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KISALTMALAR

AB Avrupa Birliği 
CO2 karbondioksit
TWh teravat-saat 
GW gigavat
ABD Amerika Birleşik Devletleri
EDAŞ elektrik dağıtım şirketleri
DEK dağıtık enerji kaynakları 
AMI gelişmiş ölçüm altyapısı - advanced metering infrastructure
kWh kilovat-saat 
OFGEM Birleşik Krallık Doğalgaz ve Elektrik Piyasaları Kurumu 
kW kilovat 
REE İspanya şebeke işletmecisi 
AG alçak gerilim 
UEVEP Türkiye Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 
YG yüksek gerilim
ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği
OSOS Otomatik sayaç okuma sistemleri
YTBS Yük Tevzi Bilgi Sistemi 
MWh megavat-saat
PTF piyasa takas fiyatı 
EPİAŞ Enerji Piyasaları İşletme Kurumu 
YEKDEM  Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması
krş kuruş
EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
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• Türkiye’de perakende fiyat tarifesinde uygulanmakta olan statik çok zamanlı 
fiyatlandırma mevcut yük profillerini karşılamamaktadır. Serbest tüketicilerin 
faydalandığı son kaynak tedarik tarifesi ise tek terimlidir.

• Zamana dayalı fiyatlandırma seçenekleri gerçek yük profillerini yansıtmanın yanı 
sıra enerji dönüşümünü hızlandırmak için önemli fırsatlar sunar. Örtülü talep 
tarafı katılımının önünü açarken sistem verimliliğini artırır, elektrikli araçlar ve ısı 
pompaları başta olmak üzere elektrifikasyon ile özellikle dağıtık enerji kaynakları 
olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları kapasite kurulumunu destekler.

• Türkiye’de zamana dayalı fiyatlandırma seçeneklerinin etkin kullanımı için kısa 
vadede şebekeye farklı gerilim seviyesinden bağlı son kullanıcılar için kısa vadede 
statik çok zamanlı fiyatlandırma modellerinin güncellenmesi, orta ve uzun vadede 
ise gerçekleştirilen yük profili analizleri ışığında dinamik çok zamanlı fiyatlandırma 
seçeneklerinin değerlendirilmesi önerilmektedir. 

• Türkiye’de zamana dayalı fiyatlandırma uygulamaları, gerçekleştirilecek fayda 
maliyet analizleri ışığında dinamik ve özellikle kritik puant yüklerini kaydırmaya 
yönelik çok zamanlı şebeke kullanımı fiyatlandırmaları ile desteklenebilir.

Ana Mesajlar
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• Son kullanıcı elektrik fiyatlandırmaları ve tarife tasarımlarının bugüne kadar 
olan uluslararası gelişiminde, ülkelerin farklı dönemlerde oluşan değişik talep 
ve ihtiyaçları belirleyici rol oynamıştır: Ortak bir gün öncesi elektrik piyasası 
konusunda tüm ülkelerin aynı odağa sahip olduğu Avrupa Birliği (AB) içinde bile, 
son kullanıcı elektrik fiyatlandırma ve tarife tasarımı konusunda ortak bir yaklaşım 
ve uygulama çerçevesi oluşmamıştır. Tek bir standart yol haritası olmadığı için 
her ülkenin kendi önceliklerini ve temiz, güvenilir, maliyet bakımından verimli bir 
elektrik sistemine geçişi destekleyecek son kullanıcı fiyatlandırmasını ve tarife 
stratejilerini belirlemesine ihtiyaç vardır. Yine de AB ülkeleri arasındaki ana eğilimin, 
tüketicilerin fiyatlara tepki vermesini sağlayacak zamana dayalı fiyatlandırma 
yapılarına doğru dönüşüm şeklinde olduğu söylenebilir.

• Enerji dönüşümünün bugün hayatımıza getirdiği; daha fazla dağıtık ve değişken 
üretim, yeni ve esnek tüketici yükleri (elektrikli araçlar, ısı pompaları vb.), enerjinin 
demokratikleşmesi gibi etkenlerle birlikte, son kullanıcı fiyatlandırma ve tarife 
tasarımıyla ilgili zorluklar ve fırsatlar da bu dönüşümün merkezinde yer almaktadır: 
Son kullanıcı elektrik fiyatlandırmasında elektrik tüketicilerinin enerji dönüşümdeki 
rollerini güçlendirecek ve onları enerji dönüşümünün bir parçası yapacak 
düzenleme ve uygulamalara ihtiyaç olacaktır. 

• Son kullanıcı elektrik fiyatlandırmalarının ve mevcut düzenlemeye tabi tarifelerin, 
elektrik sisteminin gerçek koşullarına göre belirlenmesi ve tüketicilerin fiyat 
sinyallerine göre hareket etmesinin sağlanması (Örtülü talep tarafı katılımı), 
tüm elektrik sistemi değer zincirinin verimli işlemesini sağlayacaktır: Elektrik 
tüketicilerinin fiyat sinyallerine göre elektrik tüketimlerini farklı zaman dilimlerine 
kaydırmasının ya da düşürmesinin herhangi bir mekanizma olmadan gönüllü 
olarak sağlanabilmesi (başka bir değişle örtülü talep tarafı katılımı), elektrik sistemi 
verimliliği konusunda ve tüketicilerin tasarruf etmesi açısından birçok fayda sağlar. 
Tüketicilere yönelik kullanım zamanı perakende fiyatlandırması ve dinamik şebeke 
tarifeleri gibi fiyat sinyalleri aracılığıyla elektrik sistemindeki kısıtların yönetilmesi ve 
sistemin daha verimli işlemesinde tüketicilerin daha aktif rol almaları sağlanabilir.

• Elektrik sisteminde dağıtık enerji kaynaklarının ve değişken yenilenebilir enerji 
paylarının artmasıyla birlikte uygulanacak akıllı fiyatlandırma ve tarife stratejileri, 
yenilenebilir elektrik üretiminin yükseldiği dönemlerde elektrik tüketimini teşvik 
ederek ve daha karbon yoğun üretimin gerçekleştiği saatlerde tüketimden 
vazgeçilmesine neden olarak, yenilenebilir enerji entegrasyonunun daha düşük 
maliyetle sağlanmasına yardımcı olabilir: İyi tasarlanmış fiyatlandırma ve akıllı 
tarife tasarımları elektrik tüketimini; karbondioksit (CO2) emisyon yoğunluğunun 
ve sistem maliyetlerinin daha düşük olduğu saatlere kaydırır. Akıllı fiyatlandırma 
stratejileri ve tarife tasarımı tüketicilerin mevcut altyapı kullanımını optimize 
etmelerini sağlarken, gelecekteki sistem maliyetlerinin de sınırlandırılmasına 
yardımcı olur.

• Son kullanıcı akıllı elektrik fiyatlandırmaları ve tarife tasarımları, şebeke kısıtlarını 
azaltarak, elektrik kullanımının yoğun olduğu zamanlar için yeterli bir güvenilirlik 
seviyesi sağlar: Böylece elektriğin gereken yere taşınabilmesi için yeterli kapasiteye 
sahip olma ihtiyacından kaynaklanan iletim ve dağıtım şebekesi yatırımlarının bir 
parçası olan iyileştirmeler ve yenilemeler azalır. Aynı zamanda yeni elektrik yükleri 

Yönetici Özeti
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(örneğin; elektrikli araçlar, ısı pompaları vb.) yoğun olmayan puant dışı saatlere 
kaydırılabilir ve bu sayede elektriğin yoğun kullanıldığı yüksek fiyatlı dönemlerdeki 
talep azalmalarıyla toptan elektrik piyasasında oluşan fiyatlar da düşer. Böylece 
daha düşük bir puant talebi karşılamak için daha az üretim kapasitesi gerekmesi 
nedeniyle yeni üretim tesisi yatırımlarından kaçınılmış olunur.

• Zamana dayalı fiyatlandırma; talep tarafı esnekliğinin önünü önemli derecede açar 
ve böylece elektrik sistemi esnekliği artar: Zamana dayalı fiyatlandırma, tüketicilere 
herhangi bir taahhütte bulunma koşulu getirmeyen gönüllü mekanizmalardır. 
Son kullanıcılar, fiyat sinyallerine nasıl ve ne zaman tepki verecekleri konusunda 
ve belirli zaman aralıklarında tüketimlerini ayarlamakta özgürdür. Kendi esnek 
tüketimlerini yöneterek yük kullanımlarını yüksek fiyatlı puant saatlerden düşük 
fiyatlı saatlere kaydırarak tüketici faturalarını azaltabilir, dağıtık güneş enerjisi 
sistemlerinden ürettiği ve depoladığı elektriği yüksek fiyatlı saatlerde kullanarak 
veya şebekeye satarak sistemde türetici olarak yer alabilirler. Tüm bu etkenler 
ise gerçek maliyetleri yansıtan elektrik fiyatlarının oluşmasına yardımcı olacak, 
şebeke yatırımlarının ve buna bağlı olarak iletim ve dağıtım bedellerinin azalmasını 
sağlayacak, perakende piyasasında faaliyet gösteren tedarikçiler için rekabet 
ortamını artırarak daha yenilikçi ve enerji dönüşümünü destekleyen ürünler ortaya 
çıkmasını destekleyecektir. 

• Türkiye’de hâlihazırda uygulanan son kullanıcı elektrik fiyatlandırması ve tarife 
tasarımının enerji dönüşümünü destekleyecek şekilde daha dinamik bir yapıya 
geçme ihtiyacı bulunmaktadır: Türkiye’de halihazırda uygulanan son kullanıcı 
elektrik fiyatlandırması ve tarife tasarımı enerji dönüşümü karşısında durağan 
bir yapıda kalmaktadır. Mevcut durumda kullanılan düzenlemeye tabi çok 
zamanlı tarife, elektrik tüketim profilleriyle farklılık gösterebilmekte ve tam olarak 
etkin kullanılamamaktadır. Enerji dönüşümü kapsamında yeni oluşan elektrik 
yük profillerine ve piyasa koşullarının dikkate alındığı dinamik fiyatlandırma 
stratejilerine ihtiyaç olacaktır. Diğer taraftan, dağıtım şebeke tarifelerinin sistem 
maliyetlerini bölgesel olarak dinamik şekilde yansıtması kritik öneme sahiptir. 
Çok zamanlı şebeke tarifeleri elektrik şebekesinde oluşan kısıtların azalmasına ve 
sistemin daha verimli işlemesine katkı sağlar. 

• Türkiye’de akıllı sayaçlar gibi gelişmiş ölçüm altyapılarının ve teknolojilerinin 
yaygınlaşması, piyasa fiyatlarına dayalı çok zamanlı ve dinamik fiyatlandırma 
için gerekli bir ön koşuldur: Orta ve uzun vadede tüm tüketicilerin akıllı sayaç 
altyapısına geçişinin sağlanması için iş modelleri ve düzenleme altyapısının 
oluşturulması elzemdir.

• Elektrik piyasasında oluşan fiyatların gerçek sistem maliyetlerini yansıtması 
koşuluyla, piyasa fiyatlarının referans alındığı dinamik fiyatlandırmanın 
uygulanması, bu süreçte kırılgan grupların fiyat belirsizliklerinden korunmasını 
sağlayabilir: 

• Serbest tüketici olmayan tüketiciler ile düşük tüketimli son kaynak tedarik tarifesi 
ve yüksek tüketimli son kaynak tedarik tarifesinde zaman içerisinde dinamik çok 
zamanlı fiyatlandırma uygulamalarına geçiş yapılması, kırılgan grupların olumsuz 
etkilenmemesi için önlemler alınması değerlendirilebilir.
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• Son kullanıcı fiyatlandırmasında çok zamanlılık değerlendirilirken mevsimsel 
ve bölgesel farklılıkların göz önüne alınması elektrik sistemi değer zincirinde 
birçok fayda sağlayacaktır: Son kullanıcı fiyatlandırmasında çok zamanlılık 
değerlendirilirken mevsimsel ve bölgesel talep eğrisine göre zaman aralıklarının 
farklılaştırılması, kısa vadede düzenleme sistematiğinin veri analizi yapılarak günün 
koşullarına uygun şekilde daha değişken hale getirilmesi ve ilerleyen süreçte de 
bu zaman aralıklarının serbest piyasa koşullarında belirlendiği, bölgesel ve daha 
dinamik bir fiyatlandırma yapısına geçilmesi önerilmektedir. Bu önerinin ulusal 
tarifede hem aktif enerji bedelinin hem de iletim ve dağıtım bedellerinin tüketime 
bağlı değişken kısımları için uygulanması tavsiye edilmektedir. Tüketiciler bu 
sayede tüketimlerini kaydırarak maliyeti daha uygun zaman aralıklarını seçebilecek 
olup; talep tarafı esnekliğinden de yararlanabileceklerdir. Sonuç olarak puant 
yükün azalmasıyla birlikte toplam sistem verimliliği de artacaktır.

• Tüketicinin bilinçlendirilmesi, enerji sektörü değer zinciri içerisinde daha 
belirgin ve aktif bir rol almasının sağlanması, enerji dönüşümü için kritik öneme 
sahiptir: Fiyatlandırma ve tarife tasarımında uygulanan şeffaflık ve basitlik ilkeleri 
temel dayanak alınarak, tüketicilerin bilgilendirilmesinde yeni uygulamaların 
geliştirilmesi ve faturaların daha anlaşılır hale getirilmesi önerilmektedir. 

• Son kullanıcı elektrik fiyatlandırmalarının enerji dönüşümünü destekleyecek 
şekilde oluşması karbondioksit emisyonlarının azalmasına katkı sağlar: Son olarak, 
Türkiye’nin Paris İklim Anlaşmasına taraf olmasıyla birlikte, karbon emisyonlarının 
azalmasına fırsat verecek uzun dönemli kapsamlı iklim ve enerji dönüşümü yol 
haritasına ihtiyacı olacaktır. Son kullanıcı elektrik fiyatlandırmalarının enerji 
dönüşümünü destekleyecek şekilde oluşması; elektrik şebekesi esnekliğini 
artırarak yenilenebilir enerji kaynaklarının şebeke entegrasyonunu ve enerji sistemi 
verimliliğini olumlu yönde etkileyecek, karbon emisyonlarını ise azaltacaktır. 
Bu bağlamda tüketicilerin bahsedilen dönüşümde söz sahibi olacakları yapısal 
planlamalara ve stratejilere ihtiyaç duyulmaktadır.
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Birleşmiş Milletler öncülüğünde uzun müzakereler sonucunda 21. yüzyılın ikinci 
yarısına kadar sera gazı emisyonlarının azaltılmasını ve küresel ısınmayı 1,50C ile 
sınırlandırmayı hedefleyen Paris Anlaşması, 5 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş 
ve günümüz itibarıyla 197 taraf ülkeden büyük çoğunluğunun onayını almıştır. Paris 
Anlaşması’nı ilk imzalayan ülkelerden birisi olan Türkiye, anlaşmayı 2021 yılı kasım 
ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylayarak yürürlüğe koymuştur. Avrupa 
ülkeleri, 11 Aralık 2019’da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından açıklanan “Avrupa 
Yeşil Mutabakatı”nın sunduğu eylem planı çerçevesinde 2050 yılında iklim-nötr kıta 
olmayı hedeflemektedir. Paris Anlaşması’na taraf olan diğer tüm ülkeler gibi Türkiye’nin 
de stratejilerini bu doğrultuda belirlemesi önemli olacaktır. 

Türkiye’nin Paris Anlaşması’na taraf olması, enerji dönüşümünü ve iklim stratejilerini 
hızlandıracak gerekli aksiyonların alınmasında önemli bir adımdır. Net-sıfır geçişini 
mümkün kılacak 2030 ve 2053 hedefleri olan bir iklim eylem planı da dâhil olmak 
üzere uzun vadeli bir enerji dönüşümü vizyonun oluşturulması gerekmektedir. Enerji 
dönüşümü; 2053 sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesinde, karbon emisyonlarının 
sınırlandırılmasında ve fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılmasında kritik rol 
oynayacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve enerji verimliliği potansiyellerinin 
azami şekilde kullanımı, küresel ısınmaya karşı verilen mücadelede en etkin unsurlar 
arasında öne çıkmaktadır. Bu dönüşümü hızlandıracak, güneş ve rüzgâr enerjisi 
başta olmak üzere daha fazla yenilenebilir enerjinin sisteme entegrasyonunu 
mümkün kılacak elektrik sistemi ve piyasalarıyla ilişkili konuların birçok açıdan tekrar 
değerlendirilmesi gerekecektir.

Yenilenebilir enerji kapasite artışlarının enerji sistemine etkileri ve olası zorlukların 
çözümleri, SHURA’nın daha önce hazırlamış olduğu birçok çalışmayla incelenmiştir. 
Mayıs 2018’de yayımlanan Şebeke Entegrasyon Çalışması, planlanan iletim 
yatırımlarının ötesine geçmeden toplam tüketimin %30’unun rüzgâr ve güneş 
enerjisinden karşılanabileceğini göstermiştir (SHURA, 2018). Böyle bir kapasitenin 
enerji sistemine, sınırlı ilave yatırım ve operasyonel açıdan kısıtlı etkiyle entegre 
edilebilmesi için esneklik seçeneklerinin kullanılarak sistem esnekliğinin artırılması 
gerekecektir. Bu esnekliğin sağlanmasında, teknoloji odaklı yaklaşımların yanı 
sıra elektrik piyasası tasarımında ve ilgili düzenlemelerde yapılacak bazı temel 
iyileştirmeler, sistem esnekliğinin artması yönünde maliyetsiz büyük bir potansiyel 
sunmaktadır. Bu potansiyelin kullanılması tüm enerji piyasasının verimli işlemesini ve 
bu sayede tüm kaynakların etkin şekilde kullanılmasını sağlayacaktır (SHURA,2021).

Rüzgâr ve güneş enerjisi kaynakları sıfıra yakın değişken elektrik üretim maliyetleri 
sayesinde; temiz kaynaklardan elektrik üretimi konusunda ve de enerji sisteminin 
karbonsuzlaşmasında devasa bir sosyal fayda sağlamaktadır. Bununla birlikte, bu 
enerji kaynaklarının değişken elektrik üretimi, elektrik sistemine olası bazı dengeleme 
maliyetleri yükleyebilmektedir. Elektriğin iletilmesi ve dağıtılması aynı zamanda fiziki 
sistem kısıtlarından da etkilenmektedir; şebekenin kullanımının tam kapasite olduğu 
durumlarda, elektrik üretiminin fazla olduğu bölgelerde durdurulması (kısılması) ve 
başka bir bölgede artırılması ve böylece elektriğin talebin olduğu bölgeye akmasının 
sağlanması söz konusu olabilmektedir. Puant elektrik talebi ne kadar yüksek olursa, 
o kadar fazla altyapıya ihtiyaç duyulmaktadır ve toplam maliyet de aynı ölçüde 
yükselmektedir. Çünkü şebekenin ani talep yükselişlerine cevap verebilecek ve 
şebeke kısıtlarını azaltacak şekilde kurulması bir gerekliliktir. Hayata geçirilebilecek 

1. Giriş
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bir talep tarafı katılımı stratejisi, en verimli çözümü sağlamak için tavsiye edilen bu 
önlemleri kayda değer ölçüde geliştirecektir (SHURA, 2021b). Türkiye’nin yenilenebilir 
enerji konusunda yakaladığı büyüme ivmesi, talep tarafı katılımı uygulamaları ile 
desteklenmezse daha yüksek rüzgâr ve güneş enerjisi şebeke entegrasyonu, artan 
miktarda kısıtlar ve kesintilerle karşılaşacak ve şebekenin daha fazla güçlendirilmesine 
ihtiyaç olacaktır. Diğer taraftan, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimlerinin 
azaldığı durumlarda puant yükü karşılamak için sistemin ihtiyacı olan enerjinin 
sağlanmasında fosil yakıtlı santrallerin kullanılmasına devam edilecektir. Bu durum, 
elektrik üretiminin ve ortaya çıkan ilave şebeke altyapısının bedelini ödeyecek olan 
tüketicilerin katlanacağı maliyeti artıracak ve aynı zamanda sistemin tamamen 
karbonsuzlaştırılmasını da engelleyecektir. Bu bahsedilen engellerin üstesinden 
gelmek için yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin değişken olma 
özelliğinin tüm sistem çapında yönetilmesi gereklidir. Verimli işleyen piyasalarda, 
sadece arz tarafının elektrik üretimini artırması değil, aynı zamanda talep tarafı katılımı 
hizmetlerini sağlayan tüketiciler için sistemde kısıt veya dengesizliklerin olduğu 
zamanlarda yük düşmelerini sağlayacak birçok mekanizma seçeneği bulunur. Genel 
anlamda, açık ve örtülü olmak üzere iki tip talep tarafı katılımı vardır. Örtülü talep tarafı 
katılımında, müşterilere yönelik kullanım zamanı perakende fiyatlandırması ve dinamik 
şebeke tarifeleri gibi fiyat sinyalleriyle, elektrik sistemindeki kısıtların yönetilmesinde 
ve sistemin daha verimli işlemesinde tüketicilerin daha aktif rol almaları sağlanabilir 
(SHURA, 2021b). Bu sayede hem tüketicilerin daha uygun maliyetli elektriğe ulaşmaları 
hem de elektrik sisteminde daha fazla yenilenebilir enerji entegrasyonu sağlanacaktır.   

Son kullanıcı elektrik fiyatlandırmalarının ve mevcut düzenlemeye tabi tarifelerin, 
elektrik sisteminin gerçek koşullarına göre belirlenmesi ve tüketicilerin fiyat sinyallerine 
göre hareket etmesinin sağlanması, tüm elektrik sisteminin değer zincirinin verimli 
işlemesini sağlayacaktır. Bu sayede örtülü talep tarafı katılımından maksimum fayda 
sağlanabilir. 

Akıllı fiyatlandırma stratejileri ve tarife tasarımı talep tarafı katılımı müşterilerin 
mevcut altyapı kullanımını optimize etmelerini sağlarken, gelecekteki sistem 
maliyetlerinin de sınırlandırılmasına yardımcı olur. Mevcut altyapı ile ilave elektrik 
talebi karşılanabildiği ölçüde, sistem maliyetleri daha büyük bir tüketim hacmine 
yayılabilir ve böylece yeni şebeke yatırımları ve ilgili maliyetler sınırlandırılarak tüm 
müşterilerin faturalarına yansıyan enerji maliyetleri düşürülmüş olur (SHURA, 2020) 
(Şekil 1). Bu kurguların oluşturulmasında organize elektrik piyasalarının maliyet bazlı, 
rekabetçi, şeffaf ve güvenilir işleyişi kritik öneme sahiptir. Bölgesel ve mevsimsel gerçek 
elektrik sistemi maliyetlerinin spot elektrik piyasası fiyatlarına tam olarak yansıması, 
enerji dönüşümünü destekleyen son kullanıcı elektrik fiyatlandırma stratejilerinin 
ve tarifelerinin sağlıklı oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir. Gerçek maliyetlerin 
toptan satış elektrik piyasası fiyatlarına yansımadığı bir yapıda, son kullanıcı 
fiyatlandırmaları da sağlıklı olmayacaktır. 
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Şekil 1: Akıllı fiyatlandırma ve tarifeler yoluyla yük kaydırma

Elektrik sistemindeki dağıtık enerji kaynaklarının ve değişken yenilenebilir enerji 
seviyelerinin artmasıyla akıllı fiyatlandırma ve tarife stratejileri; yenilenebilir elektrik 
üretiminin yükseldiği dönemlerde elektrik tüketimini teşvik ederek daha karbon 
yoğun üretimin gerçekleştiği saatlerde tüketimden vazgeçilmesine, yenilenebilir enerji 
entegrasyonunun daha düşük maliyetle sağlanmasına yardımcı olabilir. İyi tasarlanmış 
fiyatlandırma ve akılla tarife tasarımları, elektrik tüketimini karbondioksit (CO2) 
emisyon yoğunluğunun ve sistem maliyetlerinin daha düşük olduğu saatlere kaydırır. 

Şekil 2: İyi tasarlanmış son kullanıcı elektrik fiyatlandırma ve akıllı tarife tasarımlarının 
faydaları

Kaynak: SHURA, 2020

Kaynak: SHURA, 2020

Elektrik talebi (kW)

07:00 16:00

Puant yükünün 
azaltılması

(Akşam)

Puant yükünün 
azaltılması

(Sabah)

rüzgâr enerjisi
kullanımı

güneş enerjisi
kullanımı

00:00

kWh başına elektrik fiyatı

Şebeke faydaları
•  Gerilim kontrolü
•  Kısıt yönetimi
•  İşletme rezervi

Maaliyet tasarrufu
•  Tüketicinin karşılık 

verdiği durumlarda 
daha düşük elektrik 
maliyetleri

Yenilenebilir enerjinin 
şebeke entegrasyonu
•  Rüzgâr enerjisinin şebeke 

entegrasyonu
•  Güneş enerjisinin şebeke 

entegrasyonu
•  Yenilenebilir olmayan 

enerji kaynaklarından 
elektrik üretim ihtiyacının 
azaltılması
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Bununla birlikte, enerji tüketimini azaltmak yerine esnekliği teşvik etmesi nedeniyle 
akıllı tarifelerin son tüketim alanlarının enerji verimliliği üzerinde doğrudan etkisi 
bulunmaz. Yine de akıllı tarifeler dolaylı olarak, elektrikli cihazları satın alma kararlarını 
ve bu cihazların enerji verimliliğini etkileyebilir. Tüketicilerin gün içerisinde yüksek 
fiyatlı tarife aralıklarından kaçınmak için iki seçeneği bulunmaktadır: Tüketimlerini 
tarifelerin daha düşük olduğu saatlere kaydırmak; yüksek fiyatlı tarife dönemlerinde 
çalışan verimsiz ekipmanı daha verimli teknolojiler ile değiştirmek. İkinci seçenek, 
özellikle yük kaydırma seçeneği bulunmayan teknolojileri (örneğin pişirme, 
aydınlatma) etkileyecektir (SHURA, 2020b).

Son kullanıcı akıllı elektrik fiyatlandırmaları ve tarife tasarımları, şebeke kısıtlarını 
azaltırken, elektrik kullanımının yoğun olduğu zamanlar için yeterli bir güvenilirlik 
seviyesinin korunmasını sağlar. Böylece elektriğin gereken yere taşınabilmesi için 
yeterli kapasiteye sahip olma ihtiyacından kaynaklanan iletim ve dağıtım şebekesi 
yatırımlarının bir parçası olan iyileştirmeler ve yenilemeler kısıtlanır. Aynı zamanda yeni 
elektrik yükleri (örneğin, elektrikli araçlar veya ısı pompaları kaynaklı) yoğun olmayan 
puant dışı saatlere kaydırılabilir ve bu sayede yüksek fiyatlı elektriğin yoğun kullanıldığı 
dönemlerdeki talep düşüşleriyle, toptan elektrik piyasasında oluşan fiyatlar da düşer. 
Daha düşük bir puant talebi karşılamak için daha az üretim kapasitesi gerekmesi 
nedeniyle, yeni üretim tesisi yatırımlarından kaçınılır (Şekil 2). 

Sera gazı salımlarının ulaşım sektöründe azaltılmasına yönelik olarak fosil yakıtların 
azaltılması ve son on yılda elektrikli araç, batarya ve şarj teknolojileri konusunda 
yaşanan hızlı gelişmeler elektrikli araç sayılarında geometrik bir artışa yol açmıştır. 
Ülkemizde bu alanda yerli elektrikli otomobil üretimi için önemli bir adım atılmıştır 
ve özellikle 2023 sonrasında ülkemizde elektrikli araç sayısının hızla artacağı 
öngörülmektedir. SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi tarafından yayınlanan “Türkiye 
Ulaştırma Sektörünün Dönüşümü: Elektrikli Araçların Türkiye Dağıtım Şebekesine 
Etkileri” raporunda, 2030 yılı için tahmini elektrikli araç sayısı öngörülmekte, günlük 
şarj yükününün şebekeye etkisi ve yük eğrisine katkısı irdelenmektedir (SHURA, 2019). 
Elektrikli araç şarj sürecinin şebeke etkisini yönetmek amacı ile fiyatlandırma ve tarife 
tasarımlarının, bu dönüşümü destekleyeceği öngörülmektedir. 

Türkiye’de uzun yıllardır, düzenlemeye tabi çok zamanlı tarifeler kullanılmaktadır. Bu 
tarifelerin kullanımının önünde engel bulunmasa da kullanımları farklı nedenlerden 
dolayı çok sınırlı kalmıştır.  Prensipte rekabetçi bir piyasada akıllı fiyatlandırma 
ve tarifeler, enerji tedarikçileri tarafından sunulmalıdır. Teori, liberal ve rekabetçi 
bir perakende piyasasında tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayan yenilikçi ürünler 
sunulmasının önemini ifade eder. Ancak, birçok uluslararası piyasada daha yenilikçi 
fiyatlandırma ve tarife tasarımlarının önünde hem tedarikçilerin kendilerinden 
kaynaklanan hem de düzenlemelerle oluşabilecek engeller olduğu gözlenmektedir. 
Bu çalışmada, Türkiye enerji piyasasında son kullanıcı elektrik fiyatlandırmalarının 
ve tarifelerinin, uluslararası en iyi örneklerden yola çıkarak enerji dönüşümündeki 
rolleri araştırılmış, tüketicilerin bu dönüşümde aktif rol almalarını ve azami fayda 
sağlamalarını temin edecek öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Raporun yapısı şu şekilde planlanmıştır:

• 2. Bölümde dünyada son kullanıcı fiyatlandırmalarının gelişimi değerlendirilmiş, 
genel dönüşüm eğilimi olan zaman dayalı fiyatlandırma ve talep tarafı katılımının 
detaylı anlatımına yer verilmiştir. Son kullanıcı fiyatlandırmalarının dönüşümü için 
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ana unsurlar incelenmiş, farklı fiyatlandırma stratejileri dünyadaki uygulamalarla 
örneklendirilmiştir.

• 3. Bölümde son kullanıcı fiyatlandırma yapılarının ve tüketici yük profillerinin 
mevcut durumu anlatılmıştır.

• 4. Bölümde Türkiye’de son kullanıcı fiyatlandırmaların dönüşümünde 2022-
2030 yılına kadar uygulanabilecek öneriler farklı son kullanıcı grupları için 
sunulmuş, enerji dönüşümüne ve son kullanıcı fiyatlandırmalarına olan katkıları 
değerlendirilmiştir.

• 5. Bölümde Türkiye’de son kullanıcı fiyatlandırmaların 2022-2030 dönemindeki 
dönüşümüne dair sunulan önerilerin uygulanmasına dair bir uygulama yol planı 
sunulmuştur.

•  6. Bölümde raporun ana çıkarımları değerlendirilmiştir.

Çalışma dahilindeki analizler aşağıda sunulan kapsamda gerçekleştirilmiştir:

Mevcut Durum ve Beklentiler

Mevcut Düzenlenmiş Son Kullanıcı Tarife Yapıları ve Yasal Çerçeve
İlk olarak, Türkiye’nin mevcut son kullanıcı tarife yapıları ve yasal çerçevesi 
incelenmiştir.

Paydaş Görüşmeleri
İkinci olarak, paydaşların mevcut durum ile ilgili görüşlerini ve beklentilerini olduğu 
gibi anlamak için paydaş görüşmeleri yapılmıştır. Paydaş toplantıları kapsamında, 
yenilenebilir enerji yatırımcıları, şebeke işletmecileri, kamu, görevli tedarik şirketleri, 
sivil toplum kuruluşları, bağımsız enerji uzmanları ile görüşmeler yapılmıştır. Paydaş 
görüşmeleri ile mevcut son kullanıcı fiyatlandırma ve tarifelerine yönelik olarak genel 
yaklaşımlar ve beklentiler değerlendirilmiştir. Enerji dönüşümü ve düzenlenmiş son 
kullanıcı tarife tasarımı ile ilgili ana konular tartışılmış ve yapılandırılmış bir “çıkarımlar-
odak alanları” matrisi tüm çalışmanın analiz bölümünü beslemek için hazırlanmıştır. 

Uluslararası Uygulama Örnekleri
Boşluk analizi ve paydaş görüşmeleri ile eş zamanlı olarak, son kullanıcı fiyatlandırma 
ve tarife yapılarında gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi amacıyla uluslararası en iyi 
uygulamaların işleyişini anlamak ve gerekli referansları oluşturmak için belirlenen 
önemli noktalar doğrultusunda kapsamlı literatür araştırması ve uluslararası örneklerle 
kıyaslama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Paydaş görüşmelerine ve mevcut durum 
analizine dayalı olarak çıkarımı yapılan her konu için boşluk analizi ve kıyaslama 
yapılmış, sonuç olarak yeni akıllı fiyatlandırma stratejileri ve tarife tasarımları için 
gereklilikler belirlenmiştir.

Enerji Dönüşümü için Şebeke Altyapı İhtiyaçları
Toplam enerji tüketimimiz 2020 yılında bir önceki yıla göre Covid-19 salgınının da 
etkisi ile sadece % 1,03 artarak 315,65 teravat-saate (TWh) yükselmiştir (YBTS, 2021; 
EPDK; 2021, TEİAŞ; 2021). Salgın hem toplam tüketimi hem de kapanma nedeniyle yük 
profillerini etkilemiştir. Bu nedenle raporun tamamında baz yıl olarak 2019 alınmıştır. 
Covid-19 salgınının etkisi aşağıdaki grafiklerde karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.
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2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin elektrik üretim kurulu gücü toplamda 95.709 gigavat 
(GW) seviyesine erişmiştir (YBTS, 2021). 6.800 GW kurulu güç dağıtım şebekesi üzerinde 
dağıtık enerji kapsamında faaliyet göstermektedir.

Tüketim verileri için geleceğe ışık tutması açısından salgın öncesi 2019 yılı verileri 
değerlendirildiğinde brüt enerji talebi 312,43 TWh olarak raporlanmıştır (YBTS, 2021).

Diğer Konular
Fiyatlandırma ve tarife tasarımına yönelik önerilerin oluşturulması için kapsamlı yük 
profili etkisi analiz edilmiştir. Talep tarafı önerileri ve tarife yapısındaki iyileştirmeler, 
tüm çalışma boyunca yük profili etki analizi ve paydaş analizi gibi çeşitli yaklaşımların 
sonuçlarını yansıtmaktadır. 

Öneriler ve Zaman Planı 
Çalışma son kullanıcı fiyatlandırmalarını, mevcut tarife tasarımı ve uygulamalarını 
enerji dönüşümü perspektifinden analiz etmekle beraber, enerji sektör paydaşlarına 
yönelik olarak enerji dönüşümünü destekleyici iyileştirmeleri ve değişiklikleri ele 
almaktadır.

Şekil 3: Covid-19’un tüketim ve yük eğrilerine etkisi
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Son kullanıcı fiyatlandırmalarına ve tarife tasarımına dair prensipler ve uygulamalar, 
enerji piyasalarının serbestleşmesinden önce başlamış olsa da, liberalleşme ve enerji 
dönüşümü ile birlikte hız kazanarak dünya genelinde geçtiğimiz yirmi yıllık süreçte 
tartışmaların merkezine gelmiştir. 

Son kullanıcı fiyatlandırmasının ve tarife tasarımlarının ana ilkeleri 1960’lı yıllarda 
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) geliştirilmiş ve tüm dünyada genel tasarım 
prensipleri olarak uygulanmıştır (James Bonbright, 1961, Principles of Public Utility 
Rates). Geleneksel son kullanıcı elektrik fiyatlandırması ve tarife tasarımında çeşitli 
unsurlar öne çıkmaktadır: maliyetlerin-yansıtılması, saptırıcı etkinin minimize edilmesi, 
sistem maliyetlerinin karşılanması, adil yaklaşım, öngörülebilirlik, şeffaflık, basitlik. Bu 
tasarım unsurları Tablo 1’de açıklanmaktadır (Bonbright, 1961). 

Bu esaslar son kullanıcı fiyatlarının günümüzdeki dönüşümünde önemli rol 
oynamaktadır (CEER, 2017). Son kullanıcı fiyatlandırma ve tarife tasarımı 
metodolojisinde enerji dönüşümünü destekleyecek yeni adım ve önerilerin açıklanan 
tasarım ilkeleriyle de bağdaşarak nasıl dönüşebileceği sorularına dünyanın birçok 
yerinde cevap aranmaktadır. Bu durumun bir örneği Avrupa enerji piyasalarıdır. Avrupa 
enerji piyasaları 2000’li yılların başlarında serbestleşmeye ve AB Üye Devletleri son 
kullanıcı elektrik tarifesi düzenlemelerinden kademeli olarak vazgeçmeye başlamıştır. 
AB’de ve diğer enerji piyasalarında son kullanıcı fiyatlandırmaları temel olarak 
piyasada rekabetçi olarak belirlenmeye başlamış, mevzuatların kapsamı sadece 
şebeke altyapısını düzenleyecek şekilde daralmıştır. Maliyet etkin bir sistem yapısıyla 
beraber son kullanıcılara yönelik teşvikler ve talep tarafı katılımı da zaman içerisinde 
gündemde daha fazla yer almaya başlamıştır.

2. Dünyada son kullanıcı fiyatlandırmalarının gelişimi: çok zamanlı 
     tarifeler ve talep tarafı katılımı

Maliyetlerin yansıtılması

Son kullanıcı fiyatlandırmaları ve tarifeler, son kullanıcılar tarafından elektrik 
sisteminde yaratılan maliyetleri yansıtmalı, son kullanıcılar kendi eylemleri sonucu 
ortaya çıkan maliyete katlanmalıdır. Son kullanıcı fiyatlandırmaları ayrıca elektrik 
sisteminin gelecekteki gelişimini desteklemeli, yeni teknolojilerin etkisini maksimize 
etmeli, enerji sisteminin temiz enerji geleceğine dönüşümüne yardımcı olmalıdır.

Saptırıcı etkinin minimize edilmesi Maliyetler geri kazanılırken şebeke ve piyasaya erişim ve kullanımın kısıtlanmasının 
önüne geçilmelidir.

Maliyetlerin karşılanması Elektrik dağıtım şirketleri (EDAŞ’lar) tarafından sağlanan hizmetlerin maliyeti geri 
kazanılmalıdır. 

Adil Yaklaşım Tüm elektrik sisteminde maliyetlerin dağılımında adalet sağlanmalı, kırılgan gruplar 
fiyat belirsizliklerinden korunmalıdır.

Öngörülebilirlik 

Son kullanıcılar, tüm elektrik sistemi kullanım ve tüketimleri sonucu ortaya çıkan 
maliyetleri ve birim elektrik ve şebeke kullanım bedellerindeki önemli değişiklikleri 
öngörebilmelidir. Ayrıca, şebeke işletmecileri ve tedarikçiler gibi paydaşların 
mevcut durum ve dönüşüm bağlamındaki gelir gereksinimleri adil getiri standartları 
kapsamında garanti altına alınmalıdır.

Şeffaflık Fiyatlandırmaların hesaplama metodolojisi şeffaf ve tüm paydaşlar için erişilebilir 
olmalıdır.

Basitlik

Fiyatlandırma basit, anlaşılır ve uygulaması kolay olmalıdır. Son kullanıcı 
faturalarında yer alan bilgiler karmaşıklıktan uzak olmalı, özellikle mesken son 
kullanıcılarının faturalarını daha iyi anlaması ve enerji tüketimlerini yönetmesini 
kolaylaştırıcı bilgiler sağlanmalıdır.

Tablo 1: Son kullanıcı fiyatlandırmaları ve tarife tasarımlarına dair genel unsurlar
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Bugün, enerji dönüşümü konusunda ilerlemeler  (dağıtık ve değişken üretim, üreten 
tüketiciler, enerjinin demokratikleşmesi gibi) ile birlikte son kullanıcı fiyatlandırma 
ve tarife tasarımına dair zorluklar ve fırsatlar bu dönüşümde tartışmaların merkezine 
oturmuştur. 

Bu yeni gündem maddeleri ile beraber son kullanıcı fiyatlandırma ve tarife tasarım 
yöntemleri farklı dönemlerde ve ülkelerde oluşan farklı talep ve ihtiyaçlar ile ülkelerin 
enerji dönüşümünün farklı aşamalarında olması nedeniyle çeşitli gelişme yolları 
izlemiştir. 2015 yılında açıklanan AB Temiz Enerji Paketi  enerji dönüşümünün 
hızlandırılması için çeşitli önceliklere işaret etmektedir (EU, 2021). AB Üye Devletleri 
arasındaki farklılıklar ele alınarak ülkeler arası uyumlaşma ve ortak bir piyasanın 
kurulması desteklenmektedir. Tüketicilerin ve küçük üreticilerin enerji sistemlerindeki 
rolleri güçlendirilmekte, bu süreç aktif tüketici ve enerji toplulukları tanımlarıyla 
desteklenmektedir. Son tüketicilerin fiyatlandırılmasında adil olunması gerekliliği ön 
plana çıkmaktadır. Değişken üretimin getirdiği esneklik ihtiyacı da dikkate alınacak 
konular olarak vurgulanmaktadır (EU, 2021). Üye Devletler arasında ana eğilimin 
örtülü talep tarafı katılımını teşvik eden zamana dayalı fiyatlandırma yapılarına doğru 
olduğunu söylemek mümkündür.

AB Üye Devletlerinde 200.000’den fazla müşterisi olan tedarikçilerin son kullanıcılara 
zamana dayalı fiyatlandırma seçenekleri sunmasının zorunlu hale gelmesi 
planlanmaktadır (ACER/CEER, 2021). Zamana dayalı fiyatlandırma seçeneklerinin 
şebeke kısıtlarını rahatlatma ve yeni son kullanıcıları mevcut sisteme verimli şekilde 
entegre etme yoluyla şebekelerin bakım ve onarımı ile yeni şebeke yatırımlarını 
azaltma konularında faydalar sağladığı görülmektedir.

2.1. Zamana dayalı fiyatlandırma yapıları

Zamana dayalı fiyatlandırma yapıları, fiyat sinyallerinin zaman aralıklarına göre 
değiştiği son kullanıcı fiyatlandırma yöntemlerine verilen genel isimdir. Bu yöntem 
vasıtasıyla tüketiciler elektrik tüketimlerini enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla 
(otomatik veya manuel olarak) düzenlerler. Fiyat sinyalleri şebeke maliyetlerine ve 
organize toptan satış piyasa fiyatlarına göre belirlenir. Zamana dayalı fiyatlandırma, 
tüketicilere herhangi bir taahhütte bulunma koşulu getirmeyen gönüllü 
mekanizmalardır. Son kullanıcılar, fiyat sinyallerine tepkilerini ve tüketimlerini 
ayarlamakta özgürdür. Tüketiciler, kendi esnek tüketimlerini yöneterek yük 
kullanımlarını yüksek fiyatlı puant saatlerden düşük fiyatlı saatlere kaydırarak 
faturalarını azaltabilir, dağıtık güneş enerjisi sistemlerinden ürettiği elektriği ve 
depoladığı elektriği yüksek fiyatlı saatlerde kullanarak veya şebekeye satarak 
sistemde türetici olarak yer alabilirler. Tüm bunlar ise gerçek maliyetleri yansıtan 
elektrik fiyatlarının oluşmasına yardımcı olacak, şebeke yatırımlarının ve buna bağlı 
olarak iletim ve dağıtım bedellerinin azalmasını sağlayacak, perakende piyasasında 
faaliyet gösteren tedarikçiler için rekabet ortamını artırarak daha yenilikçi ve enerji 
dönüşümünü destekleyen ürünler ortaya çıkmasını destekleyecektir (IRENA, 2019). 

Zamana dayalı fiyatlandırma yapıları statik (örneğin, önceden belirlenen tarifeler) veya 
dinamik (örneğin, fiili sistem koşullarına dayalı olarak “gerçek zamana yakın” olarak 
belirlenen tarifeler) olabilir. Dinamik fiyatlandırma yapıları, uygulamalar bazında 
farklılık gösterse de tüm zamana dayalı fiyatlandırma programları, gelişmiş ölçüm 
altyapıları gerektirir.
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Statik çok zamanlı fiyatlandırma: Statik çok zamanlı fiyatlandırma, birkaç saatlik 
büyük zaman blokları kullanımı için geçerlidir. Her bir zaman bloğunun fiyatı önceden 
belirlenir ve sabit kalır.  

Yoğun ve yoğun olmayan saatleri yansıtmak için basit gündüz ve gece fiyatlandırması 
kullanılabilir veya gün daha küçük bölümlere ayrılabilir ve içerisinde kullanımın 
düşük olduğu birkaç durgun dönem yer alabilir. Statik çok zamanlı fiyatlandırmada 
mevsimsellik de dikkate alınabilir. Türkiye’de halihazırda uygulanmakta olan 
düzenlemeye tabi 3 zamanlı tarife tasarımı statik tarifeye örnektir (IRENA, 2019). 

Şekil 4: Statik çok zamanlı fiyatlandırma

Gerçek zamanlı (dinamik) fiyatlandırma: Fiyatlar, gerçek zamanlı elektrik tüketimine 
yakın olarak belirlenir ve toptan elektrik fiyatlarına dayanır. Elektrik fiyatları, saatlik 
tüketim ölçümüne veya daha da yüksek ayrıntı düzeyine (örn. 15 dakika) göre 
hesaplanabilir. Bu fiyatlandırmalar çoğunlukla elektriğin toptan satış fiyatından ve bir 
tedarikçi marjından oluşur (IRENA, 2019).

Şekil 5: Gerçek zamanlı (dinamik) fiyatlandırma

Değişken puant fiyatlandırma: Farklı fiyatlandırma dönemlerinin önceden 
tanımlandığı, ancak yoğun dönem için belirlenen fiyatın piyasa koşullarına göre 
değiştiği statik ve dinamik fiyatlandırma karışımı bir modeldir (IRENA, 2019).

Şekil 6: Değişken puant fiyatlandırma 
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Kritik puant fiyatlandırma: Elektrik fiyatlarının yılda birkaç gün, genellikle toptan 
satış fiyatlarının en yüksek olduğu zamanlarda önemli ölçüde arttığı statik ve dinamik 
fiyatlandırma karışımı bir modeldir. Örneğin, Fransa’da uygulanan Tempo tarifesi, çok 
yüksek fiyatlarla en fazla 22 gün dışında tüm yıl sabit fiyatlı bir sözleşmedir. Müşteriler 
puant günler hakkında önceden bilgilendirilerek tüketimlerini kaydırmaları teşvik edilir 
(smartgrid, 2021; EURELECTRIC, 2017).

Şekil 7: Kritik puant fiyatlandırma 

Statik çok zamanlı fiyatlandırma kullanılan durumlarda şebeke (dağıtım ve iletim) 
bedellerinde dinamik çok zamanlı fiyatlandırma yöntemleri de kullanılabilir. Elektrik 
şebekesinde kısıtlar olduğu durumlarda bölgesel fiyatlandırma yapıları uygulanabilir. 
Bölgesel fiyatlandırma yapıları, elektrik şebekelerindeki kısıtlarla ilişkili maliyetleri 
yansıtır (örneğin, trafo merkezi bazında fiyatlandırma), tüketicileri ve türeticileri (yani 
hem elektrik alıp hem satabilen piyasa katılımcılarını) şebekeden tüketilen elektrik 
miktarını azaltmaya veya şebeke kısıtlarına dayalı olarak şebekeye elektrik vermeye 
teşvik eder. Bu nedenle, zamana dayalı fiyatlandırma elektrik tedariki, elektrik şebekesi 
kullanımı veya her ikisi için de uygulanabilir.

Zamana dayalı fiyatlandırma stratejileri özellikle talep tarafı katılımının önünü 
açarak şebekede esneklik sağlamak ve değişken yenilenebilir enerji üretimini 
şebekeye entegre etmek için son derece önemlidir.

Talep tarafının erişimi olmayan enerji piyasalarında tedarik şirketleri, piyasadan 
aldıkları elektriği portföyündeki son kullanıcılara tarife olarak yansıtır. Sabit tarife 
üzerinden elektrik tüketen son kullanıcılar piyasa takas fiyatından saatlik olarak 
etkilenmezler ve yüklerini yüksek talep olan saatlerden düşük talep olan saatlere 
kaydırmak için bir nedenleri yoktur. Örtülü talep tarafı katılımı, son kullanıcıları 
maliyetleri yansıtan doğru fiyat sinyallerine maruz bırakarak belirli zaman aralıklarında 
enerji yüklerini değiştirme olasılığını ifade eder. Temel olarak son kullanıcıların 
elektrik tüketimlerini yüksek tüketim olan saatlerde düşürmesini veya yüksek tüketim 
olan saatlerden düşük tüketim olan saatlere kaydırmasını amaçlar. Bu sayede son 
kullanıcılar, elektrik tüketimlerini düşük fiyatlı saatlere kaydırarak maliyetlerini 
düşürebilir ve sistem işletmecilerinin verdiği teşviklerden faydalanarak ek gelir elde 
edebilirler (FERC, 2017).

Talep tarafı katılımının yenilenebilir enerji payı daha yüksek ve daha verimli bir enerji 
sektörüne dönüşüm için faydaları vardır. Talep tarafı katılımı, bir elektrik sistemindeki 
en uygun maliyetli esneklik kaynaklarından biri olma potansiyeline sahiptir, bu durum 
da değişken yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye daha fazla entegrasyonunun 
sağlanmasında anahtar role sahiptir. Zamana dayalı fiyatlandırma yapıları, talebin 
yenilenebilir enerji üretiminin bol olduğu dönemlere kaydırılmasına ve sistemde 
üretim kısıtlarının olduğu zaman aralıklarında tüketimi azaltılmasına fırsat verir 
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(Şekil 8). SHURA’nın yayımlamış olduğu “Türkiye’de Kullanılan Elektriğin %50’den 
Fazlası Yenilenebilir Kaynaklardan Sağlanabilir: Sistem Esnekliğini Artırmak için 
Gereken Seçeneklerin Maliyet ve Faydaları” (SHURA, 2019b) raporundaki sonuçlara 
göre, güneş ve rüzgâr enerjisi payının 2026 yılına kadar toplam tüketimde %30 
seviyesine erişmesi için gereken esneklik seçeneklerinden biri de yılın istenilen 
herhangi bir saatinde %5’lik yük azaltma veya kaydırma potansiyeliyle talep tarafı 
katılımıdır. Talep tarafı katılımı elektrik puant yükün daha verimli yönetimi sayesinde 
hem ekonomik hem de arz talep arasındaki denge açısından bir verimlilik sunar. 
Zamana dayalı fiyatlandırma bu nedenle, değişken yenilenebilir enerji kaynaklarından 
elektrik üretimindeki kesintileri önemli ölçüde azaltma ve şebeke güvenilirliği ile 
öngörülebilirliğini iyileştirme potansiyeline sahiptir. Gerçek zamanlı fiyatlandırma ile 
yenilenebilir enerji üretimindeki daha kısa vadede ortaya çıkan değişiklikler bile taleple 
dengelenebilir (SHURA, 2020b).

Şekil 8: Talep tarafı katılımının enerji piyasalarındaki fiyat oluşumuna etkisi 

Son kullanıcı tercihlerine göre önceden belirlenmiş kriterlere dayanan, akıllı cihazların 
kullanıldığı otomasyon süreçleri de fiyat sinyallerine verilen yanıtı artırabilir. Bu, talep 
tarafı katılımının daha öngörülebilir ve güvenilir olmasını sağlayacaktır.

Dinamik çok zamanlı fiyatlandırma söz konusu olduğunda, tüketicilerin fiyat 
değişikliklerine kısa sürede tepki vermesini ve böyle bir mekanizmanın faydalarından 
yararlanmalarını sağlamak için otomasyon kilit öneme sahiptir. Tüketiciler, akıllı 
sayaçlarla entegre enerji depolama sistemlerini de fiyat değişimlerine bağlı olarak 
otomatik şarj ve deşarj için kullanabilirler. Örneğin, elektrikli araçların akıllı şarjı ile 
birlikte dinamik fiyatların uygulanmasıyla elektrikli araçlar puant talebi düzleştirmek, 
yenilenebilir üretimi fazla olduğu zamanlarda tüketmek ve şebekelerin gerçek zamanlı 
dengelenmesini desteklemek için şarj alışkanlıklarını değiştirebilir (Eid ve diğerleri. , 
2016).
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Talep tarafı katılımı hizmetini genelde şebekeye iletim sisteminden bağlantısı olan 
talep tarafı kaynakları (özellikle sanayi son tüketim alanına ait tesisler) bireysel 
olarak sağlayabildikleri gibi, dağıtım sistemine bağlantısı olan talep tarafı kaynakları 
da (özellikle mesken ve ticarethane son tüketim alanlarına ait tüketiciler) talep 
toplayıcılarının oluşturduğu portföylere katılarak sağlayabilirler. Talep toplayıcıları, 
görevi talep tarafı kaynakları ile oluşturduğu portföyün çeşitli piyasa mekanizmalarına 
katılmasını sağlamak olan, tedarik veya bağımsız talep toplayıcı lisansına sahip piyasa 
katılımcılarıdır (SHURA, 2020b). 

Şebeke güçlendirme ve puant kapasite yatırımlarının azaltılması
Son kullanıcıların fiyatlar karşısında artan duyarlılığı, şebeke operatörlerinin yoğun 
olmayan zaman aralıklarına veya daha düşük fiyatların ortaya çıktığı zaman aralıklarına 
tüketimi kaydırarak üretim rezerv kapasitelerine yapılan yatırımlardan tasarruf 
etmelerini sağlar. Puant talebin azalmasıyla şebeke bakım onarım yatırımları da 
azalabilir. Bu durum ise daha düşük nihai elektrik fiyatlarıyla sonuçlanır.

Ayrıca, bölgesel bazlı fiyatlandırma yoluyla şebeke koşulları hakkında bilgi sağlayarak, 
piyasa katılımcıları sistem kısıtlarının zamanını, yerini bilir, fiyatlara göre hızlı tepki 
verebilir (IRENA, 2017). Bölgesel şebekede dağıtık enerji kaynakları (DEK) katılımını 
optimize ederek (türeticiyi bir hatta olan kısıtı gidermek için belirli bir talebi 
karşılamaya teşvik ederek) veya yalnızca belirli bir konumdaki talebi azaltarak, 
şebekeye yapılan yatırımların önüne geçilebilir.

2.2. Şebekede zamana dayalı fiyatlandırma yapılarının uygulanması

Enerji kullanımına dayalı şebeke fiyatlandırması: Enerji kullanımına dayalı şebeke 
tarifeleri, tüketicilerden şebekeden kullandıkları enerjinin ücretini alır. Tüketim, sabit 
bir oranda veya statik veya dinamik çok zamanlı tarife olarak ücretlendirilebilir. Enerji 
kullanımına dayalı fiyatlandırmanın tüketiciler tarafından kabul edilebilirliği açısından 
avantajları vardır, ancak dağıtım şirketlerinde gelir belirsizliğine de yol açabilirler. Bazı 
dağıtım şebekesi maliyetlerinin, en yüksek kapasiteyi karşılamak için ortaya çıkan 
şebeke güçlendirme ihtiyacı kaynaklı olması nedeniyle sabit oranlı hacimsel tarifeler, 
en yüksek şebeke kullanımına karşılık gelen bir zaman unsuruna sahip tarifelerden 
daha az maliyet yansıtıcıdır. Kısa bir süre için ücretlendirilen bir enerji fiyatı (örneğin, 
şebekedeki 100 saatlik daha yüksek talep), kapasite kullanımına dayalı bir tarife ile 
benzerlikler gösterir. Yatırım maliyetlerinin ana itici gücü olan talebin yoğun olduğu 
zamanlarda tüketimi ücretlendirir. 

Enerji kullanımına dayalı tarifeler, dağıtım şebekesindeki kayıpları karşılamak için 
elektrik tedarikiyle ilgili maliyetleri yansıtır. Planlama sırasında kayıplar dikkate alınır, 
bu nedenle şebeke yatırımları da mevcut ve gelecekteki kayıplarla gerekçelendirilir 
(ACER/CEER, 2021).

Kapasite kullanımına dayalı şebeke tarifeleri: Kapasite kullanımına dayalı dağıtım 
tarifeleri, kullanılan fiili enerjiye göre geriye dönük olarak ücretlendirilir. Tüketici 
davranışının neden olduğu maliyetler göz önüne alındığında, uzun vadede daha 
yüksek puant enerji kullanımına olan kullanıcı katkısı, kapasite ile ilgili şebeke yatırım 
maliyetlerine yol açacaktır. Şebekenin güçlendirilmesi, hem tüketicilerin abone 
oldukları kapasitelere hem de bunların en yoğun zamanda aynı anda kullanılma 
olasılığına bağlı olan beklenen en yüksek yük tarafından yönlendirilir. Sözleşmeli 
kapasite tarifeleri, bu nedenle maliyetleri kısmi olarak yansıtır. Kapasite kullanımına 



Türkiye’de enerji dönüşümünü hızlandıracak son kullanıcı elektrik fiyatlandırmaları23

dayalı tarifeler gerçek kullanım modellerini yansıtabilir. Ancak bu tarifelerde daha fazla 
karmaşıklığa yol açabilir (ACER/CEER, 2021).

Hem kapasite kullanımına hem de enerji kullanımına dayalı dağıtım tarifeleri zamana 
dayalı fiyatlandırma temelinde ücretlendirilebilir. Bununla ulaşılması planlanan 
amaçlar aşağıdaki gibidir (ACER/CEER, 2021): 

• Yüksek tüketimin olduğu dönemlerde talebin azalmasını teşvik ettiğinden, 
şebeke operatörlerine şebeke kullanım maliyetlerini en aza indirecek alternatif bir 
mekanizma sağlar. Bu, yeni yatırımların ertelenmesine veya önlenmesine neden 
olabilir.

• Enerji son kullanıcılarının, daha düşük şebeke maliyetlerine yol açan 
mekanizmalara aktif katılım yoluyla finansal olarak fayda sağlamasını sağlar.

• Şebeke kısıtlarını yönetmeye yardımcı olacak şekilde tüketici davranışlarını 
değiştirmeye yönelik teşvikler yaratarak, değişken dağıtık üretimin elektrik şebekesi 
üzerindeki etkisini en aza indirir.

2.3. Zamana dayalı fiyatlandırma yapılarının uygulanması için ana faktörler

Gelişmiş ölçüm altyapısının devreye alınması
Bireysel tüketicilerin tüketimini izlemek için gelişmiş ölçüm altyapıları, piyasaya dayalı 
son kullanıcı fiyatlandırması için bir ön koşuldur. Tüketim bağlantı noktalarının her 
birinde saatlik, yarım saatlik veya çeyrek saatlik tüketimi kaydeden akıllı sayaçlar 
kurulması gereklidir.

Gelişmiş ölçüm altyapısı (AMI), tedarikçiler ve müşteriler arasında iki yönlü iletişimi 
sağlamak için akıllı sayaçları, iletişim ağlarını ve veri yönetim sistemlerini entegre eder. 
AMI ayrıca müşteri tüketim profillerinin saatlik veya daha kısa zaman blokları bazında 
toplanmasını ve saklanmasını sağlar. Bu, tedarik şirketlerinin enerji üretim ve tedarik 
maliyetlerini daha iyi karşılayabilecek rafine fiyatlandırma yapılarını uygulamalarına 
olanak tanır.

AMI ayrıca, müşterilerin saatlik elektrik kullanımlarını analiz etmelerini, kullanımlarını 
diğer yerel tüketicilerle karşılaştırmalarını ve elektrik tüketimlerini daha iyi yönetme 
seçenekleri hakkında bilgi toplamalarını sağlayan web tabanlı portallar gibi ek 
teknolojileri de entegre edebilir. Bu tür veriler, piyasalardaki diğer tedarikçilerden yeni 
(veya daha iyi) bir teklif talep ederken müşteriler tarafından da kullanılabilir (IRENA, 
2019).

Akıllı cihazların kullanılması ve otomasyon kontrolü
Tüketici tercihlerine göre önceden belirlenmiş kriterlere dayalı akıllı cihazlar 
kullanılarak otomasyon kontrolü, tüketicilerin fiyat sinyallerine olan tepkisini artırabilir. 
Özel bir yazılım, müşterilerin bağlı cihazları çalıştırmak için otomasyon kontrolünü 
kullanarak fiyat tercihlerini belirlemesine izin verebilir. Ayrıca, fiyat bazlı talep tarafı 
katılımı programlarına katılan son kullanıcılar, tedarikçilerin bir ödeme veya indirim 
karşılığında kritik dönemlerde enerji tüketimlerinde küçük ayarlamalar yapmalarına 
izin verebilir.

Otomasyon kontrolüne bir örnek, en düşük günlük fiyatlarla sağlanan elektrikli 
ısıtmadır. Bu nispeten basit bir otomasyonla gerçekleştirilebilir: Müşteri, gün öncesi 
fiyatına göre saatlik fiyatlandırmaya sahiptir. Bir algoritma, önceki verilere ve dış ortam 
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sıcaklığına (örneğin yedi saat) göre ısıtıcıların hangi saatlerde açılıp kapanacağını 
belirleyen bir takvim oluşturur (örneğin, en ucuz yedi saatin seçilmesi). Bu takvim 
daha sonra kalorifere/kazana bağlı rölesi olan ve onu kontrol eden akıllı sayaca günlük 
bazda gönderilir (IRENA, 2019).

Tüketici katılımı ve iletişim
Çok zamanlı fiyatlandırma uygulamalarında tüketici katılımı genellikle bir engel 
oluşturur. Bunun nedeni verilen fiyat sinyallerine nasıl ve ne zaman tepki vereceğine 
karar vermek zorunda kalan tüketiciler tarafından kesin bir taahhüt gereksinimi 
olmamasıdır. Örneğin, bazı AB ülkelerinde 2015 yılında yapılan bir araştırma, mesken 
tüketicilerine yönelik elektrik tedarik tarifelerinde dinamik fiyatlandırmanın altında 
yatan temel engellerin, tüketici faydaları konusunda farkındalık eksikliği ile tüketiciler 
tarafından algılanan tasarruf yetersizliği ve dinamik fiyatlandırmayı destekleyen 
politika çerçevesinin eksikliği olduğunu göstermiştir (ACER/CEER, 2016).

Bazı tüketiciler, talep tarafı katılımı programları kapsamında maddi tasarruf elde 
etseler bile buna gereksinim duymayabilir. Maliyet tasarruflarının önemli ölçekte 
olabileceği endüstriyel yükler için talep tarafı katılımı programlarına yüksek cevap alma 
daha kolay gerçekleştirilebilir. 

Ancak odak nokta talep tarafı katılımından en yüksek faydayı sağlayabilecek tüketici 
gruplarını bulmak (elektrik faturalarını düşürerek ve sisteme fayda sağlayarak) 
olmalıdır. Bunlar, yeterince büyük ve yeterince kontrol edilebilir yüklere, yani elektrikli 
ısıtma, soğutma ve havalandırma yüklerine ve varsa elektrikli araçlara sahip son 
kullanıcılardır. Örneğin, Finlandiya’nın talep tarafı katılımı programlarına nispeten 
kolayca katılabilecek olan tahmini 1.800 MW evsel ısıtma yükü vardır.

Dinamik fiyatlandırma tanımı
Dinamik fiyatlandırmanın özellikle gerçek zamanlı fiyatlandırmanın uygulanması; 
perakende piyasasındaki aktörler, toptan satış piyasası ve sistem işletmecileri arasında 
sürekli bilgi alışverişi gerektirmesi nedeniyle daha zordur. Dinamik fiyatlar, güncel ve 
geçmiş toptan satış fiyatlarının ağırlıklı ortalaması ile endeksleme, gelişmiş istatistiksel 
teknikler ve benzeri gibi çeşitli yöntemler kullanılarak türetilebilir.

Örneğin, Finlandiya sistemi ilginç bir vaka çalışmasıdır, çünkü toptan satış piyasasında 
bireysel akıllı sayaca kadar tüm değer zinciri, tedarikçilerin toptan piyasa fiyatını 
doğrudan tüketicilere aktarması anlamında kesintisizdir. Bu nedenle, fiziksel 
teslimattan bir gün sonra tedarikçiler, müşterilerinin her birinin ölçülen saatlik tüketim 
verilerini alır (akıllı ölçüm noktası). Sonuç olarak, perakende tedarikçisi dinamik 
fiyatlandırmayı spot fiyat üzerine belirli bir marj koyarak tanımlayabilir (IRENA, 2019).
 
2.4. Uluslararası uygulama örnekleri

2.4.1. Akıllı ölçüm altyapıları 
Zaman dayalı fiyatlandırma yapılarının uygulanması için ana faktörlerden olan gelişmiş 
ölçüm altyapısının devreye alınmasına dair birçok ülkede hedefler belirlenmiştir. 2014 
yılında Avrupa Komisyonu, “27 AB’de elektriğe odaklanarak akıllı ölçüm dağıtımını 
kıyaslama karşılaştırması” başlıklı bir rapor yayınlamıştır (EC, 2014). Rapor 2020 yılına kadar 
Avrupa’daki elektrik tüketicilerinin %72’sinin akıllı sayaç sahibi olmasının beklendiğini 
belirtmiştir. İlerleme beklenenden daha yavaş olmuştur ve 2020 yılında %43 kurulum 
oranın (123 milyon akıllı sayaca ) ulaşıldığı tahmin edilmektedir (ACER/CEER, 2021).
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Şekil 9, ulusal yasalara göre elektriği son kullanımında akıllı sayaç kurulumunun 
ne zaman mesken son kullanıcılarının %80 veya daha fazlasına ulaşmasının 
planlandığını göstermektedir. 2020’de Avusturya, Danimarka, Fransa ve Slovenya’nın 
bu hedefe ulaşması bekleniyordu. Yunanistan, Macaristan, Malta ve Portekiz, akıllı 
sayaç kurulumunun yayılmasına dair olumlu karar alınmasına rağmen hedefin 
belirlenmiş olduğu bir ulusal kanuna henüz sahip değil. Hollanda ve Slovenya’nın, 
hedefin belirlendiği bir ulusal yasası bulunmamasına rağmen, 2020’de %80 akıllı 
sayaç kurulumuna ulaştığı dikkat çekmektedir. Hırvatistan ve Slovakya’nın akıllı 
sayaç kurulumu konusunda henüz yasalaşmamış, onaylanmayı bekleyen bir kararı 
bulunmaktadır (ACER,2021).

Şekil 9: AB Üye Devletleri ve Norveç’te %80 elektrik akıllı sayaç oranına ulaşılması 
planlanan hedef yıl

2024 yılı öncesi

Akıllı sayaç kurulumu kararı bulunmuyor

Akıllı sayaç kurulumu kararına rağmen ulusal yasa bulunmuyor

2020 yılında

2020 yılı öncesi

2024 yılı sonrası

2024 yılında

Kaynak: ACER/CEER, 2021
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Şekil 10: 2020 yılı sonunda akıllı sayaçların elektrik sisteminde kurulum durumu (%)

Şekil 10, 2020 yılının sonunda akıllı sayaçların kurulum durumlarını göstermektedir. 
On iki ülkede, akıllı sayaçların kurulum oranı %80’e ulaşmıştır: Danimarka, Estonya, 
İspanya, Finlandiya, İtalya ve Norveç %98 veya daha yüksek kurulum oranına sahiptir. 
Bu ülkeleri %83 ila %93 arasındaki kurulum oranlarıyla Lüksemburg, Malta, Hollanda, 
Fransa ve Slovenya takip etmektedir (ACER, 2021).

Yasal olarak ulaşılması hedeflenen akıllı sayaç kurulum oranları (>%80) ve gerçekleşen 
kurulumlar dikkate alındığında, bazı gecikmelerin ortaya çıkması beklenmektedir. 
Örneğin, Avusturya’nın 2020’nin sonuna kadar %80 akıllı sayaç kurulu oranına ulaşma 
hedefi bulunmasına rağmen (Şekil 9), gerçekleşen kurulum ortalama %29 seviyesinde 
olmuştur (Şekil 10). Birleşik Krallık da mevcut ulusal planların ve gerçekleşen 
kurulumun farklılaştığı örnekler arasındadır. %80 akıllı sayaç kurulum oranına ulaşmak 
için belirlenmiş olan 2019 yılı hedefi, Covid-19 salgınının neden olduğu birikmiş iş yükü 
nedeniyle 2024 yılına ertelenmiştir (ACER, 2021).

Üye Devletlerde, akıllı sayaçların öncelikli olarak yüksek gerilim (YG) ve orta gerilim 
(OG) sanayi tüketicilerinin tüketim noktalarına konumlandırıldığı gözlenmektedir. Üye 
Devletler arasında kurulum oranları, veri güvenliği standartları ve fayda-maliyet analizi 
sonuçları doğrultusunda farklılık göstermektedir (EC, 2020).

Kurulum oranı %80-%50Kurulum oranı >%80

Veri bulunmuyorKurulum oranı <%50

Kaynak: ACER/CEER, 2021
Not: İsveç, Lüksemburg ve Bulgaristan verileri 2019 yılına aittir.
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Mesken son elektrik kullanıcıları için elektrik akıllı sayaçların ayrıca kurulumuna dair 
faaliyetler ise 2009/72 Direktifi’nin uygulanmasıyla başlamıştır. Mesken son elektrik 
kullanıcıları en yüksek akıllı sayaç kurulumu Karadağ (%83), Bosna-Hersek (%21), 
Kosova (%11), Ukrayna (%10) ve Sırbistan (%0,9) olmuştur. Diğer ülkeler için bilgi 
mevcut değildir. Akıllı sayaçların kullanımı için yasal gerekliliklerin ülkelerin yalnızca 
yarısında oluşturulduğu belirtilmelidir (ACER,2021).

Mesken son elektrik kullanıcılarında ortaya çıkan faydanın garanti altına alınması 
amacıyla yirmi Üye Devlet’te akıllı sayaçlar için asgari teknik ve diğer gereklilikler 
mevzuatta tanımlanmıştır. Bu Üye Devletlerin çoğu akıllı sayaçların tüketicilere gerçek 
tüketimleri hakkında bilgi vermesini, gerçek tüketime dayalı faturalandırmayı mümkün 
kılmasını ve mesken tüketicilerinin bilgiye kolay erişimini sağlamasını gerektirir.

AB’de akıllı sayaçlar için gerekli tutulan en yaygın işlevler şunlardır: güvenli veri 
iletişimi, zorunlu arayüz, zorunlu ev içi görüntüleme, gerçek tüketime ve geçmiş 
tüketime dayalı faturalandırma ve gerçek zamanlı tüketim hakkında bilgi sağlanması 
(ACER,2021).

Üye Devletler, akıllı sayaçlara sahip nihai tüketicilerin en az bir tedarikçiden ve/veya 
200.000’den fazla nihai tüketicisi olan her tedarikçiden dinamik bir elektrik fiyatı 
sözleşmesi talep edebilmesini sağlamalıdır (AB 2019/944 sayılı Direktif uyarınca Ocak 
2021 itibariyla uygulanmaya başlanmıştır (EU, 2019)).

Akıllı sayaçlar aracılığıyla enerji tüketicilerine sağlanan faydalar aşağıda listelenmiştir 
(ACER, 2021):
a) Tüketicileri (aktif olmayan tüketiciler bile) enerji kullanımları ve maliyetleri 

hakkında bilgilendirmek için doğru fatura ve tüketim bilgilerinin sağlanması.
b) Akıllı sayaçlar, elektrik maliyetinin günün saatine veya haftanın gününe bağlı 

olduğu kullanım süresi ürünleri gibi elektrik tüketicileri için bir dizi yeni ürün ve 
hizmet sağlar.

c) Gerçek zamanlı fiyatlandırma, tüketici enerji fiyatlarıyla toptan fiyatlara çok daha 
yakın bir şekilde eşleşir.

d) Kritik puant fiyatlar, enerji fiyatını belirlemede genellikle puant tüketim seviyelerine 
işaret eder.

e) Uzaktan tüketim kontrolü işlevine sahip (ve/veya internete bağlı) akıllı cihazlar, 
örneğin, ısı pompaları gibi belirli ev aletlerinin çalışmasını uyarlayan cihazlar, 
tüketimin daha düşük fiyat dönemlerine kaydırılmasından yararlanmak için saatlik 
elektrik fiyatlarına veya yüksek yenilenebilir üretim dönemlerine uyumlanır.

2.4.2. Tüketici iletişiminde uluslararası uygulama örnekleri

Tüm son elektrik kullanıcıları, elektrik tüketimlerini piyasa sinyallerine göre ayarlayarak 
piyasaya doğrudan katılımdan ve karşılığında daha düşük elektrik fiyatlarından 
yararlanabilmelidir. Dinamik fiyat sözleşmeleri, son elektrik kullanıcılara elektrik 
fiyatlarına dair daha fazla şeffaflık sağlayarak toptan satış piyasası koşullarına esnek 
bir şekilde tepki vermeleri için fiyat odaklı teşvikler yaratır ve tüketicileri elektrik 
tüketimlerini aktif olarak yönetmeye teşvik eder. Bu tür bir fiyat sözleşmesinin 
uygulanabilmesinde akıllı sayaçlar çok önemli bir rol oynamaktadır. Dinamik 
sözleşmelerin faydaları, yalnızca tüketiciler fiyat sinyallerine yanıt veriyorsa ortaya 
çıkabilir. Fiyat sinyallerine duyarlı olmayan tüketiciler için kullanılan elektriğe için daha 
yüksek birim ücret ödenen sabit fiyatlı bir sözleşme daha uygun olabilir. Tedarikçiler, 
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bu tür sözleşmelerin fırsatları, maliyetleri ve riskleri hakkında özellikle mesken son 
kullanıcılarını resmi olarak bilgilendirmelidir.

Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan 2019/944 Direktifi uyarınca üye ülkelerde, 
mesken tüketicileri ve yıllık tüketimi 100.000 kilovat-saat’ten (kWh) küçük olan küçük 
ticarethaneler için, ücretsiz olarak bir tedarikçi fiyatları karşılaştırma aracının sunulması 
gerekmektedir. Bu araçlar özel şirketler veya kamu şirketleri tarafından işletilebilir. 2019 
itibarıyla 20 AB ülkesinde kamu ya da özel sektör kuruluşları tarafından işletilen fiyat 
karşılaştırma araçları bulunmaktadır (ACER, 2020).

Bu araçlara ilişkin belirlenen minimum standartlardan bazıları şunlardır:
• Piyasa katılımcılarından bağımsız olması
• Karşılaştırmanın neye dayandığına ilişkin net ve objektif kriterlerin olması
• Dilin açık olması
• Güncel veri sağlaması
• Tüm enerji şirketlerine eşit yaklaşım sunması
• Tüm piyasayı kapsaması
• Hatalı bilginin raporlanmasına ilişkin prosedürler tanımlanması

Örnek olarak Norveç’te 1998 yılından bu yana Norveç Rekabet Kurumu tarafından 
işletilen bir fiyat karşılaştırma aracı bulunmaktadır. Bu araç ile tüketiciler elektrik 
sözleşmelerini karşılaştırma imkanı bulmaktadır. 2015 senesinde ise Norveç Tüketici 
Konseyi’nin yeni fiyat karşılaştırma aracı kullanılmaya başlanmıştır (strompris.no).  
Yayınlanan son mevzuatla, perakende satış şirketleri elektrik sözleşmelerine ilişkin 
bilgileri ilgili düzenleyici kuruma sunmakla yükümlüdür. Kullanılan araç ile yalnızca 
fiyatların değil sözleşme koşullarının da karşılaştırılması mümkün kılınmıştır (NVE, 2021). 

Birleşik Krallık’ta ise Doğalgaz ve Elektrik Piyasaları Kurumu (OFGEM) fiyat 
karşılaştırma web sitelerini akredite etmektedir. İlgili siteler “The Confidence Code” adı 
verilen mevzuata uyumlu bir şekilde tasarlanmalı ve işletilmelidir. 

AB’de düzenleyici kurumlar tarafından işletilen fiyat karşılaştırma araçları Ek-1’de 
incelenebilir (EC, 2021).

2.4.3. Zamana dayalı fiyatlandırma 

Mevcut durumda on yedi AB Üye Devleti, ABD ve Hindistan’daki elektrik son 
kullanıcıları gün içi, hafta içi veya hafta sonu elektrik fiyatı farklılaştırmalarının da 
bulunduğu zamana dayalı fiyatlandırma sözleşmelerinden faydalanabilmektedir 
(IRENA, 2019): 
• Statik çok zamanlı fiyatlandırma: Gündüz/gece fiyatlandırma farklılaşması (Örneğin 

Italya’da tüm AG tüketicileri, tedarikçilerini seçmemeleri durumunda zorunlu olarak 
çok zamanlı fiyatlandırmaya tabidir.).

• Birleşik Krallık, Estonya, İspanya, İsveç ve Romanya’da gerçek zamanlı fiyatlandırma 
uygulanmaktadır. 

• Danimarka, İsveç ve Norveç’te son kullanıcılar genellikle aylık ortalama toptan satış 
fiyatı üzerinden elektrik satın alımı yapmaktadır. Danimarka’da son kullanıcılar 
elektrik için tahmini elektrik toptan satış piyasası fiyatlarına göre önden ödeme 
yapmakta, daha sonra fiili fiyatlar üzerinden düzeltmeler gerçekleştirilmektedir. 
Elektrik fiyatları belirlenirken toptan satış fiyatı üzerine tedarikçi kâr marjı 
eklenmektedir.
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• Portekiz’de bazı tedarikçiler gerçek zamanlı fiyatlandırma ve tahmini tüketim 
fiyatlarına dayanan fiyatlandırma önermektedir. 

• Birleşik Krallık, Litvanya, Portekiz, Romanya ve Fransa’da bazı mesken aboneleri 
kritik puant fiyatlandırmayı tercih etmiştir.

Şekil 11: 2015 yılı sonunda elektrik şebeke veya aktif enerji bedeli için dinamik 
fiyatlandırma kullanan mesken abonesi oranı (%)

Finlandiya’da talep eden tüketiciler dinamik fiyatlandırmaya tabi olmakta ve 
fiyatlar NordPool spot tarafından açıklanan piyasa takas fiyatları doğrultusunda 
belirlenmektedir. Fiyatlar, saatlik piyasa fiyatına, perakende şirketinin kâr marjı ve aylık 
sabit bir bedel eklenmesi ile belirlenmektedir. 2017 senesinde toplam tüketicilerin 
yaklaşık %10’u bu tarife türünü tercih etmiş olup, ertesi güne ilişkin fiyatlar ilgili web 
sitesinde yayınlanmaktadır (EUROELECTRIC, 2017). 

Her ne kadar halihazırda tüm sayaçlar saatlik ölçüm yapamıyor olsa da, İsveç’te 2012 
yılından bu yana saatlik sözleşme yapma opsiyonu bulunmaktadır. 2025 yılından 
itibarense tüm sayaçların talep edilirse 15 dakikalık aralıklarla ölçüm yapması 
beklenmektedir. İsveç’te diğer üye ülkelerde olduğu gibi 200.000’den fazla müşterisi olan 
tüm tedarikçilerin müşterilerine dinamik kontrat önerme zorunluluğu bulunmaktadır. 
2016 yılında saatlik kontratı olan mesken tüketici sayısı tahmini olarak %0,2’dir. Saatlik 
elektrik fiyatları NordPool spot tarafından açıklanmaktadır (CEER, 2019).
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Norveç elektrik piyasasında dağıtılan enerjinin yaklaşık %65’i için saatlik sayaç 
ölçümleri ve elektrik toptan satış piyasası fiyatlarına dayalı olan dinamik tarifeler 
kullanılmaktadır. Bu miktarı büyük oranda yıllık tüketimi 100.000 kWh üzerinde olan 
sanayi müşterileri oluşturmaktadır. Saatlik ölçüm yapan sayacı olmayan mesken 
tüketicileri için uygulanan dinamik fiyatlandırma ise aylık ortalama spot piyasa fiyatı, 
daha kısa dönemli ortalama spot piyasa fiyatı ya da spot piyasa ve finansal piyasalarda 
yapılan enerji ticaretine (spot, haftalık ve aylık kontratlar) göre hesaplanan dinamik 
fiyatlar olmak üzere 3 farklı şekilde düzenlenmektedir (CEER, 2019).

2.4.3.2. Şebekede çok zamanlı fiyatlandırma
Uluslararası örnekler incelendiğinde regüle tarifelerde statik veya dinamik çok 
zamanlı tarife fiyatlandırmasının dağıtım fiyatlandırmasında statik veya dinamik çok 
zamanlı tarifelerle desteklenebileceği görülmektedir. Son kullanıcıların tüketimlerini 
kaydırmak ve buna bağlı olarak şebeke kısıtlarını azaltmak amacıyla, enerji veya 
kapasite kullanımına dayalı çok zamanlı fiyatlandırma yöntemlerini kullanabildiği 
gözlemlenmektedir.

AB’de çok zamanlı dağıtım şebekesi fiyatlandırması uygulayan bazı ülkeler aşağıda 
listelenmektedir:

Portekiz’de, statik çok zamanlı fiyatlandırma uzun süredir kullanılmaktadır. 
Toplam talebin %80’ini temsil edecek şekilde tüketicilerin önemli bir yüzdesi bu 
fiyatlandırmadan faydalanmaktadır. Toplam talebin %50’sini oluşturan tüm endüstriyel 
son kullanıcıları için dört zaman dilimli fiyatlandırmayı kullanmak asgari şart olarak 
belirlenmiştir. Bu son kullanıcıların daha fazla zaman dilimli fiyatlandırmayı da tercih 
edebilir. Mesken son kullanıcıları bir, iki veya üç zaman dilimli fiyatlandırma arasında 
seçim yapabilir (CEER,2017).

Statik çok zamanlı fiyatlandırma, yükü puant dönemlerden yoğun olmayan dönemlere 
kalıcı olarak kaydırmak için son kullanıcıları teşvik ederken, kısa sürede yüksek 
yük kaydırmaya izin verme esnekliğine sahip değildir. Bu bağlamda, Portekiz enerji 
düzenleyici kurumu ERSE, son kullanıcıların aktif katılımına dolayısıyla talep tarafı 
esnekliğinin teşvik edilmesini sağlayabilecek dinamik çok zamanlı şebeke erişim 
fiyatlandırması için düzenleyici çerçeve oluşturmuştur (CEER,2017). Bu fiyatlandırmaya 
göre, örneğin, son kullanıcılar orta ila uzun vadede halihazırda yürürlükte olan statik 
çok zamanlı fiyatlandırmanın yanı sıra kritik puant fiyatlandırmadan faydalanmayı 
seçebilirler. 

Dağıtım şebekesinde dinamik fiyatlandırma seçeneklerinin sunulmasının çeşitli 
amaçları bulunmaktadır: (i) tüketicilerin şebekelerin daha verimli kullanımına yol 
açan mekanizmalara katılımına izin vermek ve böylece olarak tüm tüketicilere fayda 
sağlayarak şebeke maliyetlerini en aza indirmek; (ii) dağıtım şirketleri için daha yüksek 

Abone Tipi Enerji kullanımına dayalı çok zamanlı şebeke 
fiyatlandırması

Kapasite kullanımına dayalı çok zamanlı şebeke 
fiyatlandırması

Mesken Avusturya, İspanya, Fransa, Yunanistan, Letonya, 
Polonya, Portekiz Yunanistan

Sanayi Avusturya, İspanya, Fransa, Yunanistan, Letonya, 
Polonya, Portekiz İspanya, Fransa, Portekiz (yalnızca puant saatlerde)

Tablo 2: AB Üye Devletlerde farklı son kullanıcılar için dağıtım şebekesinde çok zamanlı fiyatlandırma uygulaması

Kaynak: EURELECTRIC, 2016
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tüketimin gerçekleştiği durumlarda talebin azaltılmasına ve yeni şebeke yatırımlarının 
ertelenmesine olanak sağlayan maliyetleri en aza indirecek alternatif bir mekanizma 
sağlamak; (iii) dağişken yenilenebilir enerji üretim kaynaklarından üretilen elektrikteki 
değişiklikleri minimize ederek şebeke işletimi güvenliğini artırmak.

Şebekeye erişimde dinamik fiyatlandırma kullanımına geçmeden önce %5 talep tarafı 
katılımıyla bu fiyatlandırma uygulamasının olası maliyet fayda analizi gerçekleştirilmiş 
ve faydaların maliyetlerden açıkça daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. 2017 
yılında gerçekleşen kamuoyu istişare sürecinin ardından 2018 yılında dinamik 
bir şebeke fiyatlandırma tasarımı sunulmuş (Pilot 1), şebekede statik çok zamanlı 
fiyatlandırmaya dair ikinci bir pilot proje de tasarlanmıştır (Pilot 2). Pilot uygulamaların 
ana unsurları Tablo 3’te gösterilmektedir (ERSE, 2019). 

Pilot uygulama fiyatlarından da görülebileceği gibi farklı bölgelerde farklı tüketim 
yoğunluğu dağılımı ortaya çıkmıştır. Ülkenin güney bölgesinde yazın turizm nedeniyle 
elektrik tüketimi gün sonunda süper puant noktasına ulaşırken, başkent Lizbon’da 
süper puant noktası kış ayları akşam saat saatlerinde gözlemlenmektedir (Şekil 12) 
(ERSE, 2019).

 

Kaynak: ERSE, 2019

Pilot 1 (dinamik şebeke tarifesi)

Hedef: çok yüksek gerilim, yüksek gerilim veya orta 
gerilimde 100 son kullanıcı

Kritik Puant Fiyatlandırması: 80 ila 100 saat/yıl                           
(≈ 20 kritik gün * 5 saat)

Bölgesel: Kritik günler/saatler 6 şebeke bölgesinde farklı 
olabilir

TSO-DSO işbirliği: DSO kritik dönemi TSO’ya danışarak 
belirler

Bildirim: ≥ 48 saat önceden

Fatura avantajı: üst sınır (maksimum %10 kazanç)

Pilot 2 (incelenen çok zamanlı tarife)

Hedef: çok yüksek gerilim, yüksek gerilim veya orta 
gerilimde 100 tüketici

Kullanım süresi: Mevcut puant periyodunun                                
(≈ 1000 sa/yıl) süper puant (≈ 333 sa/yıl) ve normal puant        
(≈ 667 sa/yıl) olarak ayrıştırılması

Bölgesel: 6 bölgede farklı çok zamanlı tarife Fatura avantajı: 
üst sınır (maksimum %10 kazanç) ve taban (devre dışı 
bırakma)

Tablo 3: Portekiz elektrik şebekesi zamana dayalı fiyatlandırma pilot uygulamalarına dair unsurlar
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Şekil 12: Portekiz’de pilot uygulamalarda uygulanan bölgelere göre çok zamanlı şebeke fiyatlandırması
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2.4.4. Yüksek tüketimli son kaynak tedarik fiyatlandırması 

Her ne kadar AB Mevzuatında son kaynak tedarik fiyatlandırmasına dair fonksiyonların 
ya da fiyatların belirlenmesine ilişkin net bir tanımlama olmasa da 2009/72/EC 
sayılı Direktifte, Üye Ülkelerin evrensel bir hizmet olan elektrik erişimini ve tedarikini 
garantiye almak için son kaynak tedarikçisi belirleyebileceklerinden bahsedilmiştir 
(ACER, 2019; ACER, 2016). Diğer yandan 24 Ekim 2017’de, ACER ve CEER son kaynak 
tedarikinin, tüketicileri uzun vadede pasif olmaya yönlendirmemesi gerektiğine 
ve mekanizmanın düzenlemeye tabi fiyatları yürürlükte tutacak bir araç olarak 
kullanılmaması gerektiğine değinmiştir. 

Son kaynak tedarik fiyatlandırması temelde tedarikçilerin iflas vb. sebeplerle daha 
fazla faaliyet göstermemesi, tedarikçisini seçmeyen ya da ödeme zorluğu yaşayan 
abonelere elektrik sağlanması gibi sebeplerle uygulanmaktadır. Birçok ülkede 
uygulanan tarifelere bakıldığında rekabetçi piyasada uygulanan fiyatların üzerinde 
olduğu görülmektedir (Şekil 13). 

Şekil 13: Son kaynak tedariki kapsamında enerji fiyatlarının spot piyasa fiyatlarıyla 
karşılaştırılması (2018)
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Son kaynak tedariki kapsamında enerji fiyatları bazı ülkelerde düzenleyici kurum 
tarafından, bazı ülkelerde ise tedarikçi tarafından belirlenmektedir. 2018 senesinden 
bu yana;
• Almanya, Finlandiya, Macaristan, Hollanda, Polonya ve İsveç’te herhangi bir 

kısıtlamaya tabi olmadan son kaynak tedarikçisi tarafından,
• Avusturya, Danimarka, Slovakya, Estonya ve Slovenya’da fiyat aralığı, standard 

teklifin fiyatı vb. gibi daha önce belirlenmiş bir çerçeve doğrultusunda son kaynak 
tedarikçisi tarafından,

• Yunanistan, Büyük Britanya, Kıbrıs, İrlanda, Litvanya, Luksemburg ve Norveç’te 
Düzenleyici Kurumun onayına tabi olmak koşuluyla son kaynak tedarikçisi 
tarafından,

• Çekya, İspanya, İtalya, Portekiz ve Romanya’da düzenleyici kurum tarafından,
• Macaristan ve Litvanya’da ise yasal mevzuat ile belirlenmektedir.

AB Üye Devletler incelendiğinde serbest tüketici limitinin “0” olarak belirlenmiş olması 
sebebiyle, birçok ülkede tüm tüketicilerin serbest olarak tedarikçisini seçme hakkına 
sahip olduğu bilinmektedir. Bazı ülkelerde düşük tüketimli tüketicileri korumaya 
yönelik mekanizmalar belirlenmiş olmakla birlikte, birçok ülkede düşük ya da yüksek 
tüketimli tüketiciler için son kaynak tedarik fiyatlandırmasına ilişkin limitler ayrıştırılmış 
değildir.  

İtalya’da mesken tüketicileri dışındaki diğer tüketicilere uygulanan ve son kaynak 
tedarik fiyatlandırmasına benzeyen başka bir fiyatlandırma türü daha bulunmaktadır. 
Safeguard Service adı verilen bu hizmet, standart hizmet servisine erişimi olmayan ve 
geçici olarak serbest piyasada tedarikçisini seçmeyen tüketiciler içindir. Bu hizmet, 
ihale yolu ile belirlenen tedarik şirketleri tarafından sunulmaktadır (ARERA, 2020). 

2.4.5. Düşük tüketimli son kaynak tedarik fiyatlandırması 

İspanya’da sözleşme miktarı 10 kilovat’a (kW) eşit veya altında olan ve serbest 
piyasa koşulları altında kendi tedarikçisini seçme hakkı olmasına rağmen seçmeyen 
tüketicilere, görevli tedarik şirketleri tarafından Düşük Tüketimli Tüketiciler için 
Gönüllü Fiyat fiyatlandırması uygulanmaktadır. Bu fiyatlandırmada saatlik toptan 
satış piyasasında belirlenen fiyatlar, regüle şebeke bedelleri ve regüle perakende 
marjı eklenmesi ile saptanmaktadır. Aktif enerji bedeli; İspanya Enerji Borsası 
tarafından işletilen gün öncesi ve gün içi piyasalarındaki fiyatlar ile şebeke işletmecisi 
(REE) tarafından işletilen yan hizmetler piyasasındaki fiyatlar dikkate alınarak 
hesaplanmaktadır. REE, genel tarife, gece tarifesi ve elektrikli araç tarifesi olmak 
üzere, her gün saat 20:15’te ertesi güne ilişkin 3 farklı fiyat açıklamaktadır. Bu şekilde 
tüketicilerin, fiyatın yüksek olduğu saatlerde tüketim miktarlarını ve dolayısıyla 
faturalarını yönetebilmeleri sağlanmaktadır.

Ağustos 2018’de toplam tüketimin %42’sini oluşturan 11,1 milyon tüketici bu tarifeden 
faydalanmış ve dinamik fiyatlandırmaya tabi olmuştur. 

Örnek olarak, 22 Mayıs 2021 tarihi için açıklanan aktif enerji bedelleri Şekil 14’te 
sunulmaktadır.
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Saatlik belirlenen genel fiyatlandırmaya ek olarak,  “Çok Düşük” ve “Gece” olmak üzere 
iki fiyatlandırma seçeneği daha bulunmaktadır (REUTERS, 2018).

Çok Düşük fiyatlandırma saat 01:00–07:00 arasında daha indirimli bir fiyatlandırma 
sunarak, elektrikli araçların bu saatlerde şarj edilmesini teşvik etmektedir. Diğer 
yandan saat 07:00 ve 13:00 ile 23:00 ve 01:00 arasında ortalama bir fiyat mevcutken en 
pahalı fiyatlar ise 13:00 ve 23:00 arasında uygulanmaktadır.

Gece fiyatlandırmasında, puant ve puant dışı saatler olmak üzere fiyatlar 
farklılaştırılmıştır. Puant kışın saat 12:00’den 22:00’ye, yazın ise 13:00’ten 23:00’e kadar, 
puant dışı saatler ise kışın 22:00’den 12:00’ye, yazınsa 23:00’ten 13:00’e olacak şekilde 
belirlenmiştir.  

İtalya’da mesken ve düşük tüketimli ticarethaneler (çalışan sayısı 50’den az olan 
ve yıllık ciro ya da bilanço toplamı 10 milyon Avro’dan küçük olan) için regule 
fiyatlandırma uygulanmaktadır.  

Serbest piyasada herhangi bir tedarikçiden elektrik almayan alçak gerilim (AG) 
tüketicilerine, bu tüketicileri korumak amacıyla Standart Teklif Rejimi (Standard Offer 
Regime) hizmeti sunulmaktadır fakat bu tüketicilerin iki kademeli (two-tier) tarifeden 
elektrik alması zorunludur. Bu hizmet, görevli tedarik şirketleri veya kendi şebekelerine 
bağlı 100.000’den daha az müşterisi olan dağıtım şirketleri tarafından sunulmakta 
olup, 1 Ocak 2022 tarihine kadar kullanımda olacaktır.  Enerji fiyatları toptan satış 
piyasası dikkate alınarak, satış hizmeti bedeli ise yeni bir işletmecinin piyasaya girmesi 
durumunda maruz kalacağı tahmini maliyetler üzerinden belirlemektedir. Tüketicilere 
uygulanan toplam fiyat, lokasyondan bağımsızdır. Uygulanan fiyatlandırma türleri 
iki kademeli fiyatlandırma (two-tier) ve çok zamanlı fiyatlandırmadır. Mesken 
tüketicilerinin neredeyse tamamı iki kademeli (%97,2) fiyatlandırmaya tabidir. Kalan 
tüketicilerin %1,8’i gönüllü çok zamanlı fiyatlandırma, %1’i ise düzenlemeyle belirlenen 
fiyatlandırmaya tabidir (AUTORITA, 2010).

Hafta içi 08:00-19:00 arasında elektrik fiyatı yüksek, günün kalan kısmında, hafta içi 
puant dışı saatlerde ya da hafta sonu ise daha düşük olarak belirlenmiştir.  

Şekil 14: REE tarafından açıklanan enerji bedelleri
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Çalışma, enerji dönüşümü ve elektrik şebekesi kullanıcılarının düzenlemeye tabi 
tarifeleri arasındaki ilişkiyi 2030 perspektifiyle analiz etmeyi amaçlamaktadır. Elektrik 
fiyatlandırmaları ve tarife kavramlarında, hem şebeke maliyetleri hem de aktif enerji 
maliyetleri yer almaktadır. İlk olarak, Türkiye’nin mevcut tarife yapısı ve yasal çerçevesi, 
mevcut durum ve ihtiyaç analizini anlamak için incelenmiştir. 

Genel anlamda enerji dönüşümü, enerji sektörünün fosil tabanlı üretim sistemlerinden 
yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişini, enerji verimliliği potansiyellerinin azami 
seviyede kullanılmasını, dağıtık enerji kaynaklarının artmasını, talep tarafı katılımını 
ve geleneksel merkezi elektrik sisteminin dönüşümünü ifade etmektedir. Bu çalışma 
kapsamında son kullanıcı fiyatlandırma stratejilerinin etkileri aşağıdaki başlıklar 
altında değerlendirilmiştir:
• Enerji verimliliği ve talep tarafı katılımı
• Elektrifikasyon
• Güneş ve rüzgâr başta olmak üzere yenilenebilir enerji kapasite gelişimi, dağıtık 

enerji kaynaklarının artması

Enerji dönüşümünün mümkün kılınmasında; yenilenebilir kapasite artışları, enerji 
verimliliği, yenilenebilir elektrifikasyon, talep tarafı katılımı ve dijitalleşme anahtar 
role sahiptir. Kaynakların sisteme entegrasyonu ve sistemin talep tarafı katılımı, enerji 
verimliliği teknolojileri, depolamadan ve yenilenebilir enerjiden faydalanmayı en 
üst düzeye çıkarmak için kullanımının akıllı şebeke yaklaşımı ve şebeke üzerindeki 
kontrolün artırılması sayesinde “elektrik talebi arzı takip eder” yaklaşımı yerini “arz, 
talebi takip eder”e bırakmaktadır.

Son kullanıcı fiyatlandırmaları, perakende piyasasındaki müşteriler için “Yük, tedariki 
takip eder” perspektifinde önemli bir kolaylaştırıcı olmakta, yenilenebilir enerji 
kapasitesinin artırılmasını sağlamakta ve yerinde elektrik üretiminin kullanımını 
desteklemek için talep davranışlarını şekillendirerek sistemi daha verimli hale 
getirmektedir. Çalışmada, son kullanıcı fiyatlandırma ve şebeke tarifeleri analiz 
edilmiştir. Son kaynak tarifeleri ve çok zamanlı tarifeler de, Türkiye’deki mevcut 
durumlarına ve bu tarifelerin elektrik sisteminin verimliliğini desteklemek için yük eğrisi 
gereksinimleriyle nasıl daha iyi eşleşebileceğine göre incelenmiştir.

Çalışma kapsamındaki analizler, genel fiyatlandırma tasarım esasları temel alınarak 
gerçekleştirilmiştir.

3.1. Akıllı ölçüm altyapıları

Akıllı ölçüm altyapıları enerji tüketimini anlık veya periyodik olarak ölçüp raporlayan 
cihazlardır. Enerji tüketiminin yönetilmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Akıllı ölçüm 
altyapıları, maliyet etkin ve dinamik şebeke ve piyasa uygulamaları için öncül ve 
kolaylaştırıcı bir gerekliliktir. Ayrıca tüketiciler dâhil şebekede aktif rol oynayan 
bütün taraflara fayda sağlar. İletim ve dağıtım şebekesi işletmecilerinin şebekedeki 
tedarik sürekliliğini sağlamaları daha güvenilir ve düşük maliyetli olur. Bunun nedeni 
akıllı sayaçlar ile veri akışının artmasıdır. Akıllı sayaç kullanmaları zorunlu olan 
üreticiler, piyasaya katılmak ve uzlaştırma işlemleri için anlık veri aktarımını takip 
edebilir ve sistem operatörleri/ işletmecileri ile paylaşabilirler. Tüketiciler akıllı ölçüm 
altyapıları ve dolayısıyla artan tüketici farkındalığı ile öz-tüketimlerini anlık izleyebilir, 

3. Türkiye’de son kullanıcı elektrik fiyatlandırmasının mevcut durumu 
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dinamik tarifelerden yararlanarak ve talep tarafı katılımıyla tüketimlerini kaydırabilir, 
maliyetlerini azaltabilirler. Ayrıca piyasada talep toplayıcı lisansının mevcut olduğu 
durumlarda talep toplayıcılar portföyü altında çeşitli piyasa mekanizmalarına katılım 
gösterebilirler. Sayaç okunmasından sorumlu taraflar ise bu işi daha verimli bir şekilde 
gerçekleştirebilirler (SHURA, 2020b).

Akıllı sayaç erişimi, Türkiye’de talep tarafı katılımını yaygınlaştırmak için bir diğer 
temel gerekliliktir. Akıllı sayaç erişimi yalnızca açık talep tarafı katılımı programlarına 
katılım için değil, aynı zamanda perakende kullanım zamanları ve dinamik tarifeler 
yoluyla örtülü talep tarafı katılımı programlarına iştirak için de gereklidir. Türkiye 
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın (UEVEP) E4 numaralı eylemi, Türkiye’de akıllı 
sayaç kullanımın yaygınlaştırılması amacıyla “elektrik sayaçlarının okunması ile ilgili 
düzenleyici çerçevenin AB Müktesebatı ile belirlenen ana esaslarla uyumlaştırılması” 
hususunu içermektedir. Bu eylem, ulusal düzeyde akıllı sayaç kullanımının 
yaygınlaştırılmasını zorunlu kılmamış fakat akıllı sayaçlarla ilgili bir maliyet-fayda 
analizi yapılacağını ortaya çıkarmıştır. Yapılan analizle olumlu bir sonuç elde edilmiş  
olup; akıllı sayaç sistemlerinin AB mevzuatında yer alan hedeflere benzer hedefler 
kullanılarak yaygınlaştırılacağı ortaya konmuştur. Öncelikli erişim için endüstriyel 
tesisler, ticari binalar ve oteller gibi çeşitli tüketici odak grupları belirlenmiştir. UEVEP 
ayrıca altyapı ihtiyaçlarını belirleme, maliyetleri hesaplama ve elektrik faturaları 
üzerindeki toplam etkiyi değerlendirme gerekliliğini de ifade etmektedir (SHURA, 
2020c).

2017 Ekim tarihli Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) raporuna göre 
tüketicilerin sadece %3’ünün akıllı sayaç sistemlerine (Otomatik sayaç okuma 
sistemleri, OSOS) sahip olduğu bilinmektedir. 2019 yılı mart ayı itibarıyla toplam 
tüketici sayısı 44 milyondur. ELDER raporunda 2025 yılına kadar dağıtımda tüketilen 
elektriğin %80’inin, 2035 yılına kadar ise dağıtım sistemine bağlantısı bulunan 
müşterilerinin %80’inin akıllı sayaç sistemlerine entegre olmasının hedeflendiğini 
belirtilmiştir (ELDER, 2017). Bu hedeflerden de görüleceği gibi kısa vadede az 
sayıda tüketicinin gerçekleştirdiği yüksek miktarda elektrik tüketiminin akıllı 
sayaçlar ile ölçülmesinin mümkün kılınması, orta vadede ise bu faydanın yayılması 
amaçlanmaktadır. Türkiye’de elektrik sayaçlarının mülkiyeti ve operasyonel 
sorumluluğu EDAŞ’lara aitken, özellikle serbest piyasa faydalarının elektrik tedarik 
şirketlerine ait olması akıllı sayaçların yaygınlaştırılmasının önünde bir bariyer 
oluşturmaktadır. Türkiye’de, akıllı ölçüm sistemlerinin yaygınlaşmasında, yeni iş 
modellerinin hayata geçmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. 

3.2. Akıllı cihazlar ve otomasyon

SHURA’nın 2020 yılında yayımladığı “Türkiye Elektrik Sistemi için En Ekonomik Katkı: 
Enerji Verimliliği ve Yeni İş Modelleri” çalışmasında enerji verimliliği çözümlerinin 
son tüketim alanlarına olan potansiyel etkisi 2023 ve 2030 yılları için incelenmiştir. 
Çalışmada, 2023 yılında 10,9 milyon olan akıllı cihaz sayısının 2030 yılında 53,0 
milyon seviyesine çıkabileceği, 53,0 akıllı cihaz sayısının %60’dan fazlasına mevzuat 
yoluyla ulaşılabileceği ve bu yolla 2030 yılında ortalama 230 GWh net tasarruf ortaya 
çıkabileceği belirlenmiştir (SHURA, 2020c). Bu rakamlara ulaşabilmek için akıllı 
cihazlar ve otomasyona dair mevcut uygulamaların %40’ının daha verimli ekipmanlar 
ile değişmesi, yeni satın alınan ekipmanların ise %60’ının enerji verimli olması 
gerekmektedir.
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3.3. Tüketici iletişimi ve katılım

Fiyat karşılaştırma araçları, enerji tüketicilerine bilgi sağlanması amacıyla kullanılan 
ve güvenilir hizmet sunarak, tüketicilerin piyasayı daha iyi anlamasına yardımcı olan 
araçlardır. Türkiye’de halihazırda özel sektör tarafından işletilen bazı fiyat karşılaştırma 
araçları bulunmasına karşın bu sitelerin etkinliklerine, kullandıkları standartlara ve 
nasıl kontrol edildiklerine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Öte yandan, enerji sektörünün gelişimine bağlı olarak piyasa bilgisi daha kısıtlı olan 
tüketicilerin anlamakta zorlanacağı ölçüde karmaşık ödeme bildirimleri yapılmasının; 
tüketicilerin sektörel katkısına dair olumsuz yönde etkisi görülmektedir. Bununla 
birlikte bahsedilen formattaki bildirimlerin, tüketicilerin bir sektör oyuncusu 
olarak tüketimlerini kontrol altında tutmalarının ya da öz üretim potansiyellerini 
araştırmalarının önünde engel oluşturduğu da gözlenmektedir. Bu doğrultuda, birçok 
elektrik perakende şirketinin dijitalleşme adımlarıyla daha kolay anlaşılabilir ve 
kıyaslanabilir ödeme bildirimi yapabildikleri gözlense de sektör genelinde bu anlamda 
bir olgunlaşmanın henüz oluşmadığı anlaşılmaktadır.

3.4. Çok zamanlı tarifeler

Türkiye’de de kısa vadede zamana bağlı fiyatlandırmanın kullanılması, uzun vadede ise 
saatlik piyasa fiyatlarına bağlı olarak belirlenen dinamik fiyatlandırmanın kullanılması 
için akıllı sayaç kurulumunun belirli bir seviyeye ulaşması önem arz etmektedir. 

Türkiye’de son kaynak tedarik tarifesinde tek zamanlı fiyatlandırma uygulaması 
varken, ulusal tarifede tarife türü tüketicinin seçimine bırakılarak tek zamanlı ve üç 
zamanlı tarife uygulaması süregelmektedir. Üç zamanlı tarife gündüz (06:00-17:00), 
puant (17:00-22:00) ve gece (22:00-06:00) olarak uygulanmaktadır1. Buradaki temel 
amaç tüketicilerin varsayılan puant zamanlarında elektrik kullanımlarını tasarruf 
amacıyla azaltmak veya tüketimlerini elektriğin ucuz olduğu saatlere kaydırmak olarak 
öngörülmüştür. Ancak bu tarifeden elektrik tüketen sanayi ve ticaret sınıfı kullanıcıların 
belirlenmiş zaman dilimlerinde kendi çalışmalarını esnetmeleri çok mümkün 
olmamakta, meskenlerde de bu uygulamanın etkisi asgari düzeyde olmaktadır. Ayrıca 
özellikle dağıtık enerji kaynaklarının önümüzdeki yıllarda çok daha hızla artacağı 
öngörülürse, saatlik piyasa fiyatını oluşturan gün içindeki gerçek puantın ortalama 2 
saat sürmesi ve mevsimlere ve hafta günlerine bağlı olarak da gün içindeki saatlerin 
değişmesi söz konusudur. 

Zamana bağlı kullanım ve dinamik fiyatlandırma düşük tüketimli sok kullanıcılar
arasında akıllı sayaç gibi yeterli teknik altyapının mevcut olmaması, tüketicilerin
bilgilenme ihtiyacı bulunması, elde edilecek düşük fayda varsayımıyla motivasyonun 
olmaması, tüketicilerin kolay takip edilebilirlik açısından sabit ödemeli kontratları 
tercih etmeleri ya da mesken tipi (müstakil, apartman vb.), ısıtmada kullanılan enerji 
türü, gelir seviyesi gibi nedenlerden dolayı çok fazla tercih edilmemektedir (ACER, 
2016):

1 Yaz saatine göre ayarlanmamış sayaçların okumaları bir saat ilerletirek yapılmaktadır.
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3.4.1. Şebeke yük profili

Enerji dönüşümünde fosil kaynaklara bağımlılığın azaltılması ve enerji verimliliği 
potansiyellerinden azami fayda sağlanması açısından iletim ve dağıtım tarifelerinin çok 
zamanlılığı büyük önem taşımaktadır. Serbest tüketicilerin piyasadan temin edecekleri 
fiyatlandırmanın büyük oranla tek zamanlı olma olasılığına karşı, dönüşüme destek 
sadece iletim ve dağıtım bedellerinin çok zamanlılığı ile sınırlı kalacağından, iletim 
şebekesindeki aktif yük profiline göre iletim ve dağıtım bedelleri belirlenmelidir.

3.4.1.1. 2019 yılı şebeke yük profili 
Kamuya açık veri platformu Yük Tevzi Bilgi Sistemi (YTBS) ayrıntılı talep veri 
sağlamasına rağmen, iletim ve dağıtım şebekesi üzerindeki aktif yük verisini 
içermemektedir. Özellikle buhar ihtiyacı olan büyük sanayi tesislerinde bulunan ve 
daha çok doğal gaz kaynaklı enerji üretimi, iletim şebekesine yansımadan yerinde 
tüketilmekte, böylelikle enerji üretim piyasa modeli içerisinde yer almamaktadır. 

Çok zamanlı şebeke tarifesinin şekillenmesi açısından raporun kalan kısmında şu 
varsayımlar yapılmıştır;
• Otoprodüktör tüketimlerinin her ay saatlik olarak eşit dağıldığı öngörülmüştür,
• Şebeke kayıplarının yıl içinde her saate eşit ölçüde yansıdığı varsayılmıştır, 
• Çalışma günlerini temsilen 2019 yılında, her ayın üçüncü perşembesinde 

kaydedilen veriler incelenmiştir,
• Lisanssız üretimin dağıtık üretim kapsamında olup iletim şebekesine yansımadığı 

göz önüne alınmıştır,
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2019 yılı ocak ve şubat ayları dışında diğer tüm aylarda dağıtık üretimin etkisiyle iletim 
şebekesindeki aktif yük profilinin puantının bir, iki saat süreli ve saat 20:00 sonrasında 
oluştuğu gözlenmektedir. 

İndikatif bir veri olarak on iki ayın üçüncü perşembe iletim yük eğrilerine göre 
azami puant ocak ayında, asgari puant ise mayıs ayında oluşmuştur. Her iki ayın 
üçüncü perşembesinde ve pazar gününde görülen yük profili ise aşağıdaki şekilde 
verilmektedir.

Örnek alınmış yılın iki hafta içinin pazar günüyle kıyaslaması, pazar günleri günün 
her saatindeki tüketimin hafta içi çalışma günlerine göre hissedilir oranda azaldığını 
göstermektedir. Bu olgunun dikkate alınarak düzenlemeye tabi tüketici tarifelerinin 
oluşturulması ise enerji dönüşümüne katkı sağlayacaktır.

3.4.1.2. Dağıtık üretimin yük profiline etkisi: 2030 senaryosu
SHURA’nın “2030 yılına doğru Türkiye’nin optimum elektrik üretim kapasitesi” 
(Temmuz 2020) (Optimum kapasite çalışması), “Binalarda çatı üstü güneş enerjisi 
potansiyeli – Türkiye’de çatı üstü güneş enerjisi sistemlerinin hayata geçmesi için 
finansman modelleri ve politikalar” (Nisan 2020) ve “Türkiye’nin enerji sisteminde 
yenilenebilir kaynakların artan payı: İletimde genişleme ve esneklik seçenekleri” (Mayıs 
2018) çalışmalarındaki 2030 yılına kadar gerçekleştirdiği kapasite kurulumu analizleri 
ile SHURA’nın “Enerji dönüșümünü destekleyen düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi 
için YEKA ihalelerini daha etkin kılan fırsatlar” (Ocak 2019) (YEKA çalışması) 
raporundaki projeksiyonlar ve mevcut gelişmeler göz önüne alındığında dağıtık üretim 
kurulu gücünün 2030 yılında 15 GW’a ulaşabileceği, tüketimin de 10 yıl içerisinde yıllık 
ortalama %2,9 oranında artacağı öngörülmüştür. Buna göre şebeke kayıp oranlarını 
dikkate almadan 2019 yılı verilerinin 2020 yılı içinde kullanılması durumunda 2030 
yılında şebekede (iletim ve dağıtım) taşınan enerjinin boyutu ise 350 TWh2 seviyesine 
ulaşabilecektir. Özellikle yaz aylarında DEK üretiminin iletim yük profilindeki etkisinin 
düzenlemeye tabi tarifelere de yansıması kaçınılmaz olacaktır. 

2 2019 yılındaki kayıp ve faturalanan enerji toplamı olan 260,73TWh şebekedeki net tüketimin yıllık ortalama %2,9 büyüme ile 
2030 yılı için hesaplanmıştır.

MWh
Mayıs 3. Hafta

33.000
31.000
29.000
27.000
25.000
23.000
21.000
19.000
17.000
15.000
13.000

1 9 175 13 213 11 197 15 232 10 186 14 224 12 208 16 24

MWh
Ocak 3. Hafta

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000
1 9 175 13 213 11 197 15 232 10 186 14 224 12 208 16 24

Perşembe PazarPerşembe Pazar
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Kaynak: YBTS, 2020b
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3.5. Son kullanıcı elektrik fiyatlandırmaları 

Elektrik piyasasında liberalleşme, serbest tüketici limitinin düşmesi, tüketicilerin 
korunması ya da maliyetin son tüketicilere doğru bir şekilde yansıtılması gibi 
prensipler doğrultusunda, Türkiye’de de diğer birçok ülkeye benzer şekilde son 
tüketicilere uygulanan tarifeler farklılaştırılmıştır.          

Serbest tüketici limiti, 2021 yılında 1,200 kWh olarak belirlenmiştir. Serbest tüketici 
limitinin yıllık 1,600 kWh olduğu 2019 yılında faturalanan enerjinin %41’i serbest 
tüketiciler tarafından kullanılmış, düzenlemeye tabi tarifelerin etkileyebileceği toplam 
tüketim 135,7 TWh seviyesinde oluşmuştur. Son kaynak tarifesinden faturalanan 
iletime bağlı 1,28 TWh’lik miktar dışında kalan 134,4 TWh’lik tüketimin ise ulusal tarife 
çerçevesinde faturalandırıldığı düşünülmektedir. 

Teknolojideki gelişmeler, dünyadaki çok zamanlı tarifeye ve dinamik fiyatlandırmaya 
doğru yaşanan değişimler, enerji dönüşümü, elektrifikasyon ve dijitalleşme gibi birçok 
etmen; düzenleyici kurumların “tarife” konusunu tekrar değerlendirmesi ve piyasa 
mekanizmalarını da göz önünde bulundurarak son tüketici fiyatlandırmasını yeniden 
düzenlemesi ihtiyacını doğurmuştur.  

3.5.1. Perakende son kullanıcı fiyatlandırması (Ulusal tarife)

Serbest tüketici olmayan veya “Son Kaynak Tarife” limiti altında tüketimi olan ve 
serbest tüketici hakkını kullanmayan dağıtım sistemi kullanıcıları her üç ay başında bir 
açıklanan “Ulusal Elektrik Tarifesi” üzerinden faturalandırılmaktadır. 

Ulusal tarifeden yararlanan son kullanıcılar, kurulca belirlenen miktardan daha az 
elektrik tüketen ve serbest piyasada herhangi bir tedarikçiden enerji tedarik etmeyen 
tüketicilerdir (EMRA, 2019). 2020 itibarıyla bu limit meskenler için 50 GWh/yıl ve diğer 
tüketiciler için 7 GWh/year olarak belirlenmiş olup 2021’de de limitte herhangi bir 
değişiklik yapılmamıştır. Bu tüketiciler perakende fiyat tarifesine (ulusal tarifeye) 
tabidirler ve görevli tedarik şirketinden elektriklerini temin ederler. Ulusal tarifeye tabi 
dağıtım sistemi kullanıcıları Tablo 5’te gösterilmektedir. Çalışma kapsamında OG’de 
sanayi, ticarethane ve mesken son kullanıcıları, AG’de ise sanayi, ticarethane, mesken 
ve şehit aileleri ve muharip malul gaziler son kullanıcıları fiyatlandırmalarına dair 
öneriler geliştirilmiştir. 

Müşteri segmenti Yıllık tüketim miktari Tarife tipi

Serbest olmayan tüketiciler 1.200 kWh altı Perakende satış tarifesi (ulusal tarife)

Son kaynak tedariki kapsamındaki 
tüketiciler (düşük tüketimli) 7.000.000 kWh altı Perakende satış tarifesi (ulusal tarife)

Son kaynak tedariki kapsamındaki 
tüketiciler (yüksek tüketimli) 7.000.000 kWh üstü Son kaynak tedarik tarifesi

Tablo 4: Türkiye’de son kullanıcılara uygulanan mevcut fiyatlandırmalar
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Tablo 5: Ulusal tarifeden yararlanan dağıtım sistemi kullanıcıları (son kullanıcılar)

Türkiye’de son tüketicilere uygulanan düzenlemeye tabi fiyat perakende tarifeleri aktif 
enerji bedeli ve iletim bedelini de içeren dağıtım bedeli olmak üzere 2 ana bileşenden 
oluşmaktadır. 3. bileşen olan ile vergiler ve fonlar yakın zaman önce yürürlükten 
kaldırılmıştır.

Tablo 6: Ulusal tarife bileşenleri

Son kullanıcı tarifesinden elektriği satın alan tüketicilere yansıtılan elektrik faturalarının 
asgari %40’ını oluşturan aktif enerji maliyetleri, enerji dönüşümünde önemli rol 
oynama kapasitesine sahiptir. 

Düzenlemeye tabi ulusal tarifedeki aktif enerji bedeli, temel olarak ikili anlaşmalar, 
EÜAŞ’tan enerji alım maliyeti ile saatlik değişken spot piyasa fiyatlarına ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarına ilişkin alım garantisi kapsamında ödenen Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) bedellerine bağlıdır. 

Düzenlemeye tabi enerji tarifelerinin temel bileşenleri; enerji tedarik maliyeti, görevli 
tedarik şirketlerinin perakende hizmet bedeli, net kâr marjı (%2,38) ve her ay için 
belirlenen YEKDEM maliyetidir.
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Kaynak: EPDK, 2021

3 Ulusal elektrik tarifesinde Şehit Aileleri ile Muharip Malul Gaziler için konut tarifesine yaklaşık %52 indirim uygulanmakta, 
ayrıca yaklaşık 2,5 milyon adet gelir düzeyi çok düşük ve düzenli olarak sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileye de hane 
nüfusuna göre ayda 150 kWh’e kadar elektrik bedeli PTT şubeleri üzerinden ücretsiz sağlanmaktadır. Bu desteğin mali karşılığı 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesinden karşılanmaktadır. Görevli tedarik şirketlerinin müşteri veri bankalarında 
destek verilen konutlar ile şehit aileleri ve muharip malul gazilerin sayaç adres bilgileri kayıt altındadır.

Aktif enerji bedeli Dağıtım bedeli
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Yenilenebilir Enerji Kanununda yer alan 6. Madde uyarınca ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının desteklenmesi amacıyla, tüm görevli tedarik şirketlerinin lisanssız 
yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen ve sisteme verilen elektriği alma 
yükümlülüğü bulunmaktadır. Ek olarak YEKDEM mekanizmasına tabi olan üreticiler 
alım garantisi kapsamında ürettikleri enerjiyi gün öncesi piyasasına piyasa takas fiyatı 
(PTF) üzerinden satmakta olup, alım garantisinin PTF’den fazla olması durumunda 
görevli tedarik şirketinden bu tutar, ilgili görevli tedarik şirketinin sistemden enerji çekiş 
miktarı da dikkate alınarak, tahsil edilmektedir. 

Enerji Piyasaları İşletme Kurumu (EPİAŞ) her ay kWh başına kuruş (krş) bazında 
YEKDEM maliyetini açıklamakta, bu maliyet de tüm elektrik tüketicilerine görevli 
tedarik şirketleri aracılığıyla yansıtılmaktadır. 2020 yılı için açıklanan birim YEKDEM 
maliyeti ve ortalama PTF aşağıdaki gösterilmektedir.

Şekil 17: 2020 yılı için açıklanan birim YEKDEM maliyeti ve aylık ortalama PTF

Dağıtım bedeli her çeyrek başında belirlenmekte, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) sonraki 3 aylık dönem için yeni dağıtım bedelini açıklamaktadır. Dağıtım 
tarifeleri;
• Gerilim seviyesine göre OG ve AG
• Orta gerilim kullanıcılarında isteğe bağlı kapasite bedeli ve tüketim olarak (çift 

terimli-MW ve MWh), veya tüketime bağlı (MWh) dağıtım bedeli
• OG seviyesinden bağlı tüketiciler ile bağlantı gücü 15 kW üzerindeki AG bağlantılı 

müşterilere aylık reaktif enerji cezası
• Lisanslı dağıtıma bağlı üreticiler için üreticinin seçimine bağlı kapasite bedeli 

ve üretime bağlı (MW ve MWh) veya üretime bağlı (MWh) dağıtım bedeli olarak 
sınıflandırılmaktadır.

İletim sistem işleticisi olan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) 
kullanıcılarına uyguladığı tarifeler düzenlemeye tabi olup her yıl için her TEİAŞ bölgesi 
için EPDK tarafından belirlenmektedir. Ayrıca iletim bedellerinin %0,5’i oranında iletim 
ek ücreti tüm enerji kullanıcılarından aylık olarak tahsil edilmektedir.
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İletim tarifesi mevcut 15 iletim bölgesi için üreticilere ve tüketicilere sabit ve 
değişken kalemler belirlenmektedir. Bölgelerin kendi içerisinde denge sağlamak 
amacıyla tüketimin yoğun olduğu 1 no’lu bölgede üretim teşvik edilerek kapasite 
bedeli MW başına düşük tutulmakta olup, tüketimin en az olduğu 15 no’lu bölgede 
ise üretim tarifesindeki sistem kullanım bedelinin sabit kısmı olan kapasite bedeli 
yüksek hesaplanmıştır. Tüketim tarifelerinde ise tam tersi yöntem uygulanarak 1 
no’lu bölgenin kapasite bedeli en yüksek, 15 no’lu bölgenin ise en düşük şekilde 
hesaplanmıştır. Tüketicilerden alınan tarife bedellerinin toplamının, TEİAŞ’ın herhangi 
bir yıldaki gelir tavanını karşılaması esastır.

Her iki sınıf tüketicinin ödeyecekleri iletim bedelinin yaklaşık %30’u sistem işletim 
bedeli olarak hesaplanmakta, bölgesine bağlı olarak da sistem kullanım bedelinin 
sabit bölümü iletim bedelinin yaklaşık %35’ini oluşturmaktadır.

Türkiye iletim tarife uygulaması açısından 15 bölgeye ayrılmıştır. Hangi TEİAŞ indirici 
merkezinin hangi bölgeye dâhil olduğu EPDK tarafından ayrıca duyurulmaktadır. Bölge 
dağılımı Şekil 18’de gösterilmektedir.    
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Şekil 18: Türkiye elektrik iletim bölgeleri
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3.5.2. Son kaynak tedarik fiyatlandırmaları 

20 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi 
hakkında Tebliğ uyarınca, Son Kaynak Tarifesi Düşük Tüketimli Tüketiciler ve Yüksek 
Tüketimli Tüketiciler olmak üzere gruplanmıştır. Düşük tüketimli tüketicilerin 
perakende elektrik fiyatlandırmasına tabi olması nedeniyle bu bölümde yüksek 
tüketimli tüketiciler için olan son kaynak tedarik fiyatlandırmasına yer verilmiştir.

Serbest tüketici olmasına karşın bu hakkını kullanmayan ve belirlenen miktardan fazla 
tüketen tüketiciler Yüksek Tüketimli Tüketici olarak adlandırılmaktadır. Bu tüketicilere 
uygulanan Son Kaynak Tedarik Tarifesi, onları serbest piyasada enerji tedariki yapmaya 
yönlendirmek amacıyla ulusal tarifeden daha düşük olamaz (Resmi Gazete, 2018). 
Yüksek Tüketimli Tüketici limitleri, ilgili Son Kaynak Tedariği Tebliğleri uyarınca (EPDK, 
2018; EPDK, 2019; EPDK, 2020),

• 2018 yılı için 50 milyon kWh/yıl
• 2019 yılı için, mesken tüketicileri haricinde, 10 milyon kWh/yıl
• 2020 yılı için, mesken tüketicileri haricinde, 7 milyon kWh/yıl
• 2021 yılı için, mesken tüketicileri haricinde, 7 milyon kWh/yıl olarak belirlenmiştir.

Fatura döneminde ilgili yüksek tüketimli için belirlenen son kaynak tedarik tarifesi, 
fatura dönemi için organize toptan satış piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama 
günlük piyasa takas fiyatlarının ortalamasını, belirlenen YEKDEM birim bedelini ve 
belirlenen katsayıyı (2021 için uygulanan katsayı %9.38) içermektedir (EPDK, 2018; 
EPDK, 2020). (Fiyatlandırma formülü için Ek’i inceleyiniz.) 

Son kaynak tedarik tarifesi ulusal tarifeden daha yüksek olduğu için, gelir fazlası 
oluşmaktadır ve tedarikçiler bu tutarın %1,5’unu işletme ve finansal maliyetleri için 
kullanmakta, kalan tutar ise ulusal tarife kapsamında sosyalize edilmektedir.
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Bu bölümde, daha önceki bölümlerde incelenen son kullanıcı fiyatlandırma ve tarife 
uygulamalarının mevcut durumundan ve uluslararası örneklerden yola çıkarak, 
tüm elektrik sisteminin daha verimli işlemesini sağlayacak ve tüketicilerin enerji 
dönüşümünde etkin bir rol oynamasına fırsat verecek piyasa yapısına ulaşılmasına 
yönelik öneriler sunulmaktadır.

Elektrik tüketicilerinin şebeke ve piyasanın gerçek koşullarına göre hareket etmesinin 
sağlanması, tüm elektrik sisteminin daha verimli çalışmasında kritik öneme sahiptir. 
Bunu sağlayacak en önemli yaklaşım, gerçek sistem koşullarını yansıtan çok zamanlı 
fiyatlandırma olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok zamanlı fiyatlandırmanın uygulanması 
farklı yöntemlerle yapılabilir. Bu yöntemler, çok zamanlı düzenlemeye tabi tarife 
yapılarından başlayarak serbest piyasada rekabetçiliğin sağlandığı gerçek zamanlı 
fiyatlandırma stratejilerine kadar uzanmaktadır. Verimli işleyen bir perakende elektrik 
piyasasında, oluşan gerçek elektrik fiyatlarının tüketicilere yansıtılmasına fırsat veren 
dinamik fiyatlandırma sistemine geçişin sağlanmasıyla sistemsel verimlilik ve faydalar 
maksimum seviyede elde edilebilecektir. Dinamik fiyatlandırma, toptan elektrik 
piyasalarının etkinliğinin geliştirilmesi ve dijitalleşme yoluyla akıllı ölçüm verilerine 
ulaşılabilirliğin artırılması ile mümkün olabilir. Dinamik fiyatlandırma sayesinde 
tüketiciler, çok zamanlı fiyatlandırma prensibine dayalı bir biçimde tüketimlerini farklı 
bir zaman dilimine kaydırarak esneklik kabiliyetlerini faydaya dönüştürmektedir. 

Bu bağlamda, çok zamanlı ve dinamik fiyatlandırma, piyasa ve şebeke maliyetlerinin 
son kullanıcılara yansıtılabilmesini ve bu sayede talep tarafının bu fiyatlara 
tepki vermesini sağlamayı amaçlar. Bu durum, spot piyasalarda gerçek zamanlı 
fiyatlandırmanın yanı sıra gelişmiş çok zamanlı fiyatlandırma uygulamaları veya kritik 
puant zamanı fiyatlandırması gibi uygulamalarla sağlanabilmektedir.
Bu doğrultuda geliştirilen öneriler, mevcut perakende fiyatlandırma ve tarife 
stratejilerinin dönüşümü, çok zamanlı fiyatlandırma uygulamaları ve orta/uzun 
vadede dinamik fiyatlandırma sistemine geçişteki temel öncelikler dikkate alınarak 
belirlenmiştir.

4.1. Akıllı ölçüm altyapısına geçişe, akıllı cihazlar ve otomasyona yönelik ilişkin 
öneriler

Akıllı ölçüm sistemlerinin maliyet yapılarındaki en büyük bileşenleri haberleşme 
maliyetleri ve sayaç fiyatları oluşturmaktadır. Bu nedenle, kısa dönemde maliyeti 
azaltıp faydayı azamiye çekmek için, bütünüyle akıllı sayaç sistemi altyapısına 
geçmektense, ilk etapta uzaktan okumaya haiz sayaçların sisteme haberleşme 
sistemine dâhil edilmeden entegre edilmesi, orta-uzun vadede bu sayaçlardan 
haberleşme altyapısı ile uzaktan veri sağlanması bir çözüm olarak değerlendirilebilir.

4. Türkiye’de 2030 yılına doğru son kullanıcı elektrik fiyatlandırması için 
     öneriler ve enerji dönüşümüyle ilişkisi



50 Türkiye’de enerji dönüşümünü hızlandıracak son kullanıcı elektrik fiyatlandırmaları

4.1.1. Enerji dönüşümü ile ilişkisi

Enerji verimliliği ve talep tarafı katılımı 
Akıllı ölçüm altyapılarının sağladığı anlık ve detaylı tüketim verileri tüketicilerin elektrik 
tüketimleri konusunda bilinçlenmesini sağlar. Bunun sonucu olarak akıllı sayaçlar 
tüketicilerin çeşitli enerji verimliliği uygulamalarına yönelmelerine ön ayak olur. 
Literatüre göre artan farkındalık elektrik tüketiminde ortalama %5 tasarruf ortaya 
çıkmasına sebep olur (Schleich et. al., 2011). Tasarruf puant yükü azaltacak, puant 
yükün azalması ise birincil enerji tasarrufunu artırmasının yanı sıra teknik kayıpları da 
azaltacaktır.

Akıllı sayaçlar sayaç okuma sürelerini geleneksel sayaçlara kıyasla azaltır ve birim 
zamanda okunabilen sayaç sayısını artırır. Bu durum dolaylı olarak teknik olmayan 
kayıpları (kaçakları) azaltabilir.

Ek olarak akıllı sayaçlar enerji verimliliğini artıran iletim ve dağıtık şebekeleri 
operatörlerinin işbirliği (TEİAŞ-EDAŞ iş birliği), akıllı tarifeler veya talep tarafı katılımı 
gibi birçok farklı uygulamanın hayata geçirilmesi için gerekli bir ön koşuldur (SHURA, 
2020b).

Elektrifikasyon
Akıllı ölçüm sistemlerinin, enerji dönüşümünün elektrifikasyon alt bileşenini de 
mümkün kılan kolaylaştırıcı etkisi olmaktadır. Akıllı ölçüm altyapıları, elektrikli 
araçlar ve ısı pompaları gibi yeni teknolojilerin devreye alınması için ön koşul olarak 
kabul edilmektedir. Elektrikli araçların daha fazla yaygınlaşması gibi elektrifikasyonu 
artıracak yeni iş modelleri, etkin ve daha kısa zaman aralıklarını kapsayan ölçüm 
yetenekleri gerektirmektedir. Bu nedenle, akıllı ölçüm altyapısının elektrifikasyon 
üzerinde dolaylı olarak olumlu yönde bir etkisi bulunmaktadır.

Yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması ve esneklik
Tüketim ve üretimin daha sık aralıklarla ölçülebilmesi, esneklik yetenekleri ile 
üretici ve tüketicilerin enerji dönüşümünde daha aktif rol almalarını sağlamaktadır. 

Öneri # 1: Akıllı ölçüm altyapısına geçiş, akıllı cihazlar ve otomasyona ilişkin öneriler

1.a Elektrik piyasasında daha önce gerçekleştirilmiş, akıllı ölçüm sistemlerinin yaygınlaştırmasına ilişkin fayda-maliyet analizi 
çalışmaları doğrultusunda, endüstriyel tesisler, ticari binalar ve oteller öncelikli olmak üzere tüm elektrik dağıtım bölgelerinde 
OG bağlantı seviyesinden bağlı tüketicilerin sayaçlarının akıllı ölçüm sistemine dahil olacak şekilde dönüştürülmesi 

1.b AG bağlantı seviyesindeki ve serbest tüketici olmayan son kullanıcıların serbest sayaçlarının ilk üç yıl içerisinde uzaktan 
okumaya haiz sayaçlar ile değiştirilmesi

1.c AG bağlantı seviyesindeki tüketicilerden serbest tüketicilik hakkını ilk kez kullanan tüketicilerin sayaçlarının ilk üç yıl içeri-
sinde uzaktan okumaya haiz sayaçlar ile değiştirilmesi

1.d AG bağlantı seviyesinde serbest tüketicilik hakkını kullanıp uzaktan okumaya haiz sayaçlara sahip tüketicilerin, uzaktan 
okumaya haiz sayaçların takılmasını takip eden iki yıl içerisinde uzaktan erişim altyapısına ve akıllı ölçüm sistemine dahil 
edilerek uzaktan okunmaya başlanması

1.e Orta ve uzun vadede tüm son tüketicilerin akıllı sayaç altyapısına geçişinin sağlanması için iş modelleri ve düzenleme 
altyapısının oluşturulması

1.f Akıllı cihazlar ve otomasyonun yaygınlaşması için UEVEP E4›ün uygulanması
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Yenilenebilir enerji kaynakları için akıllı ölçüm altyapısının kurulması, ilgili net ölçüm 
ve mahsuplaştırma prosedürlerinin mümkün kılınabilmesi için Türkiye’de halihazırda 
zorunludur. Tüketicilerin bu altyapılar sayesinde sistem esnekliği sağlaması, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının sistem entegrasyonunda etkin rol oynayacaklardır.

Son kullanıcı fiyatlarına etkisi
Akıllı ölçüm altyapısına ilişkin önerilerin, enerji dönüşüm başlıklarından toplam 
elektrik sistemi verimliliğini, teknoloji öncüsü olması nedeniyle elektrifikasyonu, sistem 
esnekliğini ve yenilenebilir kapasite kurulumlarını artırması beklenmektedir. Akıllı 
ölçüm altyapıları şebekede bir yatırım maliyeti oluşturacağı için, yaygınlaştırmada 
izlenecek iş modeline bağlı olmakla birlikte, toplam sistem maliyetinde bir artışa 
neden olabilecektir. Ancak toplam sistemin enerji verimliliğini ve tüketici davranışını 
doğrudan etkilemesi bakımından son kullanıcı fiyatlarında azaltıcı bir etki yaratacaktır.

4.2. Tüketici katılımı ve iletişim

Gerçekleştirilen paydaş analizi ve literatür araştırmaları doğrultusunda, son 
kullanıcıların enerji verimliliğine olan katkısının artırılması ve enerji piyasasında aktif 
rol alarak talep tarafı katılımı gibi ileri uygulamaların önünün açılması için tüketici 
iletişimine yönelik öneriler geliştirilmesi gerekliliği öne çıkmıştır. 

4.2.1. Enerji dönüşümü ile ilişkisi

Enerji verimliliği ve talep tarafı katılımı
Son kullanıcı fiyatlandırmasının tüketiciler açısından daha basit ve anlaşılır kılınması 
ile fiyat karşılaştırma araçlarının sunulması, ilk aşamada tüketicilerin elektrik 
kullanımları ve çok zamanlı tarifeler hakkında bilgilenmesini sağlar ve kısa vadede 
mevcut çok zamanlı tarife kullanımını artırır. Bu durum talep tarafı katılımını artırarak 
orta ve uzun vadede tüketicilerin dinamik fiyatlandırmayı kullanmasının, piyasanın 
etkin ve aktif bir paydaşı olmasının önünü açacaktır.  Artan tüketici farkındalığı ve talep 
tarafı katılımı tüketicilerin çeşitli enerji verimliliği uygulamalarına yönelmelerine ön 
ayak olur. Tasarrufla puant yükün azalması ile birincil enerji tasarrufunu artacak, teknik 
kayıplar azaltacak ve sistem verimliliği ortaya çıkacaktır.

Elektrifikasyon
Bilinçli tüketicilerin toplam elektrifikasyonu artırmada katkısı olabilir.

Yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması ve esneklik
Bilinçli tüketiciler örtülü talep tarafı katılımıyla özellikle dağıtık enerji kurulumunu 
hızlandırabilir.

Öneri # 2 Tüketici iletişimine yönelik öneriler

2.a Elektrik perakende şirketlerinin kolay anlaşılabilir ve kıyaslanabilir ödeme bildirimleri sunabilmesi için düzenleyici kurum 
tarafından teşvik edilmesi, model olabilecek iyi uygulama önerilerinin sunulması 

2.b Düzenleyici kurum ya da EPİAŞ gibi bir kamu kuruluşu tarafından fiyat karşılaştırma araçlarının sunulması, böylece hem 
düzenleyici kurumun piyasayı izlemesi hem de tüketicilerin güvenli bir kaynak kullanarak kendileri için oluşan teklifleri aktif, 
basit ve şeffaf bir şekilde inceleyebilmeleri ve seçebilmelerinin desteklenmesi
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Son kullanıcı fiyatlarına etkisi
Tüketicilerle iletişim kapsamında yer alan ödeme bildirimlerinin tasarlanması ve 
serbest piyasada son tüketici fiyatlarının karşılaştırılmasına olanak sağlayan araçların 
geliştirilmesi, tüketicilerin daha basit ve anlaşılır şekilde tedarikçilerini ve tarifelerini 
belirlemeleri ile rekabet koşullarını daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla 
önerilmiştir. Rekabetin artmasının son kullanıcı fiyatlarına düşürücü etkisi olabilir.

4.3. Son kullanıcı elektrik fiyatlandırmasının çok zamanlılığı

4.3.1.  AG kullanıcıları için fiyatlandırma 

4.3.1.1. Düşük tüketimli AG (mesken, sanayi, ticarethane) kullanıcıları için fiyatlandırma

Öneri #3: Düşük tüketimli AG kullanıcıları için fiyatlandırma 

3.a Düşük tüketimli tüm son kullanıcılar için serbest tüketici olma limitinin gönülllülük temelinde kaldırılması, tedarikçilerle 
ikili anlaşmaların önünün açılması  

3.b Kısa vadede düşük tüketimli AG kullanıcıları için gönüllülük temelinde “Düşük Tüketimli AG Son Kaynak Tedarik 
Fiyatlandırması”nın üç veya dört dönemli, mevcut kullanım profiliyle örtüşecek statik çok zamanlı fiyatlandırma modeliyle 
tanımlanması, Pazar ve tatil günlerinin tek terimli fiyatlandırma ile tanımlanması 

3.c Düşük tüketimli AG kullanıcıları tüketim profilinin mevsimsellik, haftaiçi/haftasonu gibi faktörler göz önüne alınarak saatlik 
temelde haritalanması 

3.d Orta ve uzun vadede AG şebekesine bağlı tüm tüketiciler için gönüllülük temelinde “Düşük Tüketimli Son Kaynak Tedarik 
Fiyatlandırması” için tüketim profili haritalamasının kritik puant fiyatlandırmasının bulunduğu mevsimsel farklılıkları içeren 
dört veya daha fazla zamanlı fiyatlandırma uygulaması için kullanılması. Böylece süper puant ve puant tüketimlerinin AG 
şebekesine bağlı tüm tüketiciler için diğer saatlere kaydırılmasının hedeflenmesi  

3.e Şehit aileleri ve muharip gruplar tanımı genişletilerek belirli bir gelir seviyesinin altındaki tüm kırılgan gruplar için kademeli 
tek terimli indirimli fiyatlandırmanın uygulandığı bir sosyal tarife tanımlanması (kademeli tarife ile kırılgan grupların aylık 
elektrik kullanımının belirli bir kısmının ücretsiz (örn. 150 kWh) olması, limit üstü tüketimin tek terimli sosyal tarife üzerinde 
faturalandırılması) 

3.f Serbest tüketici olmak istemeyen veya kırılgan grup tanımının altına girmeyip yine de belirli gelir seviyesinin altında olan 
AG tüketicileri için statik çok zamanlı fiyatlandırma uygulamasının güncellenmesi, haftaiçi-haftasonu ve mevsimselliğe dayalı 
farklılıkların da göz önüne alındığı gönüllü bir üç veya dört zamanlı statik çok zamanlı fiyatlandırma uygulamasına geçilmesi 

3.g Düşük tükelimli AG kullanıcılarına elektrikli araç şarj istasyonlarının eklenmesi ve “Düşük tüketimli AG Son Kaynak Tedarik 
Fiyatlandırması”na tabi tutulması 
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4.3.1.2.  Yüksek tüketimli AG (mesken, sanayi, ticarethane) kullanıcıları için son kaynak 
tedarik fiyatlandırması

4.3.1.3. Enerji dönüşümü ile ilişkisi
Kısa vadede çok zamanlı tarifenin enerji dönüşümüne (puant saatlerini azaltarak 
daha az fosil yakıt temelli enerji üretimini kısıtlamak) aynı zamanda da tüketici 
davranışlarının enerji verimliği yönünde gelişmesine yardımcı olacağı öngörülmektedir.

Enerji verimliliği ve talep tarafı katılımı
Çok zamanlı fiyatlandırma önerileri, elektriğin farklı zaman dilimlerinde kullanılmasına 
teşvik edilerek tüketimde oluşan puantın dağıtılmasını ve doğrudan elektrik sistemi 
verimliliğine katkı sunmayı amaçlamaktadır. Öte yandan, şebekeyi verimli kullanma, 
kısıtları azaltma ve şebekenin puant yatırım maliyetlerini düşürme çalışmaları puant 
azaltımı yetkinliği sayesinde mümkün kılınabilecektir. Dağıtık enerji kaynaklarının 
artması durumunda düzensiz üretim ve tüketimin, çok yönlü enerji akışı sebebiyle 
oluşabilecek dengesizlikleri giderici etki yapacağı dikkate alındığında toplam sistem 
verimliliğine katkı sunacağı düşünülmektedir

AG elektrik kullanıcıları için kısa vadede çok zamanlı tarife yapısının mevcut durumu 
yansıtacak şekilde güncellenmesi orta ve uzun vadede ise geliştirilecek ayrıntılı 
analizler doğrultusunda bölgesel, mevsimsel, ve haftanın günlerine dair farklılıkların 
göz önüne alındığı ayrıntılı dinamik tarifeler aktif talep tarafı katılımını destekleyecektir. 
Dinamik tarifenin kritik puant fiyatlandırma ile desteklenmesi, talep tarafı katılımını 
doğrudan ödüllendirecektir.

Yüksek tüketimli AG tüketicileri için olan çok zamanlı fiyatlandırmanın daha dinamik 
olması da enerjinin puant saatlerden diğer saatlere kaydırılmasını ve elektrik 
sistemi verimliliğini desteklemenin önünü açacaktır. Bu şekilde daha az tüketimi 
olan tüketicilerin daha az bedel ödemesi ve yüksek tüketimi olan tüketicilerin ise 
yüksek fiyatlar sebebiyle enerji verimliliğine katkı sağlaması öngörülmektedir. Öte 
yandan, düşük tüketimli tüketicilerin daha düşük bir bedelle faturalanması, sistemde 
karşılaşılan dağıtım kayıplarının da önüne geçilmesini sağlayacak, dolaylı bir şekilde 
tüm sistemde enerji verimliliğinin önünü açacaktır.

Ayrıca, düşük tüketimli son kaynak tedarik tarifesi, dar gelirli ve küçük ticari 
tüketicilerin sosyal devlet ilkesi gereği korunmasını amaçlarken, yüksek tüketimli 
tüketicilerden alınacak görece daha yüksek bedel ile bu grubun sübvanse edilmesi ve 
çapraz sübvansiyon etkisinin azaltılmasına da katkı sağlayabilir. 

Öneri #4: Yüksek tüketimli AG kullanıcıları için son kaynak tedarik fiyatlandırması

4.a Kısa vadede yüksek tüketimli AG kullanıcıları için tek zamanlı tarife uygulamasının kaldırılarak “Yüksek Tüketimli AG Son 
Kaynak Tedarik Fiyatlandırması”nın üç veya dört dönemli, mevcut kullanım profiliyle örtüşecek statik çok zamanlı fiyatlandırma 
modeliyle tanımlanması

4.b Yüksek tüketimli AG kullanıcıları tüketim profilinin mevsimsellik, haftaiçi/haftasonu gibi faktörler göz önüne alınarak üçer 
saatlik temelde haritalanması

4.c Orta-uzun vadede yüksek tüketimli AG kullanıcıları için “Yüksek Tüketimli Son Kaynak Tedarik Fiyatlandırması” için tüketim 
profili haritalamasının kritik puant fiyatlandırmasının bulunduğu saatlik detayda dinamik fiyatlandırma için kullanılması. 
Böylece süper puant ve puant tüketimlerinin AG şebekesine bağlı tüm tüketiciler için diğer saatlere kaydırılmasının 
hedeflenmesi
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Kırılgan gruplar için tarife önerisi, temelde sosyal devlet ilkesi gereği serbest 
piyasa dinamiklerinden korunması gereken kırılgan tüketiciler ve bunların enerji 
maliyetlerinin sübvanse edilmesi için sunulmuştur. Ancak, bu sayede öngörülen 
piyasa açıklığının piyasa paydaşı olabilecek yetkinliğe ve tüketim büyüklüğüne ya da 
bağlantı gücüne sahip tüketiciler için mümkün hale getirilmesi amaçlanmıştır. Yine 
bu bağlamda, sosyal tarifenin kapsamının genişletilmesi ve düzenlenmesi ile ödeme 
güçlüğü çeken kırılgan tüketicilerin de piyasa dinamikleri içerisinde yer almasının 
olası dağıtım kayıplarının azaltılması yoluyla toplam sistem verimliliğini pozitif yönde 
etkilemesi beklenmektedir.

Elektrifikasyon
Elektrikli araç şarj istasyonları için önerilen çok zamanlı fiyatlandırma ile elektrikli 
araç sahiplerinin şarj etme alışkanlıklarını dinamik fiyatlandırma prensiplerine göre 
düzenlemesi, sistemin toplam enerji verimliliğine katkı sunmasının yanı sıra enerji 
maliyetlerinin düşmesine katkı sağlayacaktır. Elektrikli araçlar için çok zamanlı 
fiyatlandırma uygulanmasında temel amaç elektrik sisteminin daha verimli olmasını 
sağlamak ve sistem faydasını maksimize etmektir. Aynı zamanda elektrikli araç 
sahiplerinin, araçlarını elektriğin daha ucuz olduğu saatlerde şarj etmesini teşvik 
ederek elektrik kullanım maliyetlerinin düşmesini sağlayacaktır. Elektrik tüketiminin 
yüksek olduğu puant zamanlarda, ısı pompaları ve diğer elektrikli ekipmanların akıllı 
sistemlerle desteklenmesiyle tüketiciye olan toplam faydanın azami hale getirilmesine 
de katkı sağlanacaktır.

Yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması ve esneklik
Çok zamanlı fiyatlandırma stratejilerinin dağıtık enerji kaynaklarını yönlendirecek 
şekilde belirlenmesi, kazandıracağı sistem esnekliği sayesinde yenilenebilir 
kapasitesinin artışına da katkı sunacaktır. 

Düşük tüketimde kademeli tarife yapısı önerisi ve yüksek tüketim bedelinin artırılması 
ile yüksek tüketim kademesinde yer alan tüketicilerin enerji maliyetlerini düşürecekleri 
ve kendi öz üretimlerini karşılayacakları dağıtık enerji uygulamalarına yönlendirilmeleri 
sağlanmış olacak, bu sayede dağıtık üretim ölçeğinde kapasite kurulumunun 
arttırılması desteklenmiş olacaktır. 

Yine, düşük tüketimde kademeli tarife yapısı önerisi ve yüksek tüketim kademesinin 
bedelinin arttırılması önerileri sayesinde, yüksek tüketim kademesinde yer alan 
tüketicilerin dağıtık enerji uygulamalarının yanı sıra, üretimlerinin gün içinde daha 
geniş zaman dilimlerinde kullanmasını sağlayacak sayaç arkası depolama yatırımlarına 
yönelmesi beklenebilir.

Son kullanıcı fiyatlarına etkisi
Çok zamanlı fiyatlandırma uygulaması ile birlikte farklı zaman dilimleri ve haftanın 
farklı günlerinde uygulanan enerji bedelleri farklı olacağından, tüketicilerin elektrik 
kullanım saatlerini kaydırmasıyla toplam enerji fiyatlarında düşüşler olabilecektir. 
Toplam elektrik sisteminin daha verimli işlemesinin de son kullanıcı fiyatlarına 
düşürücü etkileri olacaktır. Ayrıca, dağıtık enerji kaynaklarının yaygınlaşması tüketim 
profilinde esnekliği destekleyecek, dinamik fiyatlandırmaya gidilen bir piyasa 
düzleminde son kullanıcı fiyatlarında yine düşürücü bir etki yaratacaktır.

Gerek düşük tüketimli tüketici gruplarının yeniden tanımlanması, gerekse düşük 
tüketimli tüketiciler için önerilen tarife yöntemi değişikliği açısından, düşük tüketimli 
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son kaynak tedarik tarifesinin son kullanıcı fiyatlarını oldukça fazla etkilemesi 
öngörülmektedir. Düşük tüketimli sanayi ve ticarethane abone grubu altında 
birleşmesi ile mevcut durumda sanayi ve ticarethane tüketicilerine uygulanan farklı 
tarifeler de ortadan kalkacaktır. 

4.3.2. OG ve YG kullanıcıları için fiyatlandırma 

4.3.2.1. Yüksek tüketimli OG ve YG tüketiciler için son kaynak tedarik fiyatlandırması

4.3.2.2. Enerji dönüşümü ile ilişkisi

Enerji verimliliği ve talep tarafı katılımı
Tüm iletim ve orta gerilim dağıtım şebekesine bağlı tüketicilerin yüksek tüketimli 
son kaynak tedarik fiyatlandırmasına tâbi olması önerisiyle, bu tüketicilerin enerji 
maliyetlerini yöneterek ikili anlaşma yapabilme yeteneklerini kullanabilecekleri 
düşünülmekte, bu sayede piyasa açıklığının artırılacağı değerlendirilmektedir. 
Bu doğrultuda, iletim ve orta gerilim dağıtım şebekesine bağlı tüketicilerin enerji 
verimliliği potansiyellerini kullanmaya eğileceği, enerji verimliliği politikalarının ve 
uygulamalarının gelişimine doğrudan katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Orta ve uzun 
vadede kritik puant fiyatlandırmayla desteklenen dinamik çok zamanlı fiyatlandırma 
ile talep tarafı katılımı ile beraber özellikle süper puant ve puant tüketimlerinin diğer 
saatlere kaydırılması desteklenmektedir.

Öte yandan, son kaynak tedariki fiyatlandırmasının mevcut hesaplama yönteminde 
belirlenen enerji bedelinin zaman dilimleri arttırılarak hesaplanması ile tüketicilerin 
tüketimlerini puant saatlerde azaltılıp daha düşük saatlere kaydırmasının motive 
edilmesi, dolayısıyla bu yöntemle de doğrudan talep tarafı katılımı ve elektrik 
sisteminin verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Elektrifikasyon
Üst kademede yer alması önerilen yüksek tüketimli mesken ve ticarethane tüketici 
grubunun gerçekleştirilecek fayda-maliyet analizi çalışmaları doğrultusunda, toplam 
enerji maliyetlerini düşürmek için akıllı sistemler ve ısı pompası uygulamalarına 
yönelmesi, elektrifikasyonun artmasına katkı sağlayabilir.

Öneri #5: Yüksek tüketimli OG ve YG tüketiciler için son kaynak tedarik fiyatlandırması

5.a Tüm iletim ve orta gerilim dağıtım şebekesine bağlı tüketicilerin “Yüksek Tüketimli OG ve YG Son Kaynak Tedarik 
Fiyatlandırmasına” tâbi tutulması

5.b “Yüksek Tüketimli OG ve YG Son Kaynak Tedarik Fiyatlandırması” enerji bedelinin hesaplama yönteminde çok zamanlı tarife 
dilimlerinin ayrı ayrı değerlendirilmesiyle üç veya dört zamanlı gerçek kullanımla örtüşecek fiyatlandırmanın tanımlanması

5.c Yüksek tüketimli OG ve YG kullanıcıları tüketim profilinin mevsimsellik, haftaiçi/haftasonu gibi faktörler göz önüne alınarak 
yarımşar saatlik temelde haritalanması

5.d Yüksek tüketimli OG ve YG kullanıcıları için “Yüksek Tüketimli OG ve YG Son Kaynak Tedarik Fiyatlandırması” için tüketim 
profili haritalamasının kritik puant fiyatlandırmasının bulunduğu yarımşar saatlik detayda dinamik fiyatlandırma için 
kullanılması
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Yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması ve esneklik
Tüm iletim ve orta gerilim dağıtım şebekesine bağlı tüketicilerin yüksek tüketimli son 
kaynak tedarik tarifesine tâbi olması önerisiyle, yüksek tüketimli son kaynak tedarik 
tarifesi kapsamına giren tüketicilerin enerji maliyetlerini düşürmek için saatlik bazda 
tüketimlerini kaydırması, elektrik sisteminin daha esnekliğini artıracak ve daha fazla 
yenilenebilir enerji entegrasyonuna fırsat verecektir. 

Son kaynak tedarik tarifesi mevcut hesaplama yönteminde belirlenen enerji bedelinin 
zaman dilimleri artırılarak hesaplanması ile de tüketicilerin kaynak çeşitliliğine ve 
dağıtık enerji yatırımlarına hız vermesi düşünülmektedir.

Son kullanıcı fiyatlarına etkisi
Yüksek tüketimli son kaynak tedarik tarifesinin tüm YG ve OG bağlantılı tüketicileri 
kapsayacak şekilde yeniden belirlenmesi bu tüketici segmentinin son kullanıcı 
fiyatlarında bir artışa neden olabilecek olsa da, son kaynak kullanımının enerji maliyeti 
bileşeninin çok zamanlılık yaklaşımına göre yeniden hesaplanması, yüksek tüketimli 
tüketicileri yüklerini azaltmaya, daha ucuz saatlere kaydırmaya ve enerji maliyetlerini 
düşürmeye yönlendirecektir.

4.3.3. Şebeke fiyatlandırmasına dair öneriler

Türkiye elektrik dağıtım sistemi, mevcut durum analizinde de belirtildiği üzere, yatırım 
gereksinimleri, işletim maliyetleri ve son kullanıcı fiyatlarına etkisi ile enerji piyasasında 
finansal anlamda önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda, faturalara dağıtım 
bedeli olarak yansıyan dağıtım tarifesinin düzenlenmesinde, enerji dönüşümünü 
destekleyecek tarife belirleme stratejileri önerilmektedir.

İletim tarifelerinin mevcut durumu analiz edildiğinde, iletim tarifelerinde yapılacak 
düzenlemelerin de yenilenebilir kapasitesinin artırılması ve enerji verimliliğinin 
etkinleştirilmesi açısından önemli rol oynayacağı düşünülmüş, aşağıda yer verilen 
öneriler geliştirilmiştir.
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4.3.3.1. Dağıtım ve iletim bedelleri fiyatlandırma önerileri

4.3.3.2. Enerji dönüşümü ile ilişkisi

Enerji verimliliği ve talep tarafı katılımı
Bölgesel tarifeye geçiş ile elektrik sistemi bölgesel bazda farklı maliyet unsurlarının 
dikkate alındığı ve gerçek maliyetlerin tarifelere yansıdığı bir yapıya kavuşmuş olacaktır. 
Aynı zamanda çok zamanlı dağıtım tarifesine geçişle, tüketicilerin tüketimlerini 
farklı zaman dilimlerine kaydırarak tasarruf etmeleri ve elektrik sistemi verimliliğini 
artırmaları sağlanacaktır. 

Dağıtım tarifelerinin iletim bedellerinden her bölge için ayrıştırılarak tüketiciye 
bildirim yapılması, bölgesel tarifenin önünü açmanın yanı sıra tüketici farkındalığını da 
sağlayacak, gerçek maliyetlerin son kullanıcı fiyatlandırmasına yansımasını sağlayacak, 
sistem verimliliğini artırarak enerji verimliliğine katkı sunacaktır. 

Öte yandan, sosyal tarife kullanıcılarından dağıtım bedeli alınmaması da sosyal 
tarifenin etkinliğini arttıracak, dolaylı olarak enerji kayıplarının azalmasına ve enerji 
verimliliğinin artmasına zemin hazırlayacaktır.

Öneri #6: Dağıtım ve iletim bedelleri fiyatlandırma önerileri

6.a Dağıtım ve iletim bedellerinden bölgesel detayda ayrıştırılması.

6.b Dağıtım ve iletim fiyatlandırmalarında bölgesel detayda çok zamanlılık uygulaması için fayda maliyet analizi gerçekleştirilmesi.

6.c Fayda maliyet analizinin izin verdiği durumda, her bir bölge için dağıtım ve iletim profillerinin ay ve gün bazında yarımşar 
saatlik detayda ayrı ayrı analiz edilmesi, dört veya beş farklı kullanım yoğunluğunun belirlenmesi (süper puant, puant, normal, 
düşük, çok düşük).

6.d Fayda maliyet analizi sonuçlarının izin verdiği durumda Türkiye ortalama kayıp oranının önceden belirlenmiş bir eşiğin 
altına gerilemesiyle (%8) dinamik bölgesel dağıtım fiyatlandırmasına AG tüketicileri için aylık bazda ve üçer saatlik detayda 
kritik puant fiyatlandırma ile dinamik fiyatlandırmaya geçilmesi.

6.e Fayda maliyet analizi sonuçlarının izin verdiği durumda Türkiye ortalama kayıp oranının önceden belirlenmiş bir eşiğin 
altına gerilemesiyle (%8) dinamik bölgesel dağıtım fiyatlandırmasına OG ve YG tüketicileri için günlük bazda ve yarımşar 
saatlik detayda kritik puant fiyatlandırma ile dinamik fiyatlandırmaya geçilmesi.

6.f Fayda maliyet analizi sonuçlarına göre Tüm Türkiye’de iletim tarife bölge sayısının 21’e çıkartılıp EDAŞ bölge sayılarına 
eşitlenerek bölgesel tarife yönünde adım atılması.

6.g İletim tarifelerindeki sistem işletim bedelinin tarife içerisindeki oranı arttırılarak, tüm tüketiciler için 3 zamanlı olarak uy-
gulanması.

6.h Toptan satış piyasasında bölgesel fiyatlandırmaya geçilmesi durumunda veya daha ileriki aşamada trafo merkezi (nodal 
pricing) bazında fiyatlandırmanın uygulanması durumunda dağıtım ve iletim tarifelerinin gerçek sistem koşullarına göre 
belirlenmesinin sağlanması.

6.i Tüketicilerin farklı dağıtım ve iletim tüketim profilleri ve kritik puant fiyatlandırma hakkında bilgilendirilmesi, uygun kritik 
puant fiyatlandırma sistemleri hakkında kamuoyu iştişarelerinin yürütülmesi.

6.j Kırılgan grupların dağıtım ve iletim bedellerinden muaf tutulması.
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Elektrikli araç şarj istasyonlarına uygulanacak çok zamanlı dağıtım tarifesi, akıllı şarjı 
destekleyerek ve tüketim alışkanlıklarını şekillendirerek elektrik sistemi esnekliğini ve 
sistem verimliliği yoluyla enerji verimliliğini artıracaktır.

İletim tarifelerindeki sistem işletim bedelinin çok zamanlı uygulanması tüketicilerin 
tüketimlerini puant saatler dışındaki zaman dilimlerine kaydırması, elektrik sisteminin 
enerji verimliliğine katkı sağlayacaktır.

Elektrifikasyon
Elektrikli araç şarj istasyonlarının ayrı bir tüketici grubu olarak tanımlanması ve ayrı 
bir tarife olarak kurgulanması elektrikli araçların kullanımını destekleyecek, sistem 
entegrasyonunu sağlayarak elektrifikasyonu artırmaya destek olacaktır.

Yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması ve esneklik
Çok zamanlı dağıtım tarifesinin uygulanması, tüketicileri ve dağıtık enerji kaynaklarını 
elektrik sisteminin gerçek maliyetlerine göre hareket etmesini sağlayacak, bu 
da elektrik sisteminin esnekliğini artıracaktır. Aynı şekilde akıllı şarjı destekleyen 
fiyatlandırma yapısı ile sistem esnekliğinin artması ve yenilenebilir enerji entegrasyonu 
sağlanacaktır. 

İletim tarifesinin bölgesel bazda gerçek piyasa ve sistem koşullarını yansıtacak şekilde 
belirlenmesi, üretim yatırımlarının ve tüketim noktalarının zaman içinde bölgesel 
kararlarında etkili olacağından, sistem esnekliği artacaktır. 

Son kullanıcı fiyatlarına etkisi
Bu kapsamda, aktif enerji bedelinde olduğu gibi dağıtım tarifelerine ilişkin olarak 
da zamana bağlı fiyatlandırmanın kullanımı önerilmektedir. Diğer yandan bölgesel 
fiyatlandırmaya geçilmesi, elektrikli şarj istasyonları tarifesi gibi yapısal değişiklik 
gerektiren öneriler, son kullanıcı fiyatlarını etkileyecektir. Bölgesel tarife, bölgesel 
koşullara göre son kullanıcı tarifelerini yukarı veya aşağı yönlü etkilerken, çok zamanlı 
dağıtım tarife tasarımı da son kullanıcı fiyatları üzerinde azaltıcı etkiye sahip olacaktır. 
Elektrikli araç şarj istasyonları için özel ve ayrı bir tarife yapısı tasarlamanın son 
kullanıcı fiyatlarına etkisi de fiyatlandırma yaklaşımına bağlı olacaktır.
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Bu bölümde, mevcut tarife metodolojisi ve mevzuat çerçevesi göz önüne alınarak, 
çalışma kapsamında geliştirilen piyasa değişikliği önerilerine ilişkin uygulama yol 
haritası çıkarılmıştır.

Bu uygulama planı geliştirilirken, uygulama yol haritasının zaman koridoru için, 
çalışmamızın raporunun yayımlanmasını takip eden 2022 yılı başlangıç, dinamik 
fiyatlandırmaya geçişin öngörüldüğü 2030 yılı da tamamlanma tarihi şeklinde çıpa 
olarak belirlenmiştir. Bu zaman aralığı, önerilerimizin geliştirilmesinde de enerji 
dönüşüm yolculuğunun zaman planı olarak esas alınmıştır. Geliştirilen öneriler de 
dayandıkları mevzuat yapısı dikkate alınarak tekrar değerlendirilmiş, daha geniş bir 
ön hazırlık gerektiren yapısal ve altyapısal önerilerin başlangıç noktaları öne çekilip 
karşılık gelen uygulama planları geniş tutulurken, yönetmelik düzeyinde dokunuşlarla 
hayata geçirilebilecek hızlı kazanımlar da önceliklendirilmeye çalışılmıştır. 

Akıllı ölçüm sistemlerine ilişkin öneriler de hem altyapı gereksinimleri içermesi 
hem de bir teknoloji sağlayıcı olması bakımından uygulama yol haritasının başında 
konumlandırılmış, gerçekleştirme sürecinin alacağı efor ve süre dikkate alınarak sürece 
yayılan ve sistem dönüşümü sağlanan tüketim noktalarının ilgili kapsama hemen dahil 
edileceği bir uygulama yol haritası önerilmiştir.

Akıllı ölçüm sistemlerine dair önerileri tüketici farkındalığının arttırılması ve tüketici 
iletişiminin geliştirilmesine ilişkin öneriler izlemiştir. Bu kapsamda, daha şeffaf bir 
tüketici bilgilendirme sistematiğinin gerektireceği ikincil mevzuat değişikliklerinin 
daha kolay hayata geçirilebilir olması dikkate alınmış, ödeme bildirimlerine ilişkin iyi 
uygulama örnekleri ile fiyat karşılaştırma araçlarının sunulması gibi çalışmaların zaman 
alabileceği öngörülerek gerçekleştirme süreci de iki yıl olarak tutulmuştur.

Bu bakış açısıyla, son kaynak tedarik tarifelerinin çok zamanlılık yaklaşımı esas 
alınarak tekrar düzenlenmesi, kırılgan gruplar için bir tüketici grubu tanımlanması 
ve çok zamanlı tarife önerileri, hızlı bir şekilde ikincil mevzuat değişiklikleriyle hayata 
geçirilebilecek türden olduğu değerlendirilmiş, uygulama yol haritasının en başına, 
2022 yılından itibaren uygulamaya konulabilecek şekilde konumlandırılmıştır. Son 
kullanıcı grupları düşük tüketimli AG tüketicileri, yüksek tüketimli AG tüketicileri, 
yüksek tüketimli OG ve YG tüketicileri olarak tanımlanmış, düşük tüketimli AG 
tüketicilerine kırılgan gruplar ve elektrikli araçlar da dahil edilmiştir. Tüm tüketici 
grupları için 2022-2025 yılları arasında statik çok zamanlı fiyatlandırmanın yeniden 
düzenlenmesi ve kullanımının teşvik edilmesi, dinamik çok zamanlı fiyatlandırmayla 
ilgili analizlerin gerçekleştirilmesi ve bu fiyatlandırmanın kritik puant fiyatlandırmayı 
da içerecek şekilde farklı tüketici grupları için farklı detaylarla 2026 yılı itibariyle 
uygulamaya konması önerilmektedir. 

Türkiye’de tartışma sürecinin daha eskilere dayandığı ve son kullanıcı 
fiyatlandırmalarının yeniden tasarlanması açısından daha yapısal bir dönüşümü 
gerektiren şebekeye dair fiyatlandırma analizlerinin, uygulama yol haritasının ilk üç 
yılında, uygulamalarının ise 2026 itibariyle gerçekleştirilebileceği öngörülmüştür. 
Bu süreçte hem önerilere ilişkin kamuoyu oluşturulması hem de önerilerin 
uygulanmasının kazanımları ve risklerinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
Tüm bu yaklaşımlarda, içerisinde bulunduğumuz tarife döneminin kazanımları 
ve bu dönemden çıkarılan dersler de değerlendirilerek, tarife metodolojisinde 
enerji dönüşümü teşvikleri için yaratılacak alanın yeni tarife dönemi öncesinde 
tanımlanması, yeni dönem tarife hesaplamalarının bu vizyon ile gerçekleştirilmesinin 
sağlanması hedeflenmiştir.

5. Uygulama planı



Öneri grubu Öneri 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Öneri # 1: Akıllı 
ölçüm altyapısına 
geçiş, akıllı cihazlar 
ve otomasyona 
ilişkin öneriler

1.a   Elektrik piyasasında daha önce gerçekleştirilmiş, akıllı ölçüm sistemlerinin 
yaygınlaştırmasına ilişkin fayda-maliyet analizi çalışmaları doğrultusunda, 
endüstriyel tesisler, ticari binalar ve oteller öncelikli olmak üzere tüm elektrik 
dağıtım bölgelerinde OG bağlantı seviyesinden bağlı tüketicilerin sayaçlarının 
akıllı ölçüm sistemine dahil olacak şekilde dönüştürülmesi 

         

1.b   AG bağlantı seviyesindeki ve serbest tüketici olmayan son kullanıcıların 
sayaçlarının ilk üç yıl içerisinde uzaktan okumaya haiz sayaçlar ile değiştirilmesi          

1.c    Alçak gerilim (AG) bağlantı seviyesindeki tüketicilerden serbest tüketicilik 
hakkını ilk kez kullanan tüketicilerin sayaçlarının ilk üç yıl içerisinde uzaktan 
okumaya haiz sayaçlar ile değiştirilmesi

         

1.d   AG bağlantı seviyesinde serbest tüketicilik hakkını kullanıp uzaktan 
okumaya haiz sayaçlara sahip tüketicilerin, uzaktan okumaya haiz sayaçların 
takılmasını takip eden iki yıl içerisinde uzaktan erişim altyapısına ve akıllı ölçüm 
sistemine dahil edilerek uzaktan okunmaya başlanması 

        

1.e   Orta ve uzun vadede tüm son tüketicilerin akıllı sayaç altyapısına geçişinin 
sağlanması için iş modelleri ve düzenleme altyapısının oluşturulması      

1.f. Akıllı cihazlar ve otomasyonun yaygınlaşması için UEVEP E4’ün uygulanması          

Öneri # 2 Tüketici 
İletişimine Yönelik 
Öneriler

2.a. Elektrik perakende şirketlerinin kolay anlaşılabilir ve kıyaslanabilir ödeme 
bildirimleri sunabilmesi için düzenleyici kurum tarafından teşvik edilmesi, model 
olabilecek iyi uygulama önerilerinin sunulması

         

2.b. Bir kamu kuruluşu tarafından fiyat karşılaştırma araçlarının sunulması    
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Öneri grubu Öneri 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Öneri #3: Düşük 
tüketimli AG 
(mesken, sanayi, 
ticarethane) 
kullanıcıları için 
fiyatlandırma

3.a. Düşük tüketimli tüm son kullanıcılar için serbest tüketici olma limiti 
gönülllülük temelinde kaldırılarak tedarikçilerle ikili anlaşmaların önünün 
açılması

         

3.b. Serbest tüketici olmak istemeyen veya kırılgan grup tanımının altına 
girmeyip belirli gelir seviyesinin altındaki AG tüketicileri için statik çok zamanlı 
fiyatlandırma uygulamasının güncellenerek haftaiçi-haftasonu ve mevsimselliğe 
dayalı farklılıkların da göz önüne alındığı gönüllü bir üç zamanlı statik çok 
zamanlı fiyatlandırma uygulamasına geçilmesi, kullanmak isteyen tüketiciler için 
tek birimli tarifenin bu üç zamanlı statik tarifeye dayandırılması

  

3.c. Serbest tüketici olmak istemeyip statik çok zamanlı tarife kullanmak isteyen 
AG tüketicileri için akıllı otomasyon sistemi kurulması          

3.d. Şehit Aileleri ve Muharip Gruplar tanımı genişletilerek belirli bir gelir 
seviyesinin altındaki tüm kırılgan gruplar için bir sosyal tarife tanımlanması 
Bu kırılan gruplar için sosyal tarifede için tek terimli indirimli fiyatlandırma 
uygulanması

  

3.e. Kırılgan gruplar için fiyatlandırmanın basitlik ilkesine uyacak şekilde tek 
zamanlı tarife olarak olarak tanımlanması. Kırılgan grupların aylık elektrik 
kullanımının belirli bir kısmının ücretsiz (örne. 150 kWh) olması, limit üstü 
tüketimin tek terimli sosyal tarife üzerinde faturalandırılması veya kırılgan 
grupların tüm elektrik tüketimlerinin tek terimli sosyal tarife üzerinde 
faturalandırılması. Ücretsiz sağlanan enerjinin maliyeti diğer konut tüketicilerine 
veya bugünkü şekli ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına görevli Tedarik 
şirketlerince yansıtılabilir.

3.e. Düşük tüketimli AG kullanıcıları tüketim profilinin mevsimsellik, haftaiçi/
haftasonu gibi faktörler göz önüne alınarak saatlik temelde haritalanması.     

3.f. Düşük tüketimli AG kullanıcıları için gönüllülük temelinde “Düşük Tüketimli AG 
Son Kaynak Tedarik Fiyatlandırması”nın üç veya dört dönemli, mevcut kullanım 
profiliyle örtüşecek statik çok zamanlı fiyatlandırma modeliyle tanımlanması, 
Pazar ve tatil günlerinin tek terimi fiyatlandırma ile tanımlanması

    

3.g. Düşük tükemtimli AG şebekesine bağlı tüm tüketiciler için gönüllülük 
temelinde “Düşük Tüketimli Son Kaynak Tedarik Fiyatlandırması” için tüketim 
profili haritalamasının kritik puant fiyatlandırmasının bulunduğu mevsimsel 
farklılıkları içeren dört veya daha fazla zamanlı fiyatlandırma uygulaması için 
kullanılması. Böylece süper puant ve puant tüketimlerinin AG şebekesine bağlı 
tüm tüketiciler için diğer saatlere kaydırılmasının hedeflenmesi

      

3.h. Özellikle düşük tüketimli mesken, sanayi ve ticarethane son kullanıcıların 
yüklerini kaydırabilmeleri için talep toplayıcıların yönetmelikte piyasa katılımcısı 
olarak tanımlanması ve oluşturacakları portföy ile çeşitli esneklik kaynaklarını 
yönetebilmesinin önünün açılması

  

3.i. Düşük tükelimli AG kullanıcılarına elektrikli araç şarj istasyonlarının eklenmesi 
ve “Düşük tüketimli AG Son Kaynak Tedarik Fiyatlandırması”na tabi tutulması          
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Öneri grubu Öneri 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Öneri #4: Yüksek 
tüketimli AG 
(mesken, sanayi, 
ticarethane) 
kullanıcıları için 
son kaynak tedarik 
fiyatlandırması

4.a. Kısa vadede yüksek tüketimli AG kullanıcıları için tek zamanlı tarife 
uygulamasının kaldırılarak “Yüksek Tüketimli AG Son Kaynak Tedarik 
Fiyatlandırması”nın üç veya dört dönemli, mevcut kullanım profiliyle örtüşecek 
statik çok zamanlı fiyatlandırma modeliyle tanımlanması 

         

4.b. Yüksek tüketimli AG kullanıcıları tüketim profilinin mevsimsellik, haftaiçi/
haftasonu gibi faktörler göz önüne alınarak üçer saatlik temelde haritalanması     

4.c. Yüksek tüketimli AG kullanıcıları için “Yüksek Tüketimli Son Kaynak Tedarik 
Fiyatlandırması” için tüketim profili haritalamasının kritik puant fiyatlandırmanın 
bulunduğu saatlik detayda dinamik fiyatlandırma için kullanılması. Böylece 
süper puant ve puant tüketimlerinin AG şebekesine bağlı tüm tüketiciler için 
diğer saatlere kaydırılmasının hedeflenmesi

         

Öneri #5: Yüksek 
tüketimli OG ve 
YG tüketiciler için 
son kaynak tedarik 
fiyatlandırması

5.a. Tüm iletim ve orta gerilim dağıtım şebekesine bağlı tüketicilerin “Yüksek 
Tüketimli OG ve YG Son Kaynak Tedarik Fiyatlandırmasına” tâbi tutulması          

5.b. “Yüksek Tüketimli OG ve YG Son Kaynak Tedarik Fiyatlandırması” enerji 
bedelinin hesaplama yönteminde çok zamanlı tarife dilimlerinin ayrı ayrı 
değerlendirilmesiyle üç veya dört zamanlı gerçek kullanımla örtüşecek 
fiyatlandırma tanımlanması

  

5.c. Yüksek tüketimli OG ve YG kullanıcıları tüketim profilinin mevsimsellik, 
haftaiçi/haftasonu gibi faktörler göz önüne alınarak yarımşar saatlik temelde 
haritalanması.

    

5.d. Yüksek tüketimli OG ve YG kullanıcıları için “Yüksek Tüketimli OG ve YG Son 
Kaynak Tedarik Fiyatlandırması” için tüketim profili haritalamasının kritik puant 
fiyatlandırmasının bulunduğu yarımşar saatlik detayda dinamik fiyatlandırma 
için kullanılması
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Öneri grubu Öneri 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Öneri #6: Dağıtım 
ve iletim bedelleri 
fiyatlandırma 
önerileri

6.a. Dağıtım ve iletim bedellerinden bölgesel detayda ayrıştırılması          

6.b. Dağıtım ve iletim fiyatlandırmalarında bölgesel detayda çok zamanlılık 
uygulaması için fayda maliyet analizi gerçekleştirilmesi    

6.c. Fayda maliyet analizinin izin verdiği durumda, her bir bölge için dağıtım ve 
iletim profillerinin ay ve gün bazında yarımşar saatlik detayda ayrı ayrı analiz 
edilmesi, dört veya beş farklı kullanım yoğunluğunun belirlenmesi (süper puant, 
puant, normal, düşük, çok düşük)

    

6.d. Fayda maliyet analizi sonuçlarının izin verdiği durumda Türkiye ortalama 
kayıp oranının önceden belirlenmiş bir eşiğin altına gerilemesiyle (%8) dinamik 
bölgesel dağıtım fiyatlandırmasına AG tüketicileri için aylık bazda ve üçer saatlik 
detayda kritik puant fiyatlandırma ile dinamik fiyatlandırmaya geçilmesi

     

6.e. Fayda maliyet analizi sonuçlarının izin verdiği durumda Türkiye ortalama 
kayıp oranının önceden belirlenmiş bir eşiğin altına gerilemesiyle (%8) dinamik 
bölgesel dağıtım fiyatlandırmasına OG ve YG tüketicileri için günlük bazda ve 
yarımşar saatlik detayda kritik puant fiyatlandırma ile dinamik fiyatlandırmaya 
geçilmesi

     

6.f. Fayda maliyet analizi sonuçlarına göre Tüm Türkiye’de iletim tarife bölge 
sayısının 21’e çıkartılıp EDAŞ bölge sayılarına eşitlenerek bölgesel tarife yönünde 
adım atılması,

     

6.g. İletim tarifelerindeki sistem işletim bedelinin tarife içerisindeki oranı 
arttırılarak, tüm tüketiciler için 3 zamanlı olarak uygulanması,      

6.h. Toptan satış piyasasında bölgesel fiyatlandırmaya geçilmesi durumunda 
veya daha ileriki aşamada trafo merkezi (nodal pricing) bazında fiyatlandırmanın 
uygulanması durumunda ilerim tarifelerinin gerçek sistem koşullarına göre 
belirlenmesinin sağlanması.

     

6.i. Tüketicilerin farklı dağıtım ve iletim tüketim profilleri ve kritik puant 
fiyatlandırma hakkında bilgilendirilmesi, uygun kritik puant fiyatlandırma 
sistemleri hakkında kamuoyu iştişarelerinin yürütülmesi

     

6.j. Kırılgan grupların dağıtım ve iletim bedellerinden muaf tutulması          
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• Elektrik sistemi gerçek maliyetlerinin piyasa fiyatlarına tam olarak yansıdığı 
bir yapıda, son kullanıcı fiyatlandırmalarının çok zamanlı ve dinamik olarak 
uygulanması elektrik sistemi toplam verimliliğini artırırken, tüketicilerin daha 
uygun fiyatlı elektrik tedarik etmelerini sağlar. Bu fiyatlandırmalar, şebeke koşulları, 
piyasa fiyatları, mevsimsel ve bölgesel farklılıklar dikkate alınarak belirlenebilir. 
Çok zamanlı fiyatlandırma stratejileri örtülü talep tarafı esnekliğinin önünü açar 
ve böylece yenilenebilir enerjinin şebeke entegrasyonunu kolaylaştırır. Örtülü 
talep tarafı katılımı, tüketicilere maliyetleri yansıtan doğru fiyat sinyallerine maruz 
bırakarak, elektrik tüketimlerini farklı zaman dilimlerine kaydırma ya da azaltma 
fırsatı vererek tasarruf etmelerine olanak tanır.

• Tüm dünyada farklı talep ve ihtiyaçlar nedeniyle son kullanıcı elektrik 
fiyatlandırması ve tarife tasarımları konusunda farklı uygulama ve mekanizmalar 
ortaya çıkmıştır. Bu sebeple, enerji dönüşümünü sağlayacak ve tüketicilerin 
enerji dönüşümünde rol almalarına fırsat verecek tek tip bir fiyatlandırma 
metodolojisinden bahsetmek mümkün değildir.

• Zamana dayalı fiyatlandırma yapıları statik (örneğin, önceden belirlenen tarifeler) 
veya dinamik (örneğin, fiili sistem koşullarına dayalı olarak “gerçek zamanlı” olarak 
belirlenen tarifeler) olabilir. Statik ve dinamik fiyatlandırma stratejileri karışımı 
değişken veya kritik puant fiyatlandırma yöntemleri de kullanılabilir. 

• Çok zamanlı dağıtım tarifesi elektrik şebekesinde oluşan kısıtların azalmasına ve 
sistemin daha verimli işlemesine katkı sağlar. Bölgesel maliyetlerin yansıtıldığı çok 
zamanlı fiyatlandırma, tüketicilerin ve dağıtık enerji kaynaklarının fiyatlara tepki 
verebilmesinin önünü açarak, şebeke yatırımlarının azalmasını sağlar.

• Türkiye’de akıllı sayaçlar gibi gelişmiş ölçüm altyapılarının ve teknolojilerin 
yaygınlaşması, piyasa fiyatlarına dayalı çok zamanlı ve dinamik fiyatlandırma için 
gerekli bir ön koşuldur. Bu nedenle orta ve uzun vadede tüm tüketicilerin akıllı 
sayaç altyapısına geçişinin sağlanması için iş modelleri ve düzenleme altyapısının 
oluşturulması önerilmektedir.

• Tüketicinin bilinçlendirilmesi, enerji sektörü değer zinciri içerisinde daha belirgin 
ve aktif bir rol almasının sağlanması, enerji dönüşümü için kritik öneme sahiptir. 
Bu doğrultuda, fiyatlandırma ve tarife tasarımında uygulanan şeffaflık ve basitlik 
ilkelerinden yola çıkarak, tüketicilerin bilgilendirilmesinde yeni uygulamaların 
geliştirilmesi ve faturaların daha anlaşılır bir hale getirilmesi önerilmektedir. 

• Türkiye’de halihazırda uygulanan son kullanıcı fiyatlandırması enerji dönüşümü 
karşısında durağan bir yapıda kalmaktadır. Mevcut durumda kullanılan 
düzenlemeye tabi çok zamanlı tarife ile elektrik tüketim profilleri farklılık 
gösterebilmekte ve etkin olarak kullanılmadığı gözlemlenmektedir. Enerji 
dönüşümü kapsamında yeni oluşan elektrik yük profilleri ve piyasa koşullarının 
dikkate alındığı çok zamanlı fiyatlandırma stratejilerine ihtiyaç vardır.  

• Serbest tüketici olmayan tüketiciler ile son kaynak tedarik tarifesinde çok zamanlı 
fiyatlandırma önerilmekte, sosyal tarife uygulaması düzenlenerek kırılgan grupların 
korunması sağlanabilir.

6. Ana çıkarımlar
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• Son kullanıcı fiyatlandırmasında çok zamanlılık değerlendirilirken mevsimsel 
ve bölgesel talep eğrisine göre zaman aralıklarının farklılaştırılması, kısa vadede 
düzenleme sistematiğinin veri analizi yapılarak günün koşullarına uygun şekilde 
daha değişken hale getirilmesi ve ilerleyen süreçte de bu zaman aralıklarının 
serbest piyasa koşullarında belirlendiği, bölgesel ve daha dinamik bir fiyatlandırma 
yapısına geçilmesi önerilmektedir. Bu önerinin ulusal tarifede hem aktif enerji 
bedelinin hem de iletim ve dağıtım bedellerinin tüketime bağlı değişken kısımları 
için uygulanması tavsiye edilmektedir. Tüketiciler bu sayede tüketimlerini 
kaydırarak maliyeti daha uygun zaman aralıklarını seçebilecek ve talep tarafı 
esnekliğinden faydalanılmış olacaktır. Sonuç olarak puant yükün azalmasıyla 
toplam sistem verimliliği de artacaktır.

• Uzun vadede tüm elektrik fiyatlandırma yapılarının serbest piyasa koşullarına göre 
belirlenmesi, kırılgan grupların fiyat değişikliklerine karşı korunmasını sağlayacak 
mekanizmalar geliştirilmesi sağlanmalıdır. Kırılgan grupların tek zamanlı bir tarife 
ile korunması ve şebeke kullanım bedellerinden muaf tutulması değerlendirilebilir.

• Son olarak, Türkiye’nin Paris İklim Anlaşmasına taraf olmasıyla birlikte, karbon 
emisyonlarının azalmasına ön ayak olacak uzun dönemli kapsamlı iklim 
ve enerji dönüşümü yol haritasına ihtiyacı olacaktır. Son kullanıcı elektrik 
fiyatlandırmalarının enerji dönüşümünü destekleyecek şekilde oluşması, 
elektrik şebekesi esnekliğini artırarak yenilenebilir enerji kaynakların daha fazla 
entegrasyonunu ve enerji verimliliğinin artmasını sağlayacak, karbon emisyonları 
azalacaktır. Bu kapsamda tüketicilerin bu dönüşümde söz sahibi olacakları yapısal 
planlamalara ve stratejilere ihtiyaç vardır.
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Ek

Tablo 7: Avrupa ve Türkiye’de iletim tarifelerinin temel özellikleri

*Sadece bir farklı zamanlı tarife (örneğin “gündüz-gece”, yaz-kış) var.
**İki farklı zamanlı tarife bulunmaktadır.
*** Üç farklı zamanlı tarife bulunmaktadır.

Ülke İsmi

İletim Şebekesi Ücretlerinin 
Paylaşımı Fiyat Sinyali İletim tarifesi 

kayıpları 
içeriyor mu?

İletim tarifesi 
sistem işletim 
hizmetlerini 
içeriyor mu?Üretici Tüketici Zamana dayalı 

tarife Bölgesel tarife

Arnavutluk 0,00% 100,00% Hayır Hayır Evet Evet

Avusturya 8,00% 92,00% Hayır Hayır Evet Evet

Belçika 5,60% 94,40% Evet* Hayır Hayır Evet

Bosna Hersek 0,10% 99,90% Hayır Hayır Evet Evet

Bulgaristan 0,00% 100,00% Hayır Hayır Evet Evet

Hırvatisyan 0,00% 100,00% Evet* Hayır Evet Evet

Güney Kıbrıs 0,00% 100,00% Hayır Hayır Evet Evet

Çekya 0,00% 100,00% Hayır Hayır Evet Evet

Danimarka 4,30% 95,70% Hayır Hayır Evet Evet

Estonya 0,00% 100,00% Evet* Hayır Evet Evet

Finlandiya 18,60% 81,40% Evet* Hayır Evet Evet

Fransa 3,00% 97,00% Evet*** Hayır Evet Evet

Almanya 0,00% 100,00% Hayır Hayır Evet Evet

Yunanistan 0,00% 100,00% Evet* Hayır Hayır Evet

Macaristan 0,00% 100,00% Hayır Hayır Evet Evet

İzlanda 0,00% 100,00% Hayır Hayır Evet Evet

İrlanda 25,00% 75,00% Hayır Hayır Hayır Evet

İtalya 0,00% 100,00% Hayır Hayır Evet Evet

Letonya 0,00% 100,00% Hayır Hayır Evet Evet

Litvanya 0,00% 100,00% Hayır Hayır Evet Evet

Lüksemburg 0,00% 100,00% Hayır Hayır Evet Evet

Kuzey Makedonya 0,00% 100,00% Hayır Hayır Evet Evet

Karadağ 37,50% 62,50% Evet* Hayır Evet Evet

Hollanda 0,00% 100,00% Hayır Hayır Evet Evet

Kuzey İrlanda 25,00% 75,00% Evet*** Evet Hayır Hayır

Norveç 29,00% 71,00% Evet* Evet Evet Evet

Polonya 0,00% 100,00% Hayır Hayır Evet Evet

Portekiz 9,10% 90,90% Evet** Hayır Hayır Hayır

Romanya 3,00% 97,10% Hayır Hayır Evet Evet

Sırbistan 0,00% 100,00% Evet* Hayır Evet Evet

Slovakya 3,10% 96,90% Hayır Hayır Evet Evet

Slovenya 0,00% 100,00% Evet*** Hayır Evet Evet

İspanya 10,00% 90,00% Evet*** Hayır Hayır Hayır

İsveç 36,00% 64,00% Hayır Evet Evet Evet

İsviçre 0,00% 100,00% Hayır Hayır Hayır Hayır

İngiltere 16,10% 83,90% Hayır Evet Hayır Evet

Türkiye 50,00% 50,00% Hayır Evet Evet Evet
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Tablo 8: Avrupa’da Düzenleyici Kurum tarafından işletilen fiyat karşılaştırma araçları

Son kaynak tedarik tarifesi fiyatlandırma formülü

SKTTd= (PTFd + YEKDEMd) x KBK 

Austria Der Tarifkalkulator - https://www.e-control.at/konsumenten/service-und-beratung/toolbox/tarifk...

Belgium CREG Scan - http://www.creg.be/fr/cregscan#/ - http://www.creg.be/nl/cregscan#/

Croatia Tarifni kalkulator za električnu energiju za kućanstva - https://www.hera.hr/hr/tarifni-kalkulator-eek/

Czechia Kalkulátory / srovnání nabídek - https://www.eru.cz/cs/pro-spotrebitele/kalkulatory-srovnani-nabidek

Denmark Secretariat of the Energy Regulatory Authority (Sekretariatet for Energitilsynet)

Finland Sähkön hintavertailu  - Electricity price service - www.sahkonhinta.fi

France Le comparateur d’offres d’électricité et de gaz naturel - http://comparateur-offres.energie-info.fr/

Italy Il Trova Offerte - https://www.arera.it/it/trovaofferte.htm

Luxembourg Calculix.lu - Institut Luxembourgeois de Régulation - http://www.calculix.lu

Poland Kalkulator energii elektryczej - http://ure.gov.pl/ftp/ure-kalkulator/ure/formularz_kalkulator_html.php

Portugal
Simuladores -Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (Energy Services Regulatory Authority) - http://
www.erse.pt/pt/simuladores/Paginas/Simuladores.aspx

Romania
Comparator de preț pentru ofertele de furnizare a energiei electrice - http://www.anre.ro/ro/info-
consumatori/comparator-de-tarife

Slovakia Cenová kalkulačka - http://www.urso.gov.sk/?q=Pre%20spotrebite%C4%BEa/Cenov%C3%A1%20kalkula%...

Slovenia
Primerjalnik ponudb - Javna agencija Republike Slovenije za energijo (Energy Agency of the Republic of 
Slovenia) - http://www.agenrs.si/primerjalnik/index.php?/kalkulatorplin/kalkulator/a...

Spain
Comparador de ofertas de energía y gas - https://comparadorofertasenergia.cnmc.es/comparador/index.
cfm?js=1&e=N

Sweden Elpriskollen - https://www.ei.se/sv/Elpriskollen/

SKTTd: d fatura döneminde ilgili yüksek tüketimli için belirlenen son kaynak tedarik tarifesi

PTFd:
d fatura dönemi için organize toptan satış piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama günlük piyasa takas 
fiyatlarının ortalamasını

YEKDEMd: d fatura dönemi için belirlenen YEKDEM birim bedelini

KBK: Kurul tarafından belirlenen katsayıyı (2021 için uygulanan katsayı %9.38) ifade eder.
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NOTLAR



İstanbul Politikalar Merkezi 
İstanbul Politikalar Merkez (İPM) demokratikleşmeden iklim değişikliğine, transatlantik ilişkilerden çatışma analizi 
ve çözümüne kadar, önemli siyasal ve sosyal konularda uzmanlığa sahip, çalışmalarını küresel düzeyde sürdüren 
bir politika araştırma kuruluşudur. İPM araştırma çalışmalarını üç ana başlık altında yürütmektedir: İPM-Sabancı 
Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, Demokratikleşme ve Kurumsal Reform, Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk. 
2001 yılından bu yana İPM, karar alıcılara, kanaat önderlerine ve paydaşlara uzmanlık alanına giren konularda 
tarafsız analiz ve yenilikçi politika önerilerinde bulunmaktadır.

European Climate Foundation
European Climate Foundation (ECF) Avrupa’nın düşük karbonlu bir toplum haline gelmesine yardımcı olabilmek 
ve iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası alanda güçlü bir lider rolü oynayabilmek amacıyla kurulmuştur. 
ECF, her türlü ideolojiden uzak kalarak düşük karbonlu bir topluma geçişin “nasıl” olacağı konusunu odağına 
alır. Ortaklarıyla yaptığı iş birliği kapsamında ECF, bu geçişte kilit rol oynayacak patikaları ve farklı alternatiflerin 
sonuçlarını ortaya çıkararak bu tartışmalara katkı sağlamayı hedefler. 

Agora Energiewende 
Agora Energiewende; Özellikle Almanya ve Avrupa olmak üzere tüm dünyada temiz enerjiye başarılı bir geçiş 
yapılmasını sağlamak amacıyla veri odaklı, politik açıdan uygulanabilir stratejiler geliştirir. Bir düşünce kuruluşu ve 
politika laboratuvarı olan Agora; yapıcı bir fikir alışverişi sağlarken siyaset, iş ve akademi dünyasından paydaşlarla 
da bilgi birikimini paylaşmayı hedefler. Kâr amacı gütmeyen ve bağışlarla finanse edilen Agora, kendini kurumsal 
ve siyasi çıkarlara değil, iklim değişikliğiyle mücadeleye adamıştır.
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