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Geleneksel elektrik sistemi yapısı Değişen elektrik sistemi yapısı

TEİAŞ TEİAŞEDAŞ EDAŞSon tüketici Diğer dağıtık enerji 
kaynakları (DEK)

Çift yönlü elektrik akışı

DEK’lere sahip 
son tüketici

Enerji dönüşümüyle beraber enerji sistemi de yapısal olarak dönüşüyor. Özellikle sayaç arkası teknolojilerin kullanımıyla tüm 
enerji sisteminde yeni yaklaşımların uygulanması gerekliliği öne çıkıyor.
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Türkiye Elektrik Sisteminin Geleceği

+ Gelişmiş piyasa tasarımı

+ 2.000 MW enerji depolama

+ Talep tarafındaki yanıtla pik talebin 
10 GW’a varan düzeyde azaltılması

+ Sisteme uygun rüzgâr ve güneş 
enerjisi konumlandırması

+ Esnek elektrik santralleri filosu

= Rüzgâr ve güneş enerjisinin payını 
%30’a ulaştırmak için esnek şebeke

Yenilenebilir Enerji

+ 2,5 milyon elektrikli araç
ve 1 milyon şarj noktası

+ 2 milyon ısı pompası
ve akıllı evler

= 7-9 TWh 
ek elektrik talebi

Elektrifikasyon

+ Sanayide 
17,3 TWh tasarruf

+ Binalarda 
19,3 TWh tasarruf

+ Dağıtım sisteminde 
19,3 TWh tasarruf

= Net talepte
42 TWh düşüş

Enerji Verimliliği
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CO2 Emisyonlarının Gelişimi
Dönüşüm senaryosu elektrik  
sektöründen kaynaklanan 
karbon emisyonlarını sabitliyor.

Net sıfır hedefi için dönüşümün 
tüm alanlarını kapsayan, 2030 ve 
2050 için net hedefler belirleyen 
yeni bir vizyona ihtiyaç var.

Küresel yeşil mutabakat ve yeşil 
toparlanma kavramları yeni 
vizyona zemin oluşturacak.
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Zamana Dayalı Fiyatlandırma Yapıları
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Statik çok zamanlı 
fiyatlandırma

Gerilim kontrolü

Kısıt yönetimi

İşletme rezervi

Tüketici yanıtının etkin 
olduğu durumlarda 
daha düşük elektrik 
maliyetleri

Gerçek zamanlı 
(dinamik) fiyatlandırma

Değişken puant 
fiyatlandırma

Piyasaya 
bağlı puant
fiyatlandırma

saatKritik puant 
fiyatlandırma

Statik veya dinamik olabilir.

Zamana dayalı fiyatlandırma yapılarının uygulanması için 4 ana faktör bulunur:

İyi tasarlanmış bir son kullanıcı elektrik fiyatlandırmasının
şebeke, maliyet ve yenilenebilir enerjinin şebeke entegrasyonu  açısından birçok faydası vardır.

Gelişmiş ölçüm 
altyapısının 
devreye alınması

Tüketici 
katılımı ve 
iletişim

Dinamik 
fiyatlandırma

Akıllı cihazların 
kullanılması ve 
otomasyon kontrolü

1: 3: 4:2:

Rüzgâr ve güneş enerjisinin  
şebeke entegrasyonu

Yenilenebilir olmayan enerji 
kaynaklarından elektrik üretim 
ihtiyacının azaltılması

Zamana Dayalı Fiyatlandırma

Zamana dayalı fiyatlandırma 
yapılarında fiyat sinyalleri zaman 
aralıklarına göre değişir.

Zamana dayalı fiyatlandırma 
stratejileri şebekede esneklik 
sağlamak ve değişken 
yenilenebilir enerji üretimini 
şebekeye entegre etmek için 
son derece önemlidir, şebekeye 
erişim dinamik çok zamanlı 
fiyatlandırmayla desteklenebilir.

Bonbright İlkeleri: 
Son kullanıcı fiyatlandırmasının ve tarife tasarımlarının ana ilkeleri 1960’lı yıllarda ABD’de geliştirildi ve tüm dünyada 
genel tasarım prensipleri olarak uygulandı. Dünyadaki son kullanıcı fiyatlandırmalarının dönüşümü homojen değil. 
Dönüşümde genel eğilim çok zamanlı tarifeler ve örtülü talep tarafı katılımı yönünde.
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Öncelik Alanları

Son Kullanıcı Grupları Son kullanıcı elektrik fiyatlandırması önerileri için son kullanıcı grupları.

Son Kullanıcı Fiyatlandırmaları

Düşük tüketimli alçak gerilim 
kullanıcıları için son kaynak 
tedariği fiyatlandırması 
 Kırılgan gruplar için kademeli sosyal tarife
 Elektrikli araçlar için fiyatlandırma

Yüksek tüketimli 
alçak gerilim 
kullanıcıları için 
son kaynak tedariği 
fiyatlandırması

Orta ve 
yüksek gerilim 
kullanıcıları için 
son kaynak tedariği 
fiyatlandırması 

Şebeke 
fiyatlandırmaları

Tüm son kullanıcı elektrik fiyatlandırma ve tarife tasarımının:

 Elektrik sisteminin gerçek koşullarına göre belirlenen daha 
dinamik bir yapıya geçmesi

  Kırılgan grupların kademeli bir sosyal tarife ile fiyat 
belirsizliklerinden korunması

  Çok zamanlılık değerlendirilirken mevsimsel ve bölgesel 
farklılıkların göz önüne alınması

 Akıllı sayaçlar gibi gelişmiş ölçüm altyapılarının ve 
teknolojilerinin yaygınlaşması 

 Tüketicinin bilinçlendirilmesi

 Tüketicilerin fiyat sinyallerine göre hareket etmesini sağlayacak 
 Yenilenebilir enerji entegrasyonunun daha düşük maliyetle 

sağlanmasını destekleyecek
 Enerji dönüşümünü destekleyecek
 Elekrik üretimi kaynaklı karbondioksit salımını azaltacak

  Fiyatlandırma ve tarife tasarımının etkin kullanımı 
için önemli olacak

Türkiye’deki Mevcut Fiyatlandırma Yapısı

Müşteri Segmenti

Serbest olmayan tüketiciler

Son kaynak tedariki 
kapsamındaki tüketiciler 
(Düşük tüketimli)

Son kaynak tedariki 
kapsamındaki tüketiciler 
(Yüksek tüketimli)

Yıllık Tüketim Miktarı

1.200 kWh altı

3.000.000 kWh altı

3.000.000 kWh üstü

Tarife Tipi

Perakende satış tarifesi 
(Ulusal tarife)

Perakende satış tarifesi 
(Ulusal tarife)

Son kaynak 
tedarik tarifesi

Enerji dönüşümü, 
teknolojideki gelişmeler 
ve dünyadaki dinamik 
fiyatlandırmaya geçiş 
eğilimi son kullanıcı 
fiyatlandırmalarının 
piyasa mekanizmaları 
da göz önünde 
bulundurarak yeniden 
düzenlenmesi ihtiyacını 
doğurmuştur.


