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• Dağıtık enerji kaynakları ve tüketicilerin esnekliklerinin, şebeke arz 
güvenliğine katkı yapması için piyasalara doğrudan ya da toplayıcılar 
vasıtasıyla katılımına imkân sağlayacak gerekli düzenlemelerin yapılması 
önemli olacaktır.

• Ulusal eylem planlarında enerji verimliliği ve akıllı altyapı konularında 
atılacak adım ve verilecek teşviklerin net olarak belirlenmesi öngörülebilirliği 
artırarak yatırım ortamının sağlıklı oluşmasını sağlayacaktır.

• Elektrik piyasası fiyatları, tüketicilerin ve dağıtık enerji kaynaklarının 
esnekliklerinin ya da yapılacak enerji verimliliği yatırımlarının gerçek 
değerlerinin anlaşılmasını sağlayacak şekilde maliyet bazlı belirlenmeli, 
piyasada öngörülebilirlik sağlanmalıdır.

• Enerji tüketicilerinin ve dağıtık enerji kaynaklarının elektrik şebekesi ve 
piyasası gerçek koşullarına göre yüklerini yönetmesini sağlayacak çok 
zamanlı ve dinamik tarife mekanizmaları geliştirilmeli, akıllı sayaç altyapısı 
kurulumları için yol planı oluşturulmalıdır.  

Ana Mesajlar



7 Enerji hizmet sağlayıcıları için yenilikçi iş modelleri

Yenilikçi İş Modellerinin Enerji Sistemi Dönüşümündeki Önemi

Küresel ölçekte yaşanan enerji dönüşümü, enerji sistemlerinde fosil yakıt kullanan 
ve iletim şebekesine bağlantısı bulunan konvansiyonel üretim santrallerinin yerine 
çevreye duyarlı temiz teknolojilerin geçmesiyle hızlı şekilde ilerlemektedir. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarında yaşanan maliyet düşüşleri ve dağıtım şebekesi seviyesinden 
bağlı çatı üstü güneş PV, batarya enerji depolama sistemleri, elektrikli araçlar ve yeni 
esnek elektrik yükleri gibi dağıtık enerji kaynaklarının (DEK’lerin) artışı bu dönüşümü 
destekleyen itici güçlerdendir. Şebekelerde yaşanan bu değişimin bir sonucu olarak arz 
talep dengesinin korunması, ihtiyaç olduğunda yükünü değiştirebilen sevk edilebilir 
üretim kaynakları gittikçe azalmakta ve elektrik sisteminin esneklik ihtiyacı artmaktadır. 

Tüketicilerin rolü enerji sistemi dönüşümünün gerçekleşmesi için gün geçtikçe daha 
önemli bir hale gelmektedir. Tüketiciler sadece enerji tüketen birimler değil, aynı 
zamanda enerji üreten birimlere dönüşerek elektrifikasyon ve DEK’ler ile şebeke arz 
güvenliğine destek olmak için ek esneklik sağlayabilen aktörlere dönüşmektedir. 
Bu kapsamda, tüketicileri enerji sistemi dönüşümünde merkeze alan, teknoloji ve 
dijitalleşmenin getirdiği olanaklarla talep tarafının verebileceği potansiyel faydaları 
ortaya çıkarabilecek yenilikçi iş modelleri hayatımıza girmektedir. Enerji hizmet 
sağlayıcılarının sunacağı yenilikçi iş modelleri, kendileri için hem yeni gelir akışı 
yaratırken, tüketiciler için de enerji ve enerji dışı faydaları beraberinde getirecektir. Bu 
aynı zamanda sistem esnekliğinin artması gibi elektrik sisteminin güvenilir ve sağlıklı 
işlemesini sağlayan faydaları beraberinde getirecek ve küresel enerji dönüşümüne 
katkı sağlayacaktır.

Tüketiciler tarafında yaşanan bu değişim göz önünde bulundurularak enerji sistemi 
dönüşümüne öncülük eden  etkenler ve bu etkenlerin enerji dönüşümü ile temel 
ilişkileri aşağıda özetlenmiştir: 

Yönetici Özeti

Şekil 1: Enerji Sistemi Dönüşümüne Öncülük Eden Üç Ana Etken

Enerji Sistemi Dönüşümü

Yenilenebilir Enerji ve DEK’ler ElektrifikasyonEnerji verimliliği

• Çift yönlü enerji akışının 
yönetilmesi

• Tüketicilerin aynı zamanda üretici 
aktörler haline gelmesi

• DEK’lerin ve şebeke ölçeği 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
elektrik sistemine entegrasyonu

• Şebeke esneklik ihtiyacı

• Enerji yoğunluğunun azaltılması
• Binaların verimli hale getirilmesi
• Tüketicilerin enerji tasarrufu 

konusunda bilinçlenmesi
• Toplam ve puant elektrik yükünün 

düşürülmesi

• Birincil enerji için fosil yakıt 
kullanımının azaltılması

• Enerji verimliliğinin ve 
yenilenebilir enerjinin 
desteklenmesi

• Elektrifikasyon sonucu artan 
elektrik talebinin yönetilme 
ihtiyacı
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Türkiye enerji kullanımı konusunda küresel ölçekte hızla büyüyen ülkelerin arasında 
yer almaktadır. Türkiye enerji sistemi, birincil enerji kaynakları açısından çoğunlukla 
ithal fosil yakıtların yön verdiği bir yapıdadır. Türkiye hem dışa bağımlılığını hem de 
sera gazı emisyonlarını azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimini 
hızla artırmayı hedeflemektedir. Artan enerji talebi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
üretimdeki payı ile 2053 yılı net sıfır karbon ekonomisine geçiş hedefleri, Türkiye’de 
enerji sisteminin yerli temiz teknolojilere doğru dönüşümünü zorunlu kılmaktadır.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşanan enerji dönüşümüne öncülük eden 
yenilenebilir enerji, DEK’lerin şebekeye entegrasyonu, enerji verimliliği, elektrifikasyon 
ve artan sistem esneklik ihtiyacı, yenilikçi iş modellerine olan gereksinimi ortaya 
çıkarmıştır. Enerji sistemi dönüşümünü destekleyecek yenilikçi iş modelleri sadece 
tüketicilere değer yaratmayacak, enerji sektöründeki birçok sektör paydaşına yeni 
fırsatlar yaratacaktır.

Bu raporun amacı, tüketicileri enerji dönüşümünde merkeze alarak, enerji hizmet 
sağlayıcılarının sunacakları enerji ve enerji dışı yenilikçi ve dönüşütürücü iş 
modellerinin incelenmesidir. İş modellerinin detaylı analizinin yanı sıra iş modellerini 
destekleyen itici güçler, ilgili politika konuları, iş modellerinin enerji sistemi 
dönüşümüne katkıları, dünyadaki en iyi uygulama örnekleri ve Türkiye’deki durum 
ortaya konulmuştur. Sonrasında her bir iş modelinin iş model kanvasları hazırlanarak 
enerji hizmet sağlayıcılarının bunları nasıl hayata geçirebileceklerini özetleyen bir 
çerçeve analiz hazırlanmıştır. Her bir iş modeli kanvasının ilgili alanlarının potansiyel 
fayda ve maliyetlerinin ne olduğu nitel olarak analiz edilmiş, bu analiz sonucunda 
Türkiye’de uygulanması görece daha kolay olan iş modelleri için öneriler geliştirilmiştir.

Enerji Sistemi Dönüşümüne Katkı Verecek İş Modelleri 

Sektör paydaşları ile gerçekleştirilen fikir alışverişleri ve küresel ölçekte başarıyla 
uygulanan iş modellerinin analizinin yapılması sonucunda altı ana iş modeli 
belirlenmiştir. Ana raporda her bir ana iş modelinin alt iş modelleri ve iş model 
kanvasları da oluşturulmuştur. Belirlenen altı ana iş modeli şunlardır:

1. Toplayıcı İş Modelleri
Toplayıcılar, şebekedeki varlıkların (DEK’ler, tüketiciler, üretim tesisleri veya enerji 
depolama sistemleri gibi) bir portföy altında toplanması sonucu tek bir kaynak gibi 
yönetilmesini sağlayan aktörlerdir. Toplayıcılar bu kaynaklar ile oluşturduğu portföy 
ile enerji piyasalarında enerji ticareti yaptığı veya yan hizmet piyasalarında sistem 
operatörlerine sunduğu esnek yük ile arz-talep dengeleme hizmeti sağlayabildiği gibi 
portföyünün altındaki kaynakların yönetimini ve optimizasyonunu da üstlenebilirler.
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2. Ortak Topluluk Mülkiyeti (C-O) İş Modelleri
C-O iş modelleri, genellikle DEK’ler olmak üzere enerji üretim varlıklarının kolektif 
mülkiyetine ve yönetimine izin veren iş modelleridir. Maliyetlerin topluluk arasında 
paylaşmasına olanak vermesi sebebi ile C-O iş modelleri belirli bir coğrafi alandaki 
kişilerin veya bir topluluğun DEK’lere düşük yatırım maliyetleriyle sahip olmasına 
olanak tanır.  Mahalle, eyalet, ada, şehir vb. yerleşim alanlarındaki kişiler, enerji 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere yerel üretim kapasitesi elde etmek için DEK’leri toplayan 
bir “topluluk” oluşturabilir ve aynı zamanda arz güvenliğini korumak için şebeke 
operatörlerine (arz güvenliğini sağlamak amacıyla bir toplayıcıya benzer şekilde) 
hizmetler sağlayabilirler.

İtici Güç Engeller İlgili Politika Konuları Enerji Dönüşümüne 
Katkısı Türkiye’deki Durum Boşluk Analizi

• Şebekedeki esneklik 
ihtiyacı

• DEK’lerin ve 
tüketicilerin enerji 
piyasalarına erişim 
ihtiyacı

• Mevzuatta 
toplayıcıların piyasa 
katılımcısı olmaması

• Piyasa ve 
mekanizmaların 
DEK’ler ve tüketicilerin 
katılımına uygun 
olmaması

• Akıllı altyapı ve iletişim 
teknoloji eksikliği

• Piyasa fiyatlarının 
maliyet bazlı 
oluşmaması

• Tüketicilere toptan 
piyasa fiyatlarını 
yansıtan dinamik tarife 
eksikliği

• Tüketicilerin toplayıcı 
iş modelleri değer 
önermesi hakkında 
bilgi eksikliği

• Toplayıcı faaliyetleri 
sonucu dengeden 
sorumlu tarafların 
maruz kaldığı 
dengesizlik 
maliyetlerinin nasıl 
giderileceğinin 
belirlenmesi

• Toplayıcı faaliyetleri 
sonucu tedarik şirketi 
portföylerinde yük 
düşen tüketicinin 
sebep olunan 
“vazgeçilen gelir” 
durumunun çözümü 

• Şebeke operatörleri 
için esneklik yaratmak

• Müşterilerin yüklerini 
optimize ederek birim 
enerji maliyetlerinin 
düşürülmesi

• Şebeke operatörleri 
için yaratılan sistem 
esnekliği sonucu 
ertelenen şebeke 
yatırımları

Türkiye’de 3 adet 
toplayıcı faaliyetleri 
sürdürebilen piyasa 
aktörü vardır:
1) Serbest tüketici ve 
üreticileri toplayan 
tedarik şirketleri
2) Tedarik ve üretim 
lisansı sahiplerinin 
dengesizliklerini 
mahsuplaştıran 
dengeden sorumlu 
gruplar 
3) İhtiyaç fazlası elektrik 
üretimi satın alan 
görevli tedarik şirketleri
• Mevzuatta bağımsız 

toplayıcı olarak bir 
piyasa katılımcısı 
yoktur

• Mevcut toplayıcı 
faaliyetleri sürdüren 
piyasa aktörleri 
tüketicileri ve 
DEK’leri toplayarak 
enerji, yan hizmetler 
veya dengeleme 
güç piyasalarına 
katılamamaktadırlar

• Mevzuatta bulunan 
değişken yük ve 
talep tarafı yedeği 
mekanizmalarında 
tüketiciler her an 
emre amade olmak 
zorunda, yük düşmeye 
elverişli olmadıkları 
durumlarda talimat 
gelirse cezai 
yaptırımlara maruz 
kalmaktadırlar.

• Yan hizmetler ve 
dengeleme güç 
piyasaları sadece 
merkezi, iletim 
sisteminden 
bağlantısı bulunan 
konvansiyonel elektrik 
üretim tesislerine 
açıktır.

İtici Güç Engeller İlgili Politika Konuları Enerji Dönüşümüne 
Katkısı Türkiye’deki Durum Boşluk Analizi

• Toplulukların yeşil 
enerji, bölgesel ısıtma, 
enerji verimliliği 
veya şarj altyapısına 
olan yatırım yapma 
motivasyonu

• Toplulukların 
çevresel ve sosyal 
hassasiyetleri

• İstikrarlı ve güvenli 
enerji arzına talep

• Topluluk ile proje 
geliştiricisi enerji 
hizmet sağlayıcıları 
arasındaki güven 
eksikliği

• Projelerin geliştirilmesi 
sürecinin karmaşık 
yapısı

• İhtiyaç fazlası enerjinin 
topluluk dışındaki 
üçüncü taraflara 
satışına mevzuatta izin 
verilmemesi

• Sanal mahsuplaşma 
gibi mekanizmaların 
eksikliği

• Geri dönüşü 
uzun vadeli 
yatırımların daha iyi 
planlanabilmesi için 
piyasa fiyatlarının 
şeffaf oluşması 
gerekliliği

• Yatırımların değerinin 
çok zamanlı tarifeler 
ile şebeke arz talep 
dengesine göre 
optimize edilerek 
artırılması için gerekli 
mevzuat altyapısının 
oluşturulması

• Projelere bulunacak 
finansmanı 
kolaylaştırmak için 
işletmeler veya 
proje geliştiricileri ile 
ortaklık kurulması

• Şebekeye ilave 
esneklik

• Artan şebeke direnci
• Dağıtık yenilenebilir 

üretimin 
yaygınlaştırılmasına 
destek

• Yenilenebilir enerjiye 
erişimin artırılması

• Topluluklar için daha 
düşük maliyetli ve 
sürdürülebilir enerji 
tedariki

• DEK’lerin 
yaygınlaştırılması 
ve şebekedeki 
yenilenebilir enerji 
üretiminin artması

C-O iş modelleri iki 
mevzuatla mümkün 
kılınmıştır:
1) Elektrik Piyasasında 
Lisanssız Elektrik 
Üretimine İlişkin 
Yönetmelik
2) Elektrik Piyasasında 
Lisanssız Elektrik 
Üretimine İlişkin 
Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik
Sanal mahsuplaşma 
gibi uygulamalar henüz 
mümkün değildir.

• Dağıtım şebekesine 
bağlı üreticilerin ve 
tüketicilerin enerji 
piyasalarına erişimi 
bulunmamaktadır.

• Kurulan DEK’ler 
elektrik ticareti 
yapamamakta veya 
şebeke operatörlerine 
doğrudan 
yan hizmetler 
sağlayamamaktadırlar.

• Sanal mahsuplaşmayı 
sağlayacak 
uygulamalar henüz 
geliştirilmemiştir.

Şekil 2: Toplayıcı İş Modelleri Analiz Tablosu

Şekil 3: Ortak Topluluk Mülkiyeti (C-O) İş Modelleri Analiz Tablosu
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3. Hizmet Olarak Enerji Sağlayıcıları (EaaS) İş Modelleri
EaaS iş modelleri, bir enerji hizmet sağlayıcısının sadece elektrik tedarik etmek yerine 
enerjiyle ilgili çeşitli yenilikçi hizmetler (örneğin bina ısıtma/soğutma, elektrikli araçlar, 
güneş PV yatırımı gibi konularda) sunduğu yenilikçi bir iş modelidir. Enerji hizmet 
sağlayıcıları son tüketicilere bir hizmet paketi sunmak için enerji danışmanlığı, varlık 
kurulumu, finansman ve enerji yönetimi çözümlerini bir araya getirebilir.

4. Yenilenebilir Enerji Sertifikası (REC) Ticareti İş Modeli
Yenilenebilir enerji sertifikaları, elektrik tedarikinden bağımsız olarak kullanılan 
elektriğin kaynağının belirlenmesini sağlar. REC’ler, bir yenilenebilir enerji kaynağından 
1 MWh elektrik üretimini temsil eden bir sertifikadır. Her bir REC, üretim kaynak türünü, 
üretim yerini ve üretim zamanını içerir. Tüketiciler bu sertifikaları satın alabilirler 
ve böylece tüketimlerini yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikle 
karşılayabilirler. 

İtici Güç Engeller İlgili Politika Konuları Enerji Dönüşümüne 
Katkısı Türkiye’deki Durum Boşluk Analizi

• Azalan DEK yatırım 
maliyetleri 

• Enerji sistemi 
dönüşümü ile değişen 
müşteri ihtiyaçları

• Dağıtım şebekesinin 
dijitalleşmesi 

• Dinamik fiyatlandırma 
mekanizmaları

• Şebekedeki ek 
esneklik ihtiyacı

• Tüketicilerin enerji 
verimliliğinin 
potansiyeli faydaları 
hakkında bilgi eksikliği

• Finansal kaynak 
eksikliği ve yüksek faiz 
oranları

• Verimliliği teşvik eden 
eylem planlarındaki 
belirsizlikler

• EaaS iş modelleri 
aracılığıyla yaratılan 
faydaları belirlemek 
için standart bir 
metodoloji eksikliği

• Tüketiciye toptan 
piyasa fiyatlarını 
yansıtan dinamik tarife 
eksikliği

• Akıllı sayaç altyapıları 
ile ilgili planlama 
eksikliği

• Dağıtım sistemi 
operatörlerine 
akıllı sayaçların 
yaygınlaştırılması için 
gerekli teşviklerin 
hayata geçirilmesi

• Dağıtım sistemi 
operatörlerinin şebeke 
yönetimini düzenleyen 
mevzuatlara talep 
tarafı esnekliğinin de 
eklenmesi

• Dağıtık enerji 
kaynaklarının 
piyasalara katılmasını 
sağlayacak 
düzenlemeler

• Enerji verimliliği 
hedefleri ve piyasa 
temelli politika 
mekanizmaları

• DEK kurulumu 
ve finansmanı 
konusunda destek 
vererek şebekedeki 
dağıtık yenilenebilir 
enerji üretiminin 
artması

• Enerji yönetim 
modelleri ile 
şebekedeki potansiyel 
talep tarafı esnekliğini 
artırılması

• Enerji dönüşümü 
sonucu giderek daha 
karmaşık hale gelen 
enerji çözümlerinin 
tüketiciler için 
basitleştirilmesi

• Türkiye’deki mevcut 
durumda enerji 
hizmet sağlayıcıları 
müşterilere EaaS iş 
modelleri sunsa da 
pazar payları sınırlıdır.

• Büyük sanayi 
tüketicileri için enerji 
danışmanlığı ve 
yük optimizasyonu 
sağlayan şirketler 
vardır, fakat bu 
hizmetler tedarik 
sözleşmeleri ile 
beraber verilmektedir.

• Varlık kurulumu 
ve finansmanının 
çoğunluğu endüstriyel 
güneş panelleri için 
yapılmaktadır. 

• Ulusal eylem 
planlarında enerji 
verimliliği teşvikleri ile 
ilgili somut adımlar 
belirlenmemiştir.

• Verimlilik için verilen 
teşvikler Avrupa 
Birliği ülkelerine göre 
oldukça sınırlıdır.

• İş modelinin 
yaratacağı faydanın 
paydaşlar tarafından 
ortak olarak 
belirlenip üzerinde 
anlaşılabileceği 
metodoloji eksiği 
vardır.

İtici Güç Engeller İlgili Politika Konuları Enerji Dönüşümüne 
Katkısı Türkiye’deki Durum Boşluk Analizi

• Tüketicilerin 
yenilenebilir enerji 
tedarikine olan talebi

• Yenilenebilir enerji 
yatırımlarına teşvik 
mekanizması 
olarak REC ticareti 
iş modellerinin 
devletlerin 
karbonsuzlaşma 
hedeflerine destek 
verilmesi

• Şirketlerin çevresel 
hassasiyeti veya marka 
itibarını artırmak isteği

• Fosil yakıtlar ile 
üretilen enerji 
tüketiminin caydırıcı 
yaptırımlar ile 
sınırlandırılmaması

•  Uluslararası kabul 
görmüş uzman 
eğitim/sertifikasyon 
programlarının 
eksikliği

• Uluslararası kabul 
görmüş denetçi 
ve değerlendirici 
eğitim/sertifikasyon 
programlarının 
eksikliği

• Yenilenebilir enerji 
ve enerji verimliliği 
standartlarının ve 
ilgili işgücünün 
belgelendirilmesine 
yönelik ulusal 
yaklaşımların çeşitliliği 
ve uyuşmazlığı

• Ülkelerin enerji 
piyasalarını 
yenilenebilir enerji 
sertifika ticareti 
işlemlerine olanak 
tanıyacak şekilde 
düzenlenmesi

• Yenilenebilir enerji 
kaynaklarına ek gelir 
yaratma potansiyeli ile 
yenilenebilir enerjinin 
desteklenmesi

• Kamuoyunda 
yenilenebilir enerji 
kaynakları konusunda 
farkındalık yaratılması

• Türkiye’de EPİAŞ 
tarafından işletilen 
organize bir yeşil 
enerji sertifikası 
piyasası (Organize 
YEK-G Piyasası) 
bulunmaktadır.

• Tüketiciler Türkiye’deki 
enerji piyasalarına 
doğrudan erişime 
sahip değildirler 
ve tedarik şirketleri 
aracılığıyla REC 
satın almaları 
gerekmektedir

• Dağıtım şebekesindeki 
yenilenebilir enerji 
kaynaklarının YEK-G 
piyasasına erişimi 
yoktur

• REC satın almak 
için gerçek bir teşvik 
veya yükümlülük 
bulunmamaktadır

Şekil 4: Hizmet Olarak Enerji Sağlayıcıları (EaaS) İş Modelleri Analiz Tablosu

Şekil 5: Yenilenebilir Enerji Sertifikası (REC) Ticareti İş Modeli Analiz Tablosu
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5. Enerji Servis Şirketi (ESCO) İş Modelleri
Enerji Servis Şirketi (ESCO), enerji verimliliği projelerinin uygulanmasını veya anahtar 
teslim DEK kurulmasını içerebilecek enerji hizmetleri sunan bir şirkettir. Projelendirme/
uygulama, bakım ve yenilenme, enerji verimliliğine yönelik iyileştirmeler, tasarrufların 
izlenmesi ve değerlendirilmesi, ekipman tedariki gibi uçtan uca çözümlerle ESCO 
iş modelleri enerji maliyetlerinin düşürülmesini amaçlar. ESCO iş modellerinin en 
ayırt edici özelliği, gelir modelinin projenin yarattığı enerji tasarrufu üzerine kurulu 
olmasıdır.

6. Elektrikli Araç (EV) İş Modelleri
Enerji hizmet sağlayıcıları EV sahiplerinin şarj etme rejimlerini ve kapasitelerini şebeke 
kısıtlarına, toptan elektrik piyasa fiyatlarına ve elektrik tarifelerine göre yöneterek 
maliyetleri optimize edebildiği gibi, EV’leri toplayıcı gibi bir portföy altında toplayarak 
şebeke operatörlerine esneklik sağlayarak ek gelir elde etmelerine olanak tanıyabilirler.

İtici Güç Engeller İlgili Politika Konuları Enerji Dönüşümüne 
Katkısı Türkiye’deki Durum Boşluk Analizi

• Küçük-orta ölçekli 
enerji şirketlerinin 
enerji verimliliği 
projelerine teknik/
finansal riskten 
kaçınmaya yönelik 
ihtiyaçları 

• Tüketicilerin 
yapacakları 
yatırımların geri dönüş 
güvencesi talebi

• Tüketiciler için 
enerji verimliliği 
uygulamalarında 
teknik ve finansal 
risklerin azalması

• ESCO kavramının 
geleneksel enerji 
şirketlerinin sunduğu 
hizmetlere kıyasla 
daha karmaşık olması 
nedeniyle potansiyel 
müşterilerdeki 
farkındalık eksikliği

• ESCO’ların finansal 
gücünün bazı 
durumlarda yetersiz 
kalması

• Bankaların enerji 
verimliliği projelerinin 
yaratacağı değeri 
doğru öngörememesi 
sebebi ile finanse 
etmeye ilgi 
göstermemesi

• Yaratılan faydaların 
belirlenmesi için tüm 
sektör paydaşları 
tarafından ortak olarak 
kabul edilmiş standart 
bir metodoloji eksikliği

• Tüketicilerin verilerinin 
gizliliği ve güvenliği ile 
ilgili hassasiyetleri

• ESCO projeleri için 
sözleşme türlerini, 
standartları, ölçüm 
ve doğrulama 
protokollerini 
düzenleyen mevzuat 
geliştirme ihtiyacı

• ESCO projeleri ile ilgili 
karmaşık süreçlerde 
standartlaşmış 
metodoloji geliştirme 
ihtiyacı

• Tüketicileri projelerin 
teknik ve finansal 
risklerini azaltarak 
enerji verimliliğine 
yatırım yapmaya teşvik 
edilmesi

• Teknik altyapının ve 
proje finansmanının 
oluşturulmasına 
yardımcı olarak 
verimlilik projelerinin 
başarılı olma ihtimalini 
de artırılması

• “Kamuda Enerji 
Performans 
Sözleşmelerine 
İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Karar” 
enerji performans 
sözleşmeleri ile 
ilgili usul ve esasları 
belirlemek için 
Ağustos 2020’de 
yürürlüğe girmiştir.

• Mevzuatta gerekli 
değişiklikler henüz 
yapılmadığı için 
Türkiye’de paylaşımlı 
tasarruf veya garantili 
tasarruf iş modellerini 
uygulayan çok 
az sayıda ESCO 
bulunmaktadır.

• ESCO projelerindeki 
düşük farkındalık 
da projelerin 
hayata geçmesini 
yavaşlatmaktadır.

• Yüksek faiz oranları 
tüketicileri verimliliğe 
yatırım yapmaktan 
caydırmakta, verimlilik 
yatırımlarının 
getirisinin faiz 
getirisinden daha az 
olacağı gibi bir algı 
oluşmaktadır.

• İyi işleyen ve kendi 
kendini sürdürebilen 
bir ESCO piyasası 
için yasal ve 
düzenleyici çerçeve 
genişletilmelidir.

• Devlet destekli özel 
teşvik programlarına 
erişim sınırlıdır

• Teknik açıdan 
deneyimli ve finansal 
açıdan güçlü 
ESCO’ların sayısı azdır

• Piyasada 
standartlaştırılmış 
EPS’ler ve 
metodolojiler yoktur

• Bankacılık sektörü 
EPS’lere aşina değildir

• Sektörde ESCO 
kavramının tanımı 
yetersizdir

• Projeleri finanse 
etmek için yeterli fona 
erişim yoktur

Şekil 6: Enerji Servis Şirketi (ESCO) İş Modelleri Analiz Tablosu
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Ana Sonuçlar ve Öneriler

Önceliklendirilmiş ana iş modelleri dikkate alınarak, uygulanabilirliği görece kolay 
olan Türkiye enerji sistemi dönüşümüne katkı sağlayacak iş modelleri aşağıda 
özetlenmektedir. 

İtici Güç Engeller İlgili Politika Konuları Enerji Dönüşümüne 
Katkısı Türkiye’deki Durum Boşluk Analizi

• EV’ler için azalan 
maliyetler

• Akıllı şarj yoluyla 
elektrik faturalarının 
düşürülebilmesi 
sonucu tüketicilerin 
talebi

• Dağıtım seviyesinde 
enerji şebekelerinin 
dijitalleştirilmesi 
sonucu EV’lere yönelik 
daha çeşitli ve kesin 
hizmetler sunulma 
olanağı

• Çok zamanlı ve 
dinamik tarife 
mekanizmaları 

• Artan EV talebini 
destekleyecek şebeke 
altyapısının yavaş 
gelişmesi

• İyi izlenmeyen ve 
dijitalleşmenin limitli 
kaldığı dağıtım 
şebekelerinde şebeke 
kısıtlarının oluşması

• Dinamik tarife eksikliği 
ile EV’lerin esnekliği 
ile yaratılacak değerin 
kısıtlı kalması

• Akıllı şarj için yeterli 
katılımcı havuzunun 
oluşturulması

• Şarj istasyonlarının 
akıllı sayaçlar, dijital 
bağlantı ve üçüncü 
taraf erişimi ile akıllı 
şarj hizmetlerine hazır 
hale getirilmesi

• Akıllı şarj 
uygulamalarının teşvik 
edilmesi 

• Ek esneklik ile 
şebekenin daha 
verimli kullanılması

• Şebeke arz güvenliğini 
sağlamak için gerekli 
ek yatırımlarının 
ötelenmesi

• Şebeke operatörleri 
için şebeke arz 
güvenliğini sağlama 
maliyetlerinin düşmesi

• Türkiye’de EV 
pazarının gelişimi 
henüz başlangıç 
aşamasındadır ve 
sınırlı sayıda elektrikli 
araç kullanılmaktadır.

• Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın 
“Mobilite Araçları ve 
Teknolojileri Stratejisi 
Yol Haritası”na  göre 
Türkiye 2030 yılına 
kadar 1,6 milyonluk 
bir araç pazarına 
sahip olmayı ve ülke 
genelinde 251.000 
şarj konektöründen 
oluşan bir ağ kurmayı 
hedeflemektedir.

• Türkiye’de akıllı 
şarj konseptleri ve 
iş modelleri, yani 
EV kullanıcıları için 
uygun maliyetli 
şarj ve daha verimli 
şebeke kullanımını 
teşvik edecek 
düzenlememeler 
henüz mevcut değildir.

• Akıllı şarj 
yöntemlerinin 
hayata geçirilmemesi 
durumunda 
EV’lerin şebeke 
entegrasyonunda 
zorluklar 
yaşanabilecek 
ve dolayısıyla 
şebekeye ek yatırım 
ihtiyaçlarının önemli 
ölçüde artacaktır.

Şekil 7: Elektrikli Araç (EV) İş Modelleri Analiz Tablosu

Şekil 8: Enerji Dönüşümüne Katkı Sağlayacak İş Modelleri

Türkiye Enerji Sistemi Dönüşümüne Katkı Sağlayacak İş Modelleri

DEK ve EV Toplayıcı İş Modeli Sanayi ve Binalarda Verimlilik 
Yatırımları için ESCO

Değişen Tüketici Beklentileri 
Doğrultusunda EaaS

• Toplayıcılar tüketicilerin enerji 
piyasalarına katılımının önündeki 
idari engelleri azaltabilir, böylece 
onlara bir toplayıcı portföyünün 
üyesi olarak sundukları şebeke 
hizmeti için ek gelir elde 
edebilirler.

• Toplayıcılar birden fazla değişken 
üretim yapan yenilenebilir 
enerji santralini tek bir merkezi 
üretim santrali gibi yönetebilir ve 
şebekeye dengeleme hizmetleri 
sağlayabilir.

• Piyasaya erişimi olmayan EV’ler, 
DEK’ler ve tüketiciler, toplayıcılar 
aracılığıyla hem enerji hem de yan 
hizmetler piyasalarına katılabilir.

• Enerji hizmet sağlayıcıları, Eaas 
iş modelleri ile müşterilerinin 
ihtiyaçları doğrultusunda hem 
çeşitli maliyetlerde hem de çeşitli 
kaynaklardan tedarik edilen teklifler 
sunabilir.

• Enerji tüketimini müşterilerin 
DEK’lerinin üretimine göre analiz 
ederek, bir tüketicinin ne zaman 
şebekeden elektrik tüketmesi 
gerektiğine karar verebilir. 

• Enerji hizmet sağlayıcıları 
müşterilerinin hem enerji tedarikini 
hem de fiziksel tüketimini optimize 
etmek için, yenilenebilir enerji 
ve enerji depolama sistemlerinin 
kurulumu veya mevcut varlıklarının 
verimliliklerini artırmak için 
projeler geliştirerek tüketicileri 
kurulum ve finansmanı konusunda 
destekleyebilir. 

• ESCO, tüketiciler için, 
ihtiyaçlarına göre garantili veya 
paylaşımlı tasarruf sağlayan 
enerji performans sözleşmeleri 
kullanarak verimlilik iyileştirme 
projeleri geliştirebilir. 

• ESCO iş modeli altındaki 
hizmet şirketleri, projenin 
hem teknik (hedeflenen 
verimlilik iyileştirmesinin 
gerçekleştirilmesini sağlamak) 
hem de finansal (müşterinin kredi 
temerrüdü durumunda proje 
kredisinin ödenmesini sağlamak) 
risklerini de üstlenebilir. 



13 Enerji hizmet sağlayıcıları için yenilikçi iş modelleri

Belirlenen tüm iş modellerinin hayata geçmesinde öncelikli alanlar şunlardır:

• DEK’lerin ve tüketicilerin esnekliklerinin sistem operatörleri tarafından 
kullanılmasını sağlayacak düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

• Toplayıcılar mevzuatta piyasa katılımcısı olarak tanımlanarak, görev ve 
sorumlukları belirlenebilir. 

• Akıllı altyapı yatırımlarına verilen teşvikler artırılabilir. 
• Bağımsız toplayıcılar ile dengeden sorumlu taraflar arasında oluşabilecek 

potansiyel dengesizlik maliyetlerinin nasıl yönetileceği konusu düzenlemelerle 
belirlenmelidir. 

• Kamu ve ESCO’lar enerji verimliliği konusunda tüketicileri bilinçlendirici farkındalık 
kampanyaları ve projeleri geliştirmelidir.

• Enerji verimliliği ve sistem esnekliğini destekleyen yatırımların artması için 
finansmana erişim konusunda kolaylaştırıcı uygulamaların finans sektörü 
tarafından oluşturulması kritik olacaktır.

• ESCO ve EaaS projelerinin potansiyel faydalarının enerji hizmet sağlayıcıları 
ve tüketiciler arasında ölçülmesini sağlayan standartlaşmış metodolojiler 
geliştirilmelidir.

• Ulusal eylem planlarında enerji verimliliği ve akıllı altyapı konularında atılacak 
adımların ve uygulanacak teşviklerin 2053 net sıfır emisyon hedefleriyle paralel 
olarak belirlenmesi elzemdir. 

• DEK’ler ile tüketicilerin enerji piyasalarına katılımının önünü açacak düzenlemelere 
ihtiyaç olacaktır.

• Şebekede arz güvenliği sadece iletim seviyesinde değil, aynı zamanda dağıtım 
seviyesindeki kaynaklar göz önünde bulundurularak planlanmalıdır.

• EV’ler de DEK kapsamında değerlendirilmeli ve şebekeye ek esneklik sağlayan 
kaynaklar olarak kullanılması için mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

• Tüketicilere toptan elektrik piyasalarındaki fiyatları yansıtan çok zamanlı ve dinamik 
tarife mekanizmaları geliştirilmelidir.
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İnsan faaliyetleri sonucu atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun artması sebebiyle 
oluşan iklim değişikliği, günümüzün ve yakın geleceğin en büyük küresel tehditlerinden 
biridir. Artan sera gazı emisyonlarının en önemli sebeplerinden biri ise hızla artan ısı 
ve enerji talebini karşılamak için fosil yakıt kullanımıdır. Doğası gereği fosil yakıtların 
yanması sonucu karbondioksit (CO2) emisyonu açığa çıkar. İklim değişikliği ile 
mücadele kapsamında fosil yakıt kullanımının kısa vadede azaltılması ve uzun vadede 
tamamen sonlanması için enerji sistemleri bir dönüşüme ihtiyaç duymaktadır. Bahsi 
geçen enerji dönüşümü, enerji üretmek için kullanılan konvansiyonel kaynakların ve 
teknolojilerin düşük karbonlu enerji sistemlerine dönüşmesidir. Fosil yakıtlar yerine 
yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi, enerjinin daha verimli kullanılması ve 
elektrifikasyon bu dönüşümün temel taşlarıdır.

Enerji dönüşümünde öncelikli alanlar:
a) Yenilenebilir Enerji ve Dağıtık Enerji Kaynakları (DEK’ler): Geleneksel elektrik 

şebekeleri merkezi (iletim sisteminden bağlantısı olan) ve fosil yakıt kullanan 
elektrik üretim santrallerinin ağırlıklı olduğu, üretilen elektriğin iletim sisteminden 
tüketicilere tek yönlü akışını desteklemek için tasarlanmış sistemlerdir. Şebeke 
ölçeğinde artan yenilenebilir enerji kaynakları ve dağıtım seviyesinde dağıtık enerji 
kaynakları, hem şebeke operatörlerinin şebekede arz güvenliğini korumak amacıyla 
çift yönlü enerji akışını dikkate alacak şekilde yeni şebeke yönetim metodolojileri 
geliştirmelerine, hem de enerji tüketicilerinin enerji üreten aktörler hale gelmesine 
olanak sağlamaktadır. 

b) Enerji verimliliği: Nüfus artışı ve ekonomik büyümeye paralel olarak enerjiye 
olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Artan talebin karşılanmasında temiz arz tarafı 
kaynaklarının kullanılmasının yanında enerjinin verimli kullanılması kritik öneme 
sahiptir. Enerji verimliliği enerji yoğunluğunu azaltarak sadece toplam tüketilen 
enerjiyi değil, puant elektrik tüketimini de düşürerek, elektrik sistemindeki tüm 
değer zincirinde tasarruflar sağlayarak arz talep dengesine katkıda bulunacaktır. 

c) Elektrifikasyon: Elektrifikasyon, bir makine veya sistemin elektrik kullanır 
hale dönüşümü anlamına gelmektedir. Enerji dönüşümünde son kullanım 
alanlarında fosil yakıtlardan yenilenebilir kaynaklara geçiş için tamamlayıcı bir rol 
oynamaktadır. Özellikle sanayi, ısıtma ve ulaştırma sektörlerinin elektrifikasyonu 
önemli olacaktır. Elektrifikasyon sonucu elektrik talebindeki ilave artışın 
yönetilmesi tüm sistemin işleyişi için kritik olacaktır.

Paris iklim anlaşmasına taraf ülkeler sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik hedefler 
belirlemişlerdir. Örneğin Avrupa Birliği, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını 
1990 yılı seviyelerine kıyasla %55 oranında azaltmayı, fosil yakıt kullanan araçlardan 
elektrikli araçlara geçişi desteklemek için 2025 yılına kadar 1 milyon şarj noktasına 
ulaşmayı, 2030 yılına kadar 30 milyon adet ısı pompası kurulumu ve 480 GW rüzgâr 
ile 420 GW güneş enerjisi kapasitesine ulaşmayı hedeflemektedir1. Türkiye de 2021 
yılı sonunda Paris iklim anlaşmasına taraf olarak, 2053 yılında net sıfır bir ekonomiye 
ulaşma hedefini resmi olarak açıklamıştır2.

1. Giriş

1 EU Comission – Fit for 55 (2021). https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-
green-transition/
2 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220621-1.htm
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Türkiye, enerji kullanımı ve sera gazı emisyonlarının salımı açısından küresel ölçekte 
en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer almaktadır. Fosil yakıtlar, başta petrol ve doğal 
gaz olmak üzere birincil enerji için büyük oranda dış kaynaklara bağımlı olan Türkiye 
ekonomisini yönlendirmeye devam etmektedir. Enerjide dışa bağımlılığı ve sera gazı 
emisyonlarını azaltmak amacıyla enerji kaynakları önemli ölçüde çeşitlendirilerek, 
özellikle yenilenebilir enerjide etkileyici bir büyüme kaydetmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynakları elektrik üretimi son on yılda üç katına çıkmıştır. Türkiye, On Birinci Kalkınma 
Planı (2019-2023)3 kapsamında belirlenen elektrik üretiminin %38,8’inin yenilenebilir 
kaynaklardan sağlanması hedefini şimdiden aşmıştır. 

Şekil 9: Yıllara Göre Kaynak Bazlı Kurulu Güç Payı 

Elektrik sistemlerinde değişken üretime sahip yenilenebilir enerji kaynaklarının payı 
arttıkça, sistem esnekliği ve kaynakların yönetimi ihtiyacı da artmaktadır. Elektrik 
sisteminin merkezi yapıdan dağıtık yapıya doğru evrilmesi tüm değer zincirini 
karmaşıklaştırsa da, dijitalleşme ve teknoloji sayesinde tüm kaynakların yönetilmesi ve 
sistem esnekliğinin sağlanabilmesi mümkün olabilmektedir. Elektrik sisteminin pasif 
yapıdan, daha dinamik bir yapıya doğru dönüşümünde, iş yapış şekillerinin değişeceği 
ve yenilikçi iş modellerinin hayatımıza gireceği beklenmektedir. Hem sistemin sağlıklı 
işlemesini, hem de tüketicilerin enerji dönüşümünün bir parçası olabilmelerini 
sağlayacak yenilikçi iş modellerinin anlaşılması önemli olacaktır. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının daha fazla sistem entegrasyonu, enerji verimliliği potansiyellerinden 
azami faydalanılması ve artan elektrifikasyonun yönetilmesi için hem sistemin işleyişini 
kolaylaştıran ve tüketicilerin elde edeceği faydaları maksimize eden hem de hizmet 
sağlayıcılar için yeni gelir akışları yaratacak yenilikçi iş modellerine ihtiyaç vardır.   

SHURA’nın “Türkiye’de enerji sektörünün dijitalleşmesi kapsamında iş modellerinin, 
teknolojilerin ve gerekli mevzuat altyapısının değerlendirilmesi”4 raporunda, enerji 
dönüşümü kapsamında yenilikçi iş modellerinin hayata geçirilmesi sürecinde 
dijitalleşmenin ve yeni iş modellerinin önemine odaklanılmış, enerji sektörü için 
gerekli öneriler geliştirilmiştir. Yenilikçi iş modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması 
sürecinde Türkiye enerji piyasasını da göz önünde bulundurarak yeni iş modellerinin 
uygulanabilirliğinin daha iyi anlaşılabilmesi için yeni iş modellerinin uygulanması ve 
yaygınlaştırılmasında karşılaşılan engeller üzerinde durulmuştur.
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4 SHURA - Türkiye’de enerji sektörünün dijitalleşmesi kapsamında iş modellerinin, teknolojilerin ve gerekli mevzuat altyapısının 
değerlendirilmesi (2021). https://shura.org.tr/wp-content/uploads/2022/03/dijitallesme-mart2022.pdf 
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Artan dijitalleşme, veri yönetim platformları ve akıllı iletişim altyapılarına rağmen; 
tüketici grupları, kamu, enerji şirketleri ve enerji servis sağlayıcıları tarafından 
sağlanacak iş modellerinin benimsenmesinde ihtiyaçların anlaşılması ve 
uygulanabilirliklerinin analiz edilmesi diğer önemli bir adım olacaktır. Tüketicilerin rolü 
de enerji sisteminin dönüşümü için daha gün geçtikçe daha önemli hale gelmektedir. 
Tüketiciler artık sadece elektrik tüketen pasif birimler olmaktan çıkıp, talep tarafı 
katılımı yoluyla tüm sistem verimliliğini artıran, elektrifikasyon yoluyla yeni esnek 
elektrik talebi yaratan ve kendi enerjilerini üreten aktörler olarak bu dönüşüme katkıda 
bulunmaya hali hazırda başlamışlardır. Ancak tüketicilerin, enerji dönüşümüne 
verecekleri katkıyı artırabilmek için doğru piyasa politikalarının yanında enerji servis 
sağlayıcıları tarafından hayata geçirilmesi gereken yenilikçi iş modellerine ihtiyaçları 
olacaktır.

Bu nedenle, yenilikçi ve dönüştürücü iş modellerini enerji ve enerji dışı faydaları ile 
anlamak, tüketicilerin rolünü ve yeni iş modellerinin tüketiciler üzerindeki etkilerini 
belirlemek önemlidir. Bu çalışma, enerji servis sağlayıcıları için yeni gelir akışları 
yaratmaya yönelik iş modellerini ve tüketiciler için hem enerji hem de enerji dışı 
faydaları göz önünde bulundurarak enerji dönüşümüne verecekleri potansiyel katkıları 
analiz etmek amacıyla yapılmıştır. 

Rapor hazırlanma sürecinde sektör paydaşları ile yapılan toplantılar ve dünyada 
uygulanan yenilikçi iş modelleri üzerine yapılan araştırmalar sonucunda iş 
modellerinin genel gruplandırılması yapılmış, hayata geçirilmesi için önündeki olası 
politika ve uygulama zorlukları belirlenmiştir. Her bir iş modelinin enerji dönüşümüne 
vereceği ana katkılar ortaya konmuştur. İlgili iş modellerinin dünyadaki en iyi 
uygulamaları özetlenmiş, Türkiye’deki mevcut iş modellerinin durumu ile olası yenilikçi 
iş modelleri arasında boşluk analizi yapılmıştır. Her bir iş modelinin alt iş modelleri 
belirlenerek, iş modeli kanvasları oluşturulmuş ve detaylı değerlendirmeler sonucunda 
Türkiye özelinde uygulanması olası iş modellerinin niteliksel fayda ve maliyet analizleri 
yapılmıştır. Bu doğrultuda, Türkiye’de enerji dönüşümüne katkı verebilecek yenilikçi iş 
modelleri ve hayata geçirilmesindeki önemli hususlar vurgulanmıştır.
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Bir iş modeli, şirketlerin sunduğu ürün ile yaratacağı değeri nasıl hayata geçireceğini 
açıklayan planın özetidir.  Başka bir deyişle, bir işletmenin belirli bir pazarda kârlı 
bir şekilde faaliyet göstermesine yönelik üst düzey bir plandır. Şirketlerin nasıl kâr 
elde ettiğini ve müşterilere hangi değerin sunulduğunu açıklar. İş modelinin nasıl 
yürütüleceğini, modelin hayata geçirilmesi için neye ihtiyaç duyulduğunu, fırsat 
maliyetlerinin ve doğrudan maliyetlerin neler olduğunu, müşterilerin kimler olduğunu, 
şirketin yarattığı değeri sunmak için neye gereksinim duyduğunu ve şirketin müşterilere 
nasıl ulaştığını tanımlayan alt segmentleri vardır. İş model kanvası iş modelinin 
içerdiği argümanların gerçekçi olup olmadığını, engellerin neler olabileceğini ve nasıl 
aşılacağını analiz etmeye yarar. 

Strategyzer5 tarafından oluşturulan İş Modeli Kanvası, yeni iş modelleri geliştirmek 
ve mevcut olanları belgelemek için kullanılan stratejik bir yönetim şablonudur; bir 
firmanın veya ürünün değer önermesini, altyapısını, müşterilerini ve finansmanını 
tanımlayan unsurları içeren görsel bir grafik sunar. Bu sayede iş modeli kanvası bir iş 
modelinin herkes tarafından net olarak anlaşılmasını sağlar. 

İş modelleri, iş modeli kanvasında belirlenmiş dokuz segmentin içindeki bilgilerin 
belirlenmesi ile oluşturulur. Bu dokuz segment iş modelini özetler ve herkesin 
anlayabileceği ortak bir dil oluşturur. İş modelini oluşturan dokuz segment şunlardır:

Temel ortaklar, paydaşların iş modelinin gerektirdiği temel faaliyetleri 
gerçekleştirmesine yardımcı olacak üçüncü parti şirketler veya kurumlardır; genellikle 
temel ortakların amacı riskleri azaltmak ve kaynakların daha verimli bir şekilde 
tedarikini sağlamaktır. Şirketler iş modellerini optimize etmek, riski azaltmak veya 
kaynak elde etmek gibi birçok nedenden dolayı üçüncü parti şirketler veya kurumlar ile 
ortaklıklar kurabilirler ve bu ortaklıklar birçok iş modelinin temel taşı haline gelir. Başka 
bir deyişle, “temel ortaklar” temel faaliyetleri mümkün kılan gerekli paydaşlardır. Temel 
ortaklıkların amacı riskin azaltılması ve belirli kaynakların veya faaliyetlerin edinilmesi 
olabilir. 

Temel faaliyetler, bir iş modelinin değer önermesini yerine getirmek, müşteri 
segmentlerine ulaşmak, müşteri ilişkilerini sürdürmek ve gelir yaratmak için 
tamamlanması gereken görevlerdir. Temel Kaynaklar gibi, bir değer teklifi oluşturmak 
ve sunmak, pazarlara ulaşmak, müşteri ilişkilerini sürdürmek ve gelir elde etmek için 
gereklidirler. Temel kaynaklar gibi temel faaliyetler de iş modeli türüne göre farklılık 
gösterir. Temel faaliyetler üretime, sorun çözmeye ve hizmetlere/platforma dayalı 
olabilir.

Temel kaynaklar, teknik/finansal bilgi birikimi veya pazarlama kabiliyetleri gibi değer 
önermesi yaratmaya yönelik temel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan 
ana kaynaklardır. Temel kaynaklar fiziksel, finansal, bilgi birikimi gibi birçok kaynaktan 
oluşabilir. Temel kaynaklar şirketin kendi kaynakları olabildiği gibi temel ortaklardan 
kiralanabilir ya da satın alınabilirler.

2. İş Modelleri

1 Strategyzer. https://www.strategyzer.com/canvas
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Değer önermesi, bir iş modelinin ilgili müşteri segmenti için yarattığı faydadır; 
müşterilerin bir şirketi diğerine tercih etmesinin en önemli sebebidir. Değer önermesi 
müşterilerinin sorununu çözer veya bir ihtiyacını karşılar. Her değer önermesi, belirli 
bir müşteri segmentinin gereksinimlerini karşılayan seçilmiş bir ürün ve/veya hizmet 
demetinden oluşur. İş modelinin çözmeye çalıştığı sorun için yaratılması beklenen etki 
ve faydaları temsil eder. Bu raporun amacı doğrultusunda belirlenen değer önermeleri 
enerji dönüşümüne katkı verecek ve hem enerji ile ilgili hem de enerji dışı faydaları 
içerecektir.

Müşteri ilişkileri, enerji servis şirketlerinin müşterileriyle olan ilişki türüdür; başka bir 
deyişle, müşterilerle nasıl etkileşim kurulduğunu tanımlar. 

Kanallar, bir değer önermesininin müşteriye nasıl ulaştırıldığını açıklar. Kanallar, 
müşteriler arasında bir şirketin ürün ve hizmetleri hakkında farkındalık yaratmak, 
müşterilerin bir şirketin değer önermesini değerlendirmelerine yardımcı olmak, 
müşterilere bir değer önermesi sunarak belirli ürün ve hizmetleri satın almalarına 
olanak sağlamak veya satın alma sonrası müşteri desteği sağlamak gibi amaçlara 
hizmet eder. 

Müşteri Segmentleri, esas olarak söz konusu iş modelinin sunduğu değer önermesinin 
hedeflediği müşteri gruplarını içerir, enerji piyasası kapsamında enerji tüketicileriyle 
sınırlı olmayıp değer önermesine bağlı olarak aynı zamanda sistem operatörlerini veya 
elektrik tedarik şirketlerini de içerebilir.

Maliyet Yapısı, doğrudan maliyetler ve fırsat maliyetleri dâhil olmak üzere iş modelinin 
işleyişiyle sonucu ortaya çıkan maliyetleri belirtir. Bu segment ayrıca iş modelinin 
maliyet odaklı mı yoksa değer odaklı mı olduğunun belirlenmesine yardımcı olur. 
Maliyet yapısı, bir iş modeli hayata geçirilmesi için gerekli en önemli maliyetleri 
açıklar. Değer yaratmak ve sunmak, müşteri ilişkilerini sürdürmek ve gelir elde etmek 
maliyetlere neden olur. Bu tür maliyetler, iş modeli kanvasındaki temel kaynaklar, 
temel faaliyetler ve temel ortaklıklar segmentleri belirlendikten sonra nispeten kolay 
bir şekilde hesaplanabilir. 

Gelir Akışı, şirketlerinin ürünlerini veya hizmetlerini müşterilere ulaştırmaları sonucu 
elde ettikleri geliri temsil eder. Gelir akışı, tek seferlik müşteri ödemelerinden 
oluşabildiği gibi müşteri desteği sağlamak için devam eden ödemelerden kaynaklanan 
yinelenen ödemelerden de oluşabilir.
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2.1. Toplayıcı İş Modeli

2.1.1. Tanım

Toplayıcılar, şebekedeki varlıkların (DEK’ler, tüketiciler, üretim tesisleri veya enerji 
depolama sistemleri gibi) bir portföy altında toplanması sonucu tek bir kaynak gibi 
yönetilmesini sağlayan aktörlerdir. Toplayıcılar bu kaynaklar ile oluşturduğu portföy 
ile enerji piyasalarında enerji ticareti yaptığı veya yan hizmet piyasalarında sistem 
operatörlerine sunduğu esnek yük ile arz-talep dengeleme hizmeti sağlayabildiği gibi 
portföyünün altındaki kaynakların yönetimini ve optimizasyonunu da üstlenebilirler.

Doğası gereği, dengeden sorumlu gruplar, tedarik şirketleri, talep toplayıcıları veya 
sanal enerji santrali operatörleri birer toplayıcıdır; temel olarak çeşitli amaçlar 
için şebekedeki varlıkları bir portföy altında toplayan aktörler bu raporda toplayıcı 
statüsünde değerlendirilmiştir. Toplayıcılar, tüketicileri (endüstriyel, ticari veya 
haneler), DEK’leri, üretim tesislerini, enerji depolama sistemlerini toplayarak bir 
portföy oluşturur. Toplanmış varlıklardan oluşan bu portföy, esas olarak yük kaydırma 
yoluyla enerji kullanımını ve maliyetleri optimize etmek, dengeden sorumlu taraflar ve 
iletim sistemi operatörleri için dengeleme hizmetleri sağlamak veya dağıtım sistemi 
operatörleri için yerel esneklik sağlamak için kullanılabilir.

Şekil 10: İş Modeli Kanvası6

Temel Ortaklar

İş Modeli Kanvası

Maliyet Yapısı Gelir Akışı

Temel Faaliyetler

Temel Kaynaklar Kanallar

Değer Önermesi Müşteri İlişkileri Müşteri Segmentleri

6 Strategyzer – İş Model Kanvası. https://www.strategyzer.com/ 
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Farklı varlıkların toplanması ile oluşturulan bir portföyü yönetmek için gereken temel 
kaynakların başında akıllı ölçüm ve doğrulama altyapısı, iletişim altyapısı, doğru 
verilerin tedariki (hava tahmini, yük tahminleri, toptan satış fiyatları konusunda) ve 
portföy yönetim yazılımı gelmektedir. 

2.1.2. İtici Güç

Raporun giriş kısmında da anlatıldığı üzere, şebekeye yenilenebilir enerji kaynakları 
daha fazla entegre edildikçe, sistem operatörleri için ilave esneklik kaynaklarına 
duyulan ihtiyaç artar. Toplayıcılar; tüketicilerin, DEK’lerin, yenilenebilir üretim 
santrallerinin veya enerji depolama tesislerinin toplanıp yönetilmesi üzerine 
uzmanlaşmış aktörlerdir. Toplayıcılar özellikle dağıtım şebekelerindeki varlıklar 
için değerlidir; şebekedeki esnek yük potansiyelinin büyük çoğunluğunun dağıtım 
şebekesine bağlı varlıklarda olmasına rağmen, dağıtım şebekesine bağlı olan bu 
varlıklar mevzuat sınırlamalarından dolayı (örneğin piyasa mekanizmalarına bireysel 
katılabilecek kaynakların minimum kurulu güçlerinin belirli bir seviyenin üzerinde 
olması gerekliliği veya bireysel katılımcıların sadece iletim şebekesine bağlı kaynaklar 
ile sınırlı tutulması gibi) veya doğaları gereği (örneğin değişken üretim yapmaları veya 
yük al/yük at yapamamaları) bireysel olarak hizmet sağlayamazlar; ancak toplanmış 
varlıklardan oluşan bir portföy bu engelleri aşmalarını sağlayabilir. Toplanmış varlıklar 
ile oluşturulan bir portföy tek bir birim olarak hareket edebilir ve her bir varlık bir 
diğerinin yetersizliklerini telafi edebilir. Mevzuat sınırlamaları ve gerekliliklerini portföy 
olarak, bu sınırlama ve gereklilikleri bireysel olarak sağlayabilen konvansiyonel 
enerji santralleri gibi davranarak sağlayabilir ve enerji veya yan hizmet piyasalarına 
katılabilirler.

2.1.3. Engeller

Toplayıcı iş modellerinin önündeki ana engel, toplayıcıları piyasa katılımcısı olarak 
tanımlayan bir mevzuatın olmamasıdır. Toplayıcılar (hem bağımsız toplayıcılar hem 
de tedarik şirketleri olarak) yasada ve mevzuatta piyasa katılımcısı olarak henüz 
tanımlanmamıştır. Mevzuat toplanmış DEK’lerin, tüketicilerin, enerji depolama 
sistemlerinin ve üreticilerin elektrik piyasalarına toplayıcı portföyleri altında 
katılmalarını henüz desteklememektedir. 

Bir diğer engel ise piyasaların ve mekanizmaların tasarımıyla ilgilidir. Piyasalar ve 
mekanizmalar katılım kriterleri açısından yalnızca tek bir varlık türünün (örneğin 
sadece iletim şebekesinden bağlantısı bulunan yük al/yük at yapabilen kaynakların) 
katılımına izin verecek şekilde tasarlanırsa, mevzuat izin verse dahi farklı varlıklardan 
oluşan bir portföy dengeleme hizmetlerine katılamaz. Her bir piyasa ideal olarak her 
türlü varlığın ve piyasa aktörünün “gerekli kriterleri bireysel veya bir portföy olarak 
sağladığı sürece” katılımına izin verecek şekilde tasarlanmalıdır. 

Akıllı altyapı ve iletişim teknolojileri, toplayıcılar için önemli başlıca temel 
kaynaklardandır. Özellikle DEK’lerden gerçek zamanlı veri toplama, toplayıcı 
portföyünün optimizasyonu ve işletilmesi için gereklidir. Bunun için akıllı sayaçlar, 
iletişim altyapısı, uzaktan ağ kontrol mekanizması ve otomasyon sistemleri gereklidir. 
Toplanan veriler talep ve üretimi daha iyi tahmin etmek ve toplayıcı portföyündeki 
varlıkların optimizasyonu için kullanılabileceğinden, uzaktan ağ kontrol mekanizması 
ve dijitalleşme ağ verimliliğini artırmaya da yardımcı olur. Akıllı altyapı ve iletişim 
teknolojilerinin olmadığı bir şebekede toplayıcı iş modelleri de oldukça sınırlı kalacaktır.
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Toplayıcılar için piyasadaki fiyatların sistem maliyetlerini yansıtacak şekilde sağlıklı 
oluşması oldukça önemlidir. Fiyatların sağlıklı oluşmadığı piyasalarda toplayıcının 
sistem operatörü için sağladığı esnekliğin değeri ve dolayısıyla portföyünün altındaki 
müşterilere yaratacakları potansiyel faydalar doğru ölçülemeyecektir. Aynı zamanda 
tüketicilere sunulan tarife seçeneklerinin toptan elektrik fiyatlarını yansıtmayan statik 
fiyatlandırmaya sahip tarifeler olduğu durumlarda toplayıcıların şebeke arz güvenliğine 
katkıda bulunmak için üretim ve tüketim esnekliğini kullanmasının değeri azaltacaktır.

Diğer bir engel ise, tüketicilerin, toplayıcı iş modellerinin değer önermeleri hakkında 
genellikle çok iyi bilgilendirilmemeleridir. Toplayıcılar, toplayıcı portföylerine 
katılmanın potansiyel faydaları hakkında tüketicileri bilinçlendirmeleridir.

2.1.4. İlgili Politika Konuları

Toplayıcılar ve dengeden sorumlu taraflar arasındaki ilişki mevzuatta net olarak 
belirtilmelidir. Bazı enerji piyasalarında toplayıcılar piyasalara, piyasa katılımcısı 
olmayan varlıklarla oluşturduğu portföy ile erişmek için ilgili varlıkların dengeden 
sorumlu tarafları ile bir anlaşma yapmadan erişebilmektedir. Toplayıcılar faaliyetleri 
sonucu portföyündeki varlıkların bağlı olduğu dengeden sorumlu taraflarda 
dengesizliğe sebep olabilirler. Bu, dengeden sorumlu tarafların dengesizlik 
maliyetlerine maruz kalabildiği durumlar oluşturmaktadır. Örneğin bir talep toplayıcısı, 
sistem operatörlerine arz güvenliği için portföyü altındaki tüketicilere yük düşürdüğü 
durumda dengeden sorumlu olan tedarik şirketi dengesizlik maliyetleri ile karşı karşıya 
kalacaktır. Bu durumda, toplayıcının tedarik şirketlerinin dengesizlik maliyetlerini 
tazmin etmesine veya iletim sistemi operatörlerinin söz konusu dengesizlik cezaları için 
muafiyet sağlanmasına yönelik gerekli mevzuat değişiklikleri yapılabilir.

Toplayıcının eylemleri nedeniyle dengeden sorumlu tarafların maruz kaldığı 
dengesizliklerin düzeltmenin basit bir yolu, “perimeter correction” olarak adlandırılan 
bir yöntemdir. Perimeter correction ile, dengeden sorumlu tarafın ilgili saatte oluşan 
dengesizliği, toplayıcı sebebi ile değişen enerji hacmi kadar düzeltilir. Düzeltme, 
çoğu durumda iletim sistemi operatörleri tarafından uzlaştırma döneminde yapılır. 
Bu yöntemle, dengeden sorumlu taraflar toplayıcı faaliyetleri sebebi ile karşılaşacağı 
zararlardan korunmuş olacaktır.

Toplayıcıların dengeden sorumlu taraflar ile olan ilişkileriyle ilgili bir diğer konu da 
vazgeçilen gelir sorunudur. Basitçe tanımlamak gerekirse, geleneksel olarak çok 
daha yaygın olduğu için toplayıcının yük düştüğü ve dengeden sorumlu taraf olan bir 
tedarik şirketinin beklediğinden daha az enerji tedarik ettiği bir senaryoyu ele alalım. 
Örneğin toplayıcı portföyü altında olan bir tüketici, toplayıcı faaliyetleri sonucu şebeke 
işletmecisine dengeleme hizmeti sağlamak için yük düştüğünde ilgili tüketicinin 
dengeden sorumlu tarafı olan tedarik şirketi planladığından daha az elektrik tedarik 
edecek ve beklediğinden daha az gelir elde edecektir. Bu durumda tedarik şirketinin 
toplayıcı tarafından tazmin edilmesi gerekebilir. 

Dünyada hala bu toplayıcı faaliyetleri sonucu tedarik şirketleri tarafından elde 
edilemeyen gelirin tazmin edilip edilmemesi konusunda tartışmalar devam etmektedir. 
Eğer herhangi bir tazmin söz konusu değilse, dengeden sorumlu taraflar dengesizliğin 
yanı sıra beklediklerinden daha az (tüketici yük düştüğü durumlarda) veya daha 
çok (tüketici yük artırdığı durumlarda) edecektir. Bu konudaki en büyük problem, 
bu problemin mevzuatta belirlenmemiş olmasıdır. Toplayıcının bu gibi durumlarda 
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dengeden sorumlu tarafı tazmin etmesi gerekse de gerekmese de bu açıkça mevzuatta 
belirtilmelidir, aksi takdirde toplayıcılar ve tedarik şirketleri arasında oluşacak çıkar 
çatışmaları toplayıcı iş modellerinin önünde büyük bir engel teşkil edecektir.

2.1.5. Enerji Dönüşümüne Katkısı

Toplayıcılar, topladıkları varlıklar ile değişken üretim yapan yenilenebilir enerji 
üretiminin şebekeye entegrasyonuna (yenilenebilir kaynaklardan düşük üretim 
olduğunda tüketimi azaltarak, yüksek üretim olduğunda üretimi artırarak yenilenebilir 
enerjinin kullanımını maksimum seviyeye çıkarmaya) destek verebilecek yeterli 
büyüklükte esneklik sağlayabilecek portföyler oluşturabilirler. Toplayıcı portföyü bu 
esnekliği enerji piyasalarında değerlendirebildiği gibi şebeke işletmecilerine frekans 
kontrolü, dengeleme rezervi gibi çeşitli şebeke hizmetleri olarak sunabilirler.

Bir toplayıcının sağlayabileceği faydalar şunlardır:
• Toplayıcılar, şebeke arz talep dengelemesi ve yerel şebeke tıkanıklarını gidermek 

için sistem operatörlerinin kullanabileceği esneklik seçeneği miktarını artırabilir.
• Toplayıcılar, portföylerindeki varlıkların yüklerini piyasa fiyat sinyallerine göre 

farklı zamanlara kaydırarak ve elektrik tüketimini üretimlere göre optimize ederek 
müşterilerinin enerji maliyetlerini en aza indirebilir.

• Toplayıcılar sistem operatörlerinin erişebildiği esneklik miktarını artırması sebebi 
ile şebekeye yapılan yatırımları erteleyebilir; toplayıcı portföyü şebekede esnekliği 
artırdığı için artan talep sebebi ile oluşan yeni yük al/yük at yapabilen santral 
yatırımı ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

2.1.6. En İyi Örnekler

Next Kraftwerke – Avrupa
Next Kraftwerke, Avrupa geneline dağılmış, çeşitli büyüklüklerde çok sayıda 
enerji üreten ve enerji tüketen varlıktan oluşan portföylerini yöneten bir şirkettir. 
Operasyonunu üstlendiği portföyleri için gerçek zamanlı olarak yaklaşık enerji üretimini 
ve tüketimini tahmin eder. Daha sonra tahminlerini günlük olarak iletim sistemi 
operatörlerine iletir ve gün öncesi piyasasında tahmin edilen hacimlerin ticaretini 
yapar. Tahmindeki sapmalar gün içi piyasasında telafi edilir. Next Kraftwerke’nin 
sanal enerji santralleri Avrupa iletim sisteminde yan hizmetler (primer, sekonder 
ve tersiyer frekans kontrolü) sağlamakta ve sahip olduğu algoritmaları kullanarak 
portföyü altındaki varlıklara optimize edilmiş çalışma programları göndererek toptan 
satış piyasalarındaki puant elektrik üretim veya tüketim miktarları sebebi ile oluşan 
fiyatlardan fayda yaratmaktadır. 

STEM – ABD
Yapay zekâ teknolojisine sahip Kaliforniya merkezli bir startup olan STEM, sayaç 
arkası enerji depolama sistemleri ve sanal enerji santralleri üzerine uzmanlaşmıştır. 
Endüstriyel ve ticari segmentteki tüketicilerin elektrik maliyetini düşürmek için enerji 
depolama sistemlerini işletmektedirler. Portföylerindeki bataryalar, elektrik maliyeti 
düşük olduğunda şarj edilir ve elektrik maliyeti yüksek olduğunda (tipik olarak yoğun 
talep döneminde) şebekeye elektrik verir. STEM, bu iş modelini müşterilerinin net 
talebini azaltmak için kullanmaktadır, böylece mevcut tedarik sistemi yerel alanda 
tedarik sorunu çektiğinde, tüm portföyünün talebini gerçek tüketimlerini etkilemeden 
azaltabilir ve sistem operatörlerine arz güvenliğini sağlamaları için destek olur. 
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Energy & Meteo systems (EMSYS) – Almanya
EMSYS, toplayıcılarını, varlıklarının verimli piyasa entegrasyonunda destekler. 
EMSYS’nin sanal enerji santralleri ile yarattığı değer önermeleri arasında çeşitli ara 
yüzler aracılığıyla dağıtık enerji santrallerine bağlantı, gerçek zamanlı veri yönetimi, 
rüzgâr ve güneş PV’nin uzaktan kontrolü (örneğin, negatif spot piyasa fiyatlarından 
kaçınmak için), üretim tahmini optimizasyonu, enerji planlaması, gün öncesi ve gün 
içi spot piyasalarda ticaret, dağıtık enerji santralleri tarafından dengeleme gücünün 
sağlanması (birincil, ikincil ve üçüncül kontrol), rüzgâr santralleri tarafından dengeleme 
gücünün sağlanması (Almanya’da üçüncül kontrol), talep tarafı yönetimi ve dengeleme 
grubu yönetimi bulunmaktadır. EMSYS, Almanya dengeleme güç piyasasında 
bataryalar kullanarak primer frekans kontrolü için rezerv sağlayan ilk toplayıcılardan 
biridir. 

Energy Pool – Fransa
Energy Pool, enerji yönetimi çözümleri sunan bir enerji servis şirketidir. Enerji 
danışmanlığı ve IT çözümleri gibi son kullanıcılara yönelik hizmetlerin yanı sıra çeşitli 
elektrik sistemleri için güvenlik ve optimizasyon çözümleri de dahil olmak üzere kamu 
hizmetleri ve sistem operatörlerine yönelik hizmetler sunmaktadır. Şirket bağımsız 
bir talep toplayıcı olarak kurulmuştur ve şu anda veri analitiği ve optimizasyonu, 
operasyon yönetimi, ölçme ve doğrulama, otomasyon ve müşteri ilişkileri yönetimi 
yeteneklerini içeren DEK yönetim sisteminden yararlanmaktadır.

2.1.7. Türkiye’deki Durum

Mevcut durumda mevzuatta ve yasada bağımsız toplayıcı tanımı bulunmamaktadır. 
Türkiye’de toplayıcılık faaliyetleri sürdürebilen üç çeşit piyasa aktörü vardır:
• Tedarik şirketleri serbest tüketicileri ve üreticileri sadece enerji tedariki amacı ile 

bir portföy altında toplayabilmektedirler. Mevcut dengeleme piyasalarına veya yan 
hizmetlere katılamazlar. 

• Tedarik lisansı sahibi piyasa katılımcıları dengeden sorumlu gruplar oluşturabilir ve 
dengesizliklerini en aza indirmek için hem tüketicileri (tedarik lisansı altında) hem 
de lisanslı üreticileri bir portföy altında toplayabilir. Tedarik lisansı ile oluşturulan 
dengeden sorumlu gruplar mevcut dengeleme piyasasına veya yan hizmetlere 
katılamazlar, asıl olarak dengesizlik cezalarını azaltmak için finansal bir mekanizma 
olarak kullanılırlar. 

• Son kaynak tedarik şirketleri de tüketicileri ve DEK’leri portföylerinde toplarlar. 
Tedarik şirketini seçmemiş yüksek tüketime sahip tüketiciler son kaynak tedarik 
tarifesi üzerinden elektrik satın alırlar. DEK’lerin ihtiyaç fazla üretimi ise görevli 
tedarik şirketleri tarafından satın alınırlar. 

2.1.8. Boşluk Analizi

Mevzuatta mevcut olan iki talep tarafı katılım mekanizması (kesintili yük mekanizması 
ve talep tarafı yedeği mekanizması) bulunmasına rağmen, Türkiye’de talep tarafı 
varlıklarının (hem tüketiciler hem de DEK) toplayıcılar ile toplanıp bu mekanizmalara 
katılması mümkün olmamaktadır, sadece belirli kriterleri sağlayan ve iletim şebekesine 
bağlı yüksek elektrik tüketimi olan sanayi tüketicileri bireysel olarak talep tarafı katılımı 
mekanizmalarına katılabilmektedir. Bireysel katılım, talep tarafı katılımı sebebi ile 
tüketicilerin iletim sistemi operatöründen gelecek yük düşme talimatlarını tam olarak 
yerine getirememeleri ve tüketicilerin cezalarla karşılaşma ihtimalini artırmaktadır; 
mekanizmaya katılan sanayi tüketicileri TEİAŞ’tan gelen yük düşme talimatı geldiği 
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zaman taahhüt ettikleri yükleri düşmeye uygun olmadığı durumlarda cezalandırılırlar, 
ancak bir portföy altında toplanmış tüketiciler taahhütlerini birbiri arasında 
devredebilirler ve böylece herhangi bir ceza olmaksızın uygunluk durumlarına göre yük 
düşebilirler. 

Toplanmış üreticilerin (hem iletimden bağlı üreticiler hem de enerji depolama 
sistemleri dahil DEK’lerin) ve tüketicilerin de dengeleme güç piyasasına veya 
yan hizmetler piyasasına katılımına izin verilmemektedir. Şu anda yalnızca iletim 
şebekesine bağlı ve ilgili mekanizmaların katılım kriterlerini sağlayabilen, ana 
olarak doğalgaz, kömür ve hidroelektrik santralleri dengeleme güç ve yan hizmetler 
piyasalarına bireysel olarak katılabilmektedir. DEK’lerin, enerji depolama tesisleri 
dışında, bireysel veya toplu olarak herhangi bir piyasaya erişimi yoktur ve ihtiyaç 
fazlası üretimleri EPDK tarafından belirlenen bir fiyat üzerinden görevli tedarik şirketleri 
tarafından satın alınmaktadır. Bu durum, şebeke operatörleri tarafından tedarik 
edilebilecek esnek yük miktarını sınırlamakta ve DEK’lerin şebekeye entegrasyonunu 
azaltmaktadır.

2.1.9. Toplayıcı Alt İş Modelleri 

Talep Tarafı Toplayıcısı
Talep tarafı toplayıcıları, mevzuatta izin verildiği durumda endüstriyel, ticari ve mesken 
tüketicileri ile sözleşme yapar ve bu kaynakları bir talep tarafı portföyü altında tek 
bir varlık gibi faaliyet göstermek üzere bir araya getirir; böylece tüketicilerin enerji, 
dengeleme güç ve yan hizmetler piyasalarına katılımını sağlar. 

Portföy altındaki tüketiciler, esneklik sağlamak için toplayıcılar vasıtası ile sayaç arkası 
üretim kaynaklarının üretim miktarını veya şebekeden kullandıkları elektrik tüketimini 
değiştirerek şebeke operatörlerine esneklik sağlayabilir. Toplayıcı, esas olarak puant 
zamanlardaki elektrik talebini azaltmak ve değişken yenilenebilir enerji üretimini 
dengelemek için sistem operatörlerine portföylerinin esnekliğini sunar, toplayıcı sunulan 
esneklik karşılığı elde ettiği gelirin bir kısmını portföyündeki tüketiciler ile paylaşır.

Yenilenebilir Enerji Portföy Yönetimi
Enerji hizmet sağlayıcıları, yenilenebilir enerji santrallerini (mevzuatın izin vermesi 
halinde hem iletim hem de dağıtım seviyesinde) tek bir birim olarak işletmek üzere 
bir araya getirebilir. Enerji hizmet sağlayıcısı, gün öncesi ve gün içi piyasa işlemleri, 
dengeleme ve yan hizmetler piyasasına katılımı, ikili anlaşmalar ve yenilenebilir 
sertifika ticareti dâhil olmak üzere portföyün tüm piyasa işlemlerini bir bütün olarak 
yönetebilir. Bu hizmet genellikle birden fazla yenilenebilir enerji santraline sahip 
şirketlerin mevcut portföylerinin daha iyi yönetilmesi için sağlanır.

Sanal Enerji Santrali 
Bir toplayıcı DEK’leri ve tüketicileri toplayarak geleneksel bir üretim santraline 
benzer büyüklükte bir üretim kapasitesi oluşturabilir. Böylece bu toplama sonucu bir 
“sanal enerji santrali” oluşturulur. Sanal enerji santrali operatörü olarak toplayıcılar, 
geleneksel bir enerji santrali gibi davranmak için piyasalara katılmak üzere varlıkları 
bir araya getirir. Sanal enerji santralleri mevcut varlıkları tek bir enerji santrali 
gibi yönetmek için DEK yönetim sistemi kullanırlar; bu sistemlerde hava durumu 
tahminleri, enerji piyasalarındaki elektrik fiyatları ve genel elektrik arz ve talep 
eğilimleri ile ilgili verileri işleyerek ilgili sanal enerji santralinin elektrik satışından elde 
ettiği geliri optimize eder.
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Yan Hizmet Sağlayıcı
Yan hizmet piyasalarına katılabilmeleri için DEK sahiplerinin piyasa katılımcısı 
olmaları ve minimum katılım koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Genellikle 
sadece konvansiyonel enerji santralleri sistem operatörlerine yan hizmet sağlayabilir 
ve mevcut mekanizmalar onlar için tasarlanmıştır; tüketiciler ve DEK’ler söz konusu 
mekanizmalara kendi başlarına katılamazlar. Toplayıcılar, yan hizmet sağlayıcılığı iş 
modeli ile tüketicilerden ve DEK’lerden oluşan bir portföy oluşturabilir ve portföyün 
optimize edilmesi ile bir bütün olarak yan hizmet piyasalarının katılım koşullarını 
sağlayabilirler. Bu sayede tüketiciler ve DEK sahipleri esneklikleri ile ek gelir elde 
ederken, sistem operatörleri konvansiyonel kaynaklar dışında ek esneklik kaynakları 
elde etmiş olur.

Dahili DEK Optimizasyonu
Toplayıcılar, enerji fiyatlarına ve yerel ihtiyaçlara yanıt olarak yerel enerji kullanımını 
optimize etmek için bir tesisin mevcut DEK’lerini yönetebilir. Tipik olarak yerel 
varlıkların optimizasyonu, mevcut kaynakların işletme maliyetini en aza indirmek için 
en iyi çalışma rejimini belirlemeye yönelik bir çözümden oluşur. 

Toplanmış Esnek Talep ve Güneş PV
DEK’lerin şebekedeki sayısı hızla artarken, çoğunluğu tüketicilerle aynı sayaç 
arkasında bulunan çatı üstü güneş PV’lerden oluşmaktadır. Tipik olarak güneş 
PV’ler, üretimlerinin meteorolojik koşullara bağlı olması nedeniyle esnek değildir. 
Fakat toplayıcılar tüketim ile güneş PV üretimini birleştirerek esnek bir yük ortaya 
çıkarabilirler. Tüketicilerin esnek yükleri ile birlikte optimize edildiğinde, yani 
tüketicinin ne zaman şebekeden ne zaman güneş PV’den elektrik tüketeceğinin 
optimizasyonu sonucu güneş PV üretimi ile şebekeye esneklik sağlanabilir.

DEK’lerin Enerji Piyasalarına Katılımı 
Şebekedeki DEK’lerin çoğunluğu, kendi başlarına katılmaya uygun olmadıkları için 
ürettikleri elektriği enerji piyasaları aracılığıyla satamazlar; kurulu kapasiteleri düşüktür 
ve toptan piyasalara katılmak için minimum koşulları karşılayamazlar. Toplayıcılar 
birden fazla DEK’i bir araya toplayabilir, bir araya getirilen DEK portföyü toptan enerji 
piyasalarına katılmak için minimum gereklilikleri karşılayabilir. Bu aynı zamanda 
tüketiciler için satılan elektriğin değerini de artırır, çünkü genellikle bireysel DEK’ler 
fazla elektriklerini enerji piyasasına doğrudan satamazlar, aksine EPDK tarafından 
belirlenen tarife üzerinden daha düşük fiyatlarla satarlar.
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2.1.10. Toplayıcı İş Modeli Kanvası 

2.2. Ortak Topluluk Mülkiyeti (C-O) İş Modeli

2.2.1. Tanım

C-O iş modelleri, genellikle DEK’ler olmak üzere enerji üretim varlıklarının kolektif 
mülkiyetine ve yönetimine izin veren iş modelleridir. C-O iş modelleri, toplulukların 
kendi enerjilerini üretmelerine ve ticaretini yapmalarına olanak tanır. Maliyetler ve 
karların yanı sıra elde edilen sosyal ve ekonomik faydalar da topluluk üyeleri arasında 
eşit olarak paylaşılır. Maliyetlerin topluluk arasında paylaşmasına olanak vermesi 
sebebi ile C-O iş modelleri belirli bir coğrafi alandaki kişilerin veya bir topluluğun 
DEK’lere düşük yatırım maliyetleriyle sahip olmasına olanak tanır.  Mahalle, eyalet, 
ada, şehir vb. yerleşim alanlarındaki kişiler, enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere yerel 
üretim kapasitesi elde etmek için DEK’leri toplayan bir “topluluk” oluşturabilir ve aynı 
zamanda arz güvenliğini korumak için şebeke operatörlerine (arz güvenliğini sağlamak 
amacıyla bir toplayıcıya benzer şekilde) hizmetler sağlayabilirler. Topluluk ile yerel 

Temel Ortaklar

•	 Sistem operatörleri 

•	 Akıllı altyapı sağlayıcıları

•	 Tedarik şirketleri

Temel Faaliyetler

•	 Yük tahmini

•	 Yük optimizasyonu

•	 Enerji, dengeleme güç ve 
yan hizmetler piyasalarına 
katılım

•	 Ölçme ve doğrulama 

•	 Müşterilere üretim/
tüketim rejimleri 
konusunda danışmanlık

Değer Önermesi  

•	 Müşterilere esneklik 
karşılığı ek gelir

•	 Sistem operatörlerine ek 
esneklik 

•	 Şebeke kısıtlarının 
azaltılması

•	 Müşterilerin birim enerji 
maliyetinin azaltılması

•	 Şebeke kayıplarının 
azaltılması

•	 Sera gazı emisyonlarının 
azaltılması

•	 Müşteriler için piyasalara 
katılmanın riskinin 
azaltılması

•	 Piyasaya erişimi olmayan 
üretici/tüketicilerin 
piyasaya toplayıcılar ile 
erişimi

•	 Sistem operatörlerinin 
şebekeye ihtiyacı olan ek 
yatırımların ötelenmesi

Kanallar  

•	 Anket ve sahada denetim

•	 Farkındalık kampanyaları

•	 Satış kanalları

Müşteri İlişkileri

•	 Toplayıcı ve müşteri 
arasında sözleşmeye 
dayalı anlaşma

Müşteri Segmentleri  

•	 Endüstriyel tüketiciler

•	 Ticari tüketiciler

•	 Mesken tüketiciler

•	 DEK sahipleri

•	 Yenilenebilir enerji 
şirketleri

Temel Kaynaklar

•	 Akıllı altyapı sistemleri

•	 Müşteri yük ve ekipman 
verileri

•	 DEK yönetim sistemi

Maliyet Yapısı

•	 Akıllı altyapı

•	 Müşterilere sunulan esneklik karşılığı ödeme

•	 Dengeden sorumlu taraflar ile uzlaşma

•	 Piyasalara erişim maliyetleri

•	 Operasyon ekibi maliyetleri

Gelir Akışı 

•	 Piyasalardan sunulan esneklik için elde edilen gelir

•	 Sistem operatörlerinden elde edilen teşvikler

•	 Müşterilerin düşürülen birim enerji maliyetlerinden pay

Şekil 11: Toplayıcı İş Modeli Kanvası
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DEK’ler arasındaki bu bağlantı, enerji dönüşümü için daha fazla farkındalık ve kamu 
desteği yaratmak için de bir fırsat yaratmaktadır.

Genellikle, C-O iş modelleri, topluluğun bu iş modelleri ile kurulan varlıklara doğrudan 
sahip olmasını amaçlar. Ancak bazı durumlarda, yerel sektör paydaşları da bir varlığın 
belirli bir kısmına sahip olabilir, bu gibi durumlarda diğer sektör paydaşları (geleneksel 
enerji şirketleri, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve (yerel) yetkililer gibi) topluluğun 
bireysel üyeleri gibi davranabilirler. Yerel topluluk çoğunluk hissesine sahip olabilirken, 
sektör paydaşları DEK projesinin geliştirilmesi ve DEK’lerin işletilmesi için bir temel 
ortak gibi de davranabilir. Çoğu durumda C-O iş modelleri yenilenebilir enerji projeleri 
geliştiricileri tarafından yönetilir ve topluluklara projenin kısmi mülkiyetini alma 
seçeneği sunulur. 

C-O iş modellerinin temel gerekliliklerinden biri, varlıkların verimli bir şekilde 
yönetilebilmesi için verileri işlenebilir hale getiren akıllı bilgi ve iletişim altyapısıdır. 
C-O iş modelleri ile yürütülen projelerde kurulan varlıklar genellikle gerektiğinde 
şebekeden bağımsız çalışabilen sistemlerdir, bu nedenle arz ve talebi hesaplamak/
dengelemek için akıllı altyapı sistemlerine ihtiyaç duyarlar. Ayrıca, C-O iş modelleri 
tipik olarak öz tüketimi artırarak fayda üretmeye odaklandığından, enerji varlıklarının 
kullanımını optimize etmek için genellikle enerji depolama sistemlerinin kurulması 
yaygındır.

Söz konusu modellerde kullanılan enerji kaynakları genellikle yenilenebilir 
kaynaklardır, dolayısıyla C-O modellerinin bir diğer faydası da sera gazı emisyonlarını; 
şebekeden elektrik kullanmaya kıyasla yerel kurulan yenilenebilir kaynakları 
kullanmaya öncelik vermek genellikle daha az sera gazı salımı sebep olur. C-O iş 
modelleri aynı zamanda şebekenin esnekliğini artırmaya da yardımcı olur, çünkü 
kurulan sistemler arz güvenliğini korumak, yoğun talebi azaltmak ve yönetmek için 
ana şebekeye enerji tedarik edebilirler; yani topluluğun enerji ihtiyacına ek olarak bir 
piyasa katılımcısı vasıtası ile (örneğin bir toplayıcı vasıtası ile) şebekenin arz güvenliğini 
korumak için yan hizmetler ve dengeleme güç piyasalarına katılabilirler. 

Bu modelin bir diğer faydası da toplumu iş birliğine teşvik etmesi ve enerji dönüşümü 
konusunda toplumsal farkındalığın artmasına yardımcı olmasıdır. Ayrıca yerel halka 
ek gelir getirebilir ve bölgede daha fazla iş fırsatı yaratabilir, yeşil enerjiyi teşvik eder 
(elbette bu sadece yenilenebilir sistemlerin kurulduğu projelerde geçerlidir fakat 
genelde tercih edilen ve teşvik alan sistemler bunlardır).

2.2.2. İtici Güç

C-O iş modellerini teşvik eden en yaygın itici güç; toplulukların yeşil enerji, bölgesel 
ısıtma, enerji verimliliği veya şarj altyapısına olan yatırım yapma motivasyonudur. Bu 
durum özellikle bir topluluğa ait güneş ve rüzgâr projeleri veya bölgesel ısıtma ağlarına 
yatırım yapan kooperatifler için geçerlidir. İhtiyaç fazlası elektriğe verilen satın alma 
garantisi, vergi teşvikleri gibi yenilenebilir enerjiyi teşvik eden politika araçları, C-O iş 
modellerinin hayata geçmesi için kritik öneme sahiptir. Bununla birlikte, ek finansal 
gelir elde etmek güçlü bir motivasyon olabilirken, topluluğun diğer sosyal ve çevresel 
hassaslıkları da C-O iş modellerine ilgisini artırabilir. Sadece daha ucuz enerji tedariki 
amacı ile hayata geçirilen C-O projeleri, sosyal ve çevresel motivasyonu sebebi ile 
hayata geçen projelere kıyasla daha az yaygın olabilmektedir. 
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Ana şebekeden bağımsız bölgelerde ve adalarda istikrarlı ve güvenli enerji arzına olan 
istek de önemli bir itici güçtür. Buna ek olarak toplulukların sürdürülebilir ve kesintisiz 
enerji tedarikini kendi inisiyatiflerine alma ve yerel sorunları çözme isteği, birçok 
girişimde yaygın olan bir diğer sebeptir. 

C-O projelerinin çeşitliliği, ekonomik faydalar ile toplum katılımına bağlı daha geniş 
sosyal ve ahlaki hedeflerin birbirine bağımlı olduğunu göstermektedir. Araştırmalar, 
sosyal sermaye, yurttaşlık bilinci, çevresel kaygılar ve kişiler arası güvenin bir 
karışımının, üyeleri enerji kooperatiflerine katılmaya motive eden önemli faktörler 
olduğunu göstermektedir. Sosyal ve finansal çıkarların etkileşimi, başarılı topluluk 
enerji projelerinin boyutunu, türünü ve tasarımını güçlü bir şekilde etkileyebilir.

2.2.3. Engeller

Topluluk ile proje geliştiricisi enerji hizmet sağlayıcıları arasındaki güven, iş modeli 
için temel bir ön koşuldur. Bu da mülkiyet yapısı (sermaye paylarının büyüklüğünü 
ve topluluk ile proje geliştiricisi arasındaki dağılımı) ve şeffaflık ile başlar. Topluluk ile 
proje geliştiricilerin ilişkileri ve şeffaflığını garanti edecek mevzuat altyapısı bu güveni 
sağlamak ve dolayısı ile C-O iş modellerini teşvik etmek için önemlidir. 

C-O iş modelleri aynı zamanda düzenlemelerle etkinleştirilmeli ve desteklenmelidir. 
Projelerin geliştirilmesi planlama, izinler, yetkilendirme süreçleri, elektrik üretimi 
için lisanslama vb. gibi karmaşık idari süreçleri içerebilir. Bu karmaşıklıklar, topluluk 
mülkiyetiyle ilgili projelerin gelişimini yavaşlatabilir veya tamamen engelleyebilir. Bu 
süreçlerin kolaylaşması adına şeffaf şekilde çalışabileceği mevzuat ile garanti altına 
alınmış üçünü partiler proje üzerindeki karmaşıklıkları topluluk için azaltabilir. Bazı 
durumlarda, Avrupa’da yenilenebilir enerji santrallerine ön onay vererek yatırım 
süreçlerini daha kolay ve cazip hale getirmeyi amaçlayan düzenlemeler bulunmaktadır. 
İzin süreçlerinin kısaltılması sürecin karmaşıklığını önler ve C-O iş modellerini daha 
cazip hale getirebilir.

Topluluk içindeki veya dışındaki tüketicilere enerji tedariki, mevzuatta tanımlanması 
gereken ek yönetmelikler, usul ve esaslar gerektirebilir. Örneğin, çoğu ülkede, 
ihtiyaç fazlası enerjinin topluluk dışındaki üçüncü taraflara satışı veya topluluk 
üyeleri arasındaki tüketiciler arasında doğrudan enerji ticareti ya gerekli mevzuat 
altyapısının olmaması ya da oldukça yorucu süreçler sonucu yapılabilmesi sebebi ile 
işlememektedir. Bu nedenle, üçüncü taraflara satış veya topluluk üyeleri arası enerji 
ticaretini mümkün kılmak için topluluğun sahip olduğu projeler ve diğer DEK’ler için 
uygun düzenleyici ve kolaylaştırıcı hükümlerin geliştirilmesi gerekmektedir. 

2.2.4. İlgili Politika Konuları

Enerji toplulukları için uzun vadeli ve istikrarlı politika çerçeveleri oluşturmak, C-O iş 
modellerini teşvik etmek için önemlidir. Bu politika çerçevelerinin seçimi ve tasarımı, 
yerel koşulların yanı sıra ülkeye özgü kalkınma hedeflerine de göre geliştirilmelidir.

Topluluk mülkiyetindeki projeler büyük ön yatırımlara ihtiyaç duyabilir ve toplulukların 
öz sermaye katkıları yetersiz kalabilir. C-O projelerinden elde edilen uzun vadeli 
gelirler konusunda netlik olmaması nedeniyle ticari finansmana erişim genellikle 
zordur. Bu durum, geleneksel finansörlerin ve yatırımcıların desteğinin kazanılmasını 
zorlaştırabilir. Bu nedenle, elektrik piyasasının şeffaf fiyat oluşumuna izin verecek 
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şekilde tasarlanmasının yanı sıra, bölgesel koşullardan da etkilenen çok zamanlı 
tarife yapılarının piyasaya entegre edilmesi gerekmektedir; şeffaf fiyat oluşumu ve çok 
zamanlı tarifeler toplulukların şebeke arz güvenliğine katkı verecek C-O projelerinin 
gerçek değerinin ortaya çıkmasını ve verilen bu katkı sayesinde oluşacak gelirin daha 
doğru hesaplanarak uzun vadeli yapılan yatırım planlarının daha doğrulanabilir 
olmasına olanak verebilecek, aynı zamanda topluluğun finansman bulabilmelerini 
kolaylaştırırken projelerin kredibilitesini artırmak için yerel işletmeler veya proje 
geliştiricileri ile ortaklık kurulmasını kolaylaştıracaktır.

2.2.5. Enerji Dönüşümüne Katkısı

C-O iş modellerinin faydalarından biri maliyetlerin paylaşılmasına izin vererek 
yenilenebilir kaynaklara yatırımları artırması ve dolayısıyla yerel düzeyde merkezi 
olmayan yenilenebilir enerji santrallerinin daha geniş bir alana yayılmasını 
sağlamasıdır. Buna ek olarak, topluluk mülkiyeti altında geliştirilen projeler esnek 
tüketim, depolama ve sayaç arkası üretim varlıkları yoluyla ana iletim ve dağıtım 
şebekesine esneklik sağlayabilir.

DEK’lerin kullanımının artması, yerel karbonsuzlaşma hedeflerine katkıda bulunur ve 
yeni istihdam ve enerji erişimi yaratma gibi sosyoekonomik faydalar sağlar. Özellikle 
ana iletim şebekesine erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde, C-O projelerinin gerektirdiği 
daha düşük ön yatırımlar, yenilenebilir enerji projelerinin yerel olarak geliştirilmesini 
sağlayabilir. C-O iş modellerinin enerji dönüşümüne temel katkıları aşağıda 
özetlenmiştir:

• Ana şebekeye ek esneklik,
• Artan şebeke direnci,
• Dağıtık yenilenebilir üretimin yaygınlaştırılmasına destek,
• Yenilenebilir enerjiye erişimin artırılması,
• Topluluklar için daha düşük maliyetli ve sürdürülebilir enerji tedariki.

2.2.6. En İyi Örnekler

AB Komisyonu
Avrupa Birliği Komisyonu 30 Kasım 2016 tarihinde, “Tüm Avrupalılar için Temiz 
Enerji Paketi”7 olarak adlandıran bir paket yayınladı. Avrupa Birliği’nin vatandaşlarını 
enerji dönüşümünün merkezine yerleştirme taahhüdünün bir parçası olarak Temiz 
Enerji Paketi, vatandaşlara ve onların enerji topluluğu projelerine kendi yenilenebilir 
enerjilerini üretme, depolama ve satma hakkı vermektedir.

Avrupa Birliği, Tüm Avrupalılar için Temiz Enerji Paketi aracılığıyla mevzuatına, özellikle 
vatandaş enerji toplulukları ve yenilenebilir enerji toplulukları olmak üzere enerji 
toplulukları kavramını dâhil etmiştir. Böylece enerji toplulukları, dernek, kooperatif, 
ortaklık, kâr amacı gütmeyen kuruluş veya küçük/orta ölçekli işletme gibi herhangi 
bir tüzel kişilik biçimini alabilmektedir. Bu sayede Avrupa Birliği, vatandaşlarının 
diğer sektör paydaşları ile bir araya gelmesini ve enerji varlıklarına ortaklaşa 
yatırım yapmasını kolaylaştırmaktadır. Birçok tüketici kooperatifi tedarikçilerini 
seçebilmektedir, çünkü kooperatifler güneş panellerinin kurulumunu teşvik etmekte ve 
enerji tasarruflu davranışları özendirmektedir.

7 European Comission - Clean energy for all Europeans package. https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/clean-
energy-all-europeans-package_en 
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Energiewende – Almanya
Almanya’da enerji sektörü “yeşil ekonomiye” doğru bir geçiş sürecindedir. Enerji 
dönüşümü ‘Energiewende’ olarak adlandırılmakta ve yenilenebilir enerji üretimiyle 
elektrik, ısı ve ulaşım sektörlerinde sürdürülebilir enerji arzının gerçekleştirilmesi 
anlamına gelmektedir. Buna rüzgâr, güneş (solar termal ve PV), biyoenerji, hidroelektrik 
ve jeotermal enerji dâhildir.

Enerji kooperatifi, vatandaşların enerjisini organize etmenin en popüler yasal yoludur 
ve Almanya’daki 1.700’den fazla projenin yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Bir 
kooperatifin her üyesinin bir oy hakkı vardır. Projeler birçok eşit ortakla demokratik bir 
şekilde yürütülebilir. 

Leuphana araştırmacılarına göre 2016 yılında Almanya genelinde 1.024 kayıtlı enerji 
kooperatifi vardı. 2008 ile 2016 yılları arasında 967 yeni kooperatif kuruldu. Enerji 
kooperatiflerine yaklaşık 180.000 kişi katılmaktadır. Bu rakamlara rüzgâr ve güneş 
enerjisi tesislerinden elektrik üreten kooperatiflerin yanı sıra kooperatif enerji şirketleri, 
yerel ısıtma ağları ve biyoenerji köyleri de dâhildir. Federal Enerji Kooperatifleri 
Ofisi’nin bildirdiğine göre, Almanya’daki kooperatiflerin 3 ile 3.125 kadar değişkenlik 
gösteren üyesi bulunmaktadır.

C-O güneş enerjisi projelerine ilişkin iyi uygulama Almanya’nın Freiburg Şehrinde 
gerçekleştirilmiştir. Freiburg Belediyesi, kamu binalarına (özellikle okullara) güneş PV 
ve termal solar sistemlerinin kurulmasını güçlü bir şekilde desteklemektedir. Şeffaf 
idari prosedürler sayesinde vatandaşlar bu tür projelere yatırım yapmak için motive 
etmekteki önemli itici güçlerdir. “FREE-SUN” adlı çevrimiçi bir aracın geliştirilmesiyle, 
vatandaşlar güneş enerjisi ve termal kurulumlar için uygun çatı alanlarını kolayca 
belirleyebilirler. Bu, vatandaşlar için toplum temelli güneş PV projelerinin planlama 
sürecini kolaylaştırmaktadır. “FREE-SUN” aracılığıyla vatandaşlar, belirli bina 
yapılarının güneş PV ve termal kurulumlar için uygunluğuna ve projelerin nasıl 
gerçekleştirilebileceğine ilişkin bilgilere erişebilirler.

Ecopower, Eeklo – Belçika
Ecopower, yaklaşık 50.000 üyesi olan Belçikalı bir yenilenebilir enerji kooperatifidir. 
Üyeler kooperatif hissesi satın alarak yerel rüzgâr türbinlerinin, hidroelektrik tesislerinin 
ya da güneş panellerinin ortak sahibi olurlar. Yerel vatandaşlar kârdan pay alır ve adil 
bir fiyatla yeşil elektrik satın alma fırsatı elde eder. Ayrıca, üyeler kooperatife aktif 
olarak katılabilirler, REScoop’un neye ve nereye yatırım yapması gerektiğine karar 
verebilir ve enerji fiyatının belirlenmesine dâhil olurlar.

Ecopower aynı zamanda enerji verimliliği üzerinde de çalışmaktadır. REScoop, 
Eeklo’daki yerel rüzgâr türbinlerinden elde edilen gelirin bir kısmını yerel enerji 
uzmanının ücretini ödemek için kullanmaktadır. Bu uzman yerel topluluk için 
çalışmakta ve vatandaşlara ücretsiz enerji tavsiyeleri vermektedir. Ayrıca yerel 
topluluktaki kamu binalarının enerji verimliliğini artıran projeler geliştirmektedir. Buna 
ek olarak Ecopower, yerel vatandaşlara kişisel yardım ve teknik uzmanlık sağlayarak 
evlerinin enerji verimliliğini artırmalarına yardımcı olmaktadır.

Eigg Electric, Eigg Adası- İskoçya
Eigg Electric, tüm ada sakinlerine 20 kW’ı güneş PV, 24 kW’ı rüzgâr türbini ve 110 kW’ı 
hidroelektrik projeleri olmak üzere toplamda 184 kW’lık kurulu güç kapasitesiyle 
yenilebilir enerji sağlamaktadır, bu enerji kaynakları topluluğu aittir ve şirket tarafından 
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yönetilip bakımları yapılır. Yenilenebilir kaynaklar, programın ilk kez devreye alındığı 
2008 yılından bu yana Eigg adasının elektriğinin yaklaşık %95’ini sağlamıştır. 

United Power, Colorado- Birleşik Devletler
Kooperatif elektrik perakendecisi, elektrik tedarik ücretlerini azaltmak için gece 
boyunca (yoğun olmayan zaman) enerji depolayan ve gün boyunca (yoğun zaman) 
boşaltan 4 MW/16 MWh’lık bir batarya depolama sistemi uygulamıştır.

Buan Citizen Power Generation (BCPG)- Güney Kore 
Buan Citizen Power Generation (BCPG), Güney Kore Cumhuriyeti’nin Deunyong 
köyünde 36 kW güneş enerjisi ve jeotermal ısıtma sistemi kurmuştur. Bu projeler için ilk 
yatırımın yaklaşık %75’i on yerel halk tarafından sağlanmış, geri kalanı ise hükümetten 
gelmiştir. Bu projelerden üretilen elektrik, sabit bir tarife garantisi altında Kore Elektrik 
Enerjisi Şirketi’ne satılmaktadır; elde edilen gelir proje yatırımcılarına (ortaklara) 
dağıtılmakta ve kalan karlar başka güneş enerjisi ve toplumsal ısıtma projeleri için 
tahsis edilmektedir (Simcock, Willis  and Capener, 2016).

2.2.7. Türkiye’deki Durum

C-O iş modelleri iki mevzuatla mümkün kılınmıştır:
• “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” 2 Ekim 2013 

tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
• “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik” 22 Ekim 2016 tarihli ve 29865 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanmıştır.

İlgili mevzuatlar, aynı dağıtım şebekesindeki tüketicilerin 5 MW’a kadar yenilenebilir 
enerji santralleri kurmasına izin vererek yenilenebilir enerji C-O iş modellerinin hayata 
geçmesine olanak tanımaktadır. İlk C-O yenilenebilir enerji santrali 2014 yılında “S.S. 
Ege Elektrik Enerjisi Üretim ve Tüketim Kooperatifi” tarafından kurulmuştur ve 2018 
itibariyle topluluk mülkiyetli yenilenebilir enerji santrallerinin sayısı 26’dır.

2.2.8. Boşluk Analizi

C-O iş modellerine yönelik mevzuat bir süredir mevcut olmasına rağmen, 
dağıtım şebekesine bağlı üreticilerin ve tüketicilerin enerji piyasalarına 
erişimi bulunmamaktadır. Yani C-O iş modelleri ile kurulan DEK’ler elektrik 
ticareti yapamamakta veya şebeke operatörlerine doğrudan yan hizmetler 
sağlayamamaktadırlar. Bir varlığın ürettiği ihtiyaç fazlası elektrik, son kaynak tüketicileri 
tarafından sabit bir fiyatla satın alınır ve tüketiciler yalnızca sabit tarifelerden elektrik 
satın alabilir. Diğer taraftan, sanal mahsuplaşma gibi uygulamaların henüz mevzuatta 
yeri bulunmamaktadır.

2.2.9. C-O Alt İş Modelleri

C-O yan hizmet sağlayıcıları 
C-O bu projelerin ana şebekeye bağlantısı var ise (yani topluluğa ait şebeke sadece 
ada modunda çalışmıyorsa veya iletim sistemine bağlantısı var ise), herhangi bir 
DEK’te olduğu gibi, ana şebekeye arz güvenliğini korumak amacı ile yan hizmetler 
sağlayabilirler. Mevzuat izin verdiği sürece C-O iş modelleri ile kurulan varlıklar 
iletimden bağlantısı bulunan sevk edilebilir bir santral (örneğin bir doğalgaz santrali) 
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gibi yan hizmetler piyasasına erişerek sistem operatörlerine ek esneklik sağlayabilirler. 
C-O projelerinde kurulan DEK’ler yerel olduğu için şebekeyi dengelemek için sunulan 
ek esneklik hem iletim kayıplarını azaltacak hem de şebeke kısıtlarını yönetmek için 
şebeke operatörlerine ek bir yöntem sunmuş olacaktır.

Topluluk Elektrik Tedarikçileri
Topluluk elektrik tedarikçileri, topluluğa ait elektrik üretim tesisleri tarafından üretilen 
toptan elektriği satın alır ve yerel topluluklara veya diğer üçüncü şahıslara enerji 
tedarik hizmetleri sağlar. Genellikle topluluk elektrik tedarikçileri C-O projesinin aynı 
anda sahibi, yöneticisi ve projeden fayda sağlayan taraf olurken, ana elektrik şebekesi 
operatörü ve topluluktaki tüketiciler ikincil bir role sahiptir.

Elektrik, Isı & Depolama Sistemleri
C-O projeleri kapsamında kurulan güneş, rüzgâr ve biyokütle enerji santralleri, yerel 
toplumun elektrik ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilebilir. Topluluklar halinde bir 
araya gelen tüketiciler, üretilen elektriği kendileri tüketir ve böylece kolektif üreten 
tüketici haline gelirler. Bu tür tesislerden elde edilen ilave elektrik üretimi ana şebekeye 
ihraç edilebilir, üçüncü şahıslara ve işletmelere satılabilir veya depolama mevcutsa 
daha sonra topluluk üyelerine geri tedarik edilebilir. 

Elektrik tedariği dışında C-O projeleri farklı ihtiyaçları karşılamak üzere de kurulabilir. 
C-O projesi ile kurulumu yapılan biyokütle, odun paleti, termal güneş enerjisi, 
jeotermal enerjisi ile çalışan üretim tesisleri ve kojenerasyon tesisleri gibi bölgesel 
ısıtma sistemleri de benzer şekilde yerel topluluğun ısıtma ihtiyaçlarını karşılamak 
için uygulanabilir. C-O projeleri kapsamında kurulan enerji depolama sistemleri 
ise, topluluğun enerji talebinin yüksek olduğu saatlerdeki elektrik ihtiyacını daha 
ucuza karşılamak için yerel olarak üretilen ihtiyaç fazlası elektriği depolamak ve 
ihtiyaç olduğunda kullanmak üzere topluluklar tarafından batarya enerji depolama 
sistemlerinin işletilmesini içerir.

Enerji Verimliliği Programları
C-O enerji verimliliği programları, temel veya tamamlayıcı bir faaliyet olarak, 
tüketicilerin enerji verimliliğini artırmak için yatırım yapmaya teşvik eder. Bu tür 
eylemleri doğrudan yatırımlar, eğitim ve sosyal yardım, teknik ve mali danışmanlık 
sağlanması veya yerel makamlarla ortaklıklar yoluyla teşvik edebilirler. Aynı zamanda 
enerji verimliliği konusundaki bilincin artırılması ve bina yenilemelerini teşvik eder.
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2.2.10. C-O İş Modeli Kanvası

2.3. Hizmet Olarak Enerji Sağlayıcıları (EaaS) İş Modelleri

2.3.1. Tanım

EaaS iş modelleri, bir enerji hizmet sağlayıcısının yalnızca elektrik tedarik etmek yerine 
enerjiyle ilgili çeşitli yenilikçi hizmetler (örneğin bina ısıtma/soğutma, elektrikli araçlar, 
güneş PV yatırımı gibi konularda) sunduğu yenilikçi bir iş modelidir. Enerji hizmet 
sağlayıcıları son tüketicilere bir hizmet paketi sunmak için enerji danışmanlığı, varlık 
kurulumu, finansman ve enerji yönetimi çözümlerini bir araya getirebilir.

Dağıtık elektrik üretim/depolama teknolojilerinin ve akıllı cihazların yaygınlaşması, 
enerji sektöründe yeni iş modellerine olan ihtiyacı artırmaktadır. Dijitalleşme ve akıllı 
iletişim sistemlerindeki artış, enerji ile ilgili büyük veri kümelerinin toplanmasını 
ve analiz edilmesini sağlamaktadır. Dijitalleşme aynı zamanda elde edilmesine 
olanak tanıdığı enerji üretimi ve tüketimi ile ilgili verilerin güç sistemi için değere 
dönüştürülmesine olanak sağlar. Tüm bunlar, enerjiyle ilgili yeni hizmetlerin 
geliştirilmesi için temel kaynaklar oluşturmaktadır. Enerji tedarik şirketleri artık 
enerji servis sağlayıcısı rolünü üstlenmeye; dijitalleşme, akıllı cihazlar ve DEK’lerin 
yaygınlaşması ile müşterilerine yeni değer önermeleri yaratarak kendileri için de yeni 
gelir kaynağı yaratabilecek yenilikçi iş modellerini benimsemeye başlamışlardır. 

Temel Ortaklar

•	 DEK üreticileri

•	 ESCO’lar

•	 Toplayıcılar

•	 Akıllı altyapı sağlayıcıları

•	 Sistem operatörleri 

•	 Tedarik şirketleri

Temel Faaliyetler

•	 Veri analitiği 

• Yük ve ısı optimizasyonu

• Enerji, dengeleme güç ve 
yan hizmetler piyasalarına 
katılım

• Ölçme ve doğrulama 

• Müşterilere üretim/
tüketim rejimleri 
konusunda danışmanlık

• DEK kurulumu, işletimi ve 
bakımı

Değer Önermesi  

•	 Topluluğa esneklik 
karşılığı ek gelir

• Sistem operatörlerine ek 
esneklik 

• Müşterilerin birim enerji 
maliyetinin azaltılması

• Sera gazı emisyonlarının 
azaltılması

• Şebekedeki DEK sayısının 
artırılması 

• Yenilenebilir ve temiz 
enerji ile ilgili bilincin 
artması

Müşteri İlişkileri

•	 Enerji servis şirketi 
ve topluluk arasında 
sözleşmeye dayalı 
anlaşma

Müşteri Segmentleri  

•	 Yerel topluluklar

Temel Kaynaklar

•	 Akıllı altyapı sistemleri

•	 Müşteri yük ve ekipman 
verileri

•	 DEK yönetim sistemi

Kanallar  

•	 Farkındalık kampanyaları

• Doğrudan satış 

• Kurum içi satış

Maliyet Yapısı

•	 Akıllı altyapı

• Topluluğa sunulan esneklik karşılığı ödeme

• Piyasalara erişim maliyetleri

• Proje finansman maliyetleri

Gelir Akışı 

•	 Proje geliştirme ve uygulama

• Piyasalardan sunulan esneklik için elde edilen gelir 

• İhtiyaç fazlası elektrik geliri satışından pay

• Müşterilerin düşürülen birim enerji maliyetlerinden pay

Şekil 12: Ortak Topluluk Mülkiyeti (C-O) İş Modeli Kanvası
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EaaS’ın temel faydaları, DEK’in yaygınlaşması, yönetimi ve verimlilik çözümlerinin 
yanı sıra, talep tarafı katılımı yoluyla artan şebeke esnekliği olarak ortaya çıkmaktadır. 
Ayrıca, EaaS, enerjiyle ilgili tüm ihtiyaçlara yönelik bir aracı olarak hareket ettiği için 
müşteriler, giderek daha karmaşık hale gelen enerji hizmetlerinin basitleşmesinden 
fayda sağlamaktadırlar. Bu enerji hizmetleri; akıllı sayaçlar, dinamik tarifeler, depolama 
teknolojileri ve enerji yönetimi çözümleri için IoT ve yapay zeka teknolojileri dâhil 
olmak üzere enerji hizmet sağlayıcıları tarafından sağlanmaktadır.

2.3.2. İtici Güç

EaaS iş modellerinin ana itici güçleri şunlardır:
• Düşen güneş PV ve enerji depolama kurulum maliyetleri, özellikle dağıtım 

seviyesindeki tüketiciler için bu yatırımları daha uygulanabilir hale getirmekte ve 
ilgili EaaS iş modellerine olan talebi artırmaktadır. 

• Tüketici bilinci, EaaS iş modelleri için bir talep yaratabilir. Enerji sistemi dönüşümü 
ile değişen müşteri ihtiyaçları artık geleneksel enerji hizmet sağlayıcılarının 
verdiği hizmetleri yetersiz kılmakta, EaaS kapsamındaki iş modellerinin değer 
önermelerine olan talebi artırmaktadır. 

• Dağıtım şebekesinin dijitalleşmesi, tüketici verilerini analiz etme kabiliyetini 
artırmakta ve enerji hizmet sağlayıcılarının daha çeşitli ve hassas hizmetler 
sunmasına olanak tanımaktadır. Bu da EaaS iş modellerinin müşteri segmentlerinin 
tüketiciler ile sınırlı olmamasına, sistem operatörlerini hedef alan iş modellerinin 
de gelişmesine sebep olacaktır. 

• Çok zamanlı tarifeler gibi dinamik fiyatlandırma mekanizmalarının uygulanması 
ve tüketicilere spot piyasa fiyatları (uygulanabildiği yerlerde) yansıtılarak elektrik 
tedariki yapılması, tüketicilerin enerji tüketimlerini optimize edebilecek iş 
modellerine olan talebini artırmaktadır.

• Dağıtım sistemi operatörleri, yoğun talep zamanlarında meydana gelebilecek 
dağıtım şebekesi arz güvenliğini tehdit eden durumları azaltmak için geleneksel 
olarak şebeke yatırımları yapmaktadır. EaaS iş modelleri bu yatırımlar yerine 
tüketicilerin esnekliğini artırıp sistem operatörleri için bu esnekliği kullanılabilir 
hale getirebilir, böylece yatırım maliyeti neredeyse olmayan tüketim tarafı 
kaynaklarından elde edilen esneklik şebeke yatırımlarını erteleyebilir.

2.3.3. Engeller

EaaS iş modellerinin önündeki ana engeller şunlardır:
• Tüketicilerin enerji verimliliğinin faydaları konusunda yeterli bilgiye sahip 

olmaması, EaaS iş modellerine olan talebi azaltabilir. Burada enerji hizmet 
sağlayıcılarına önemli bir rol düşmektedir; enerji hizmet sağlayıcıları tüketicileri bu 
konuda bilinçlendirmelidir. 

• Hem müşteriler hem de enerji hizmet sağlayıcıları için finansal kaynak eksikliği ve 
yüksek faiz oranları gerekli yatırımları olanaksız hale getirebilir.

• Yasalar/düzenlemelerin net olmaması ve verimliliği teşvik eden bir kamu eylem 
planının olmaması, EaaS iş modellerinin enerji hizmet sağlayıcıları tarafından 
uygulanmasını mali açıdan olanaksız hale getirebilir.

• EaaS iş modelleri aracılığıyla yaratılan faydaları belirlemek için standart bir 
metodolojinin olmaması, hizmet sağlayıcılar ve müşteriler arasında anlaşmazlıklara 
yol açabilir. Anlaşmazlıkları önlemek için mevzuatta standart metodolojilerin 
oluşturulması önemlidir.
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• Tüketicilere sunulan dinamik, yani şebekedeki arz talep dengesinden ve toptan 
elektrik piyasası fiyatlarından etkilenen tarife mekanizmalarının eksikliği EaaS 
iş modellerinin müşterilerinin yüklerini optimize etmesinin değerini azaltacak, 
tüketiciye yaratılan faydayı düşük seviyede kalmasına sebep olacaktır. 

2.3.4. İlgili Politika Konuları

Akıllı sayaçların yaygınlaştırılmasına yönelik teşvikler olmadan, dağıtım sistemi 
operatörleri EaaS iş modelleri için gerekli olan akıllı sayaçların şebekeye 
entegrasyonuna destek olmayabilirler. Akıllı ölçüm sistemlerindeki artış, otomasyonu 
mümkün kılan büyük veri kümelerinin toplanmasını ve analiz edilmesini de 
sağlayabilir. Dağıtım sistemi operatörleri, yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojileri 
altyapı sistemleri de dâhil olmak üzere akıllı ölçüm sistemlerinin yaygınlaştırılmasını 
desteklemek için teşvik edilmelidir. Ayrıca, EaaS iş modelleri kapsamındaki enerji 
yönetimi modelleri talep tarafı yönetimini destekleyebilir ve böylece elektrik 
sisteminde talep tarafından elde edilebilecek esnekliği artırabilir. Ancak geleneksel 
enerji piyasalarında mevzuat, dağıtım sistemi operatörlerinin söz konusu varlıkları 
sistem dengelemesi için kullanmasına izin vermemektedir. Dağıtım sistemi 
operatörlerinin şebeke yönetimini düzenleyen mevzuatlar, sistemi işletirken ve yeni 
yatırımları planlarken talep tarafı esnekliğini de hesaba katacak şekilde yenilenmelidir. 
Düzenleme kurumları, EaaS modellerinde tüketici haklarına paydaşlar tarafından 
saygı gösterilmesini sağlamalı ve tüketicilerin ve üreten tüketicilerin dağıtım sistemi 
operatörüne talep tarafı katılımı mekanizmaları ile yan hizmetler sağlamaları için 
teşvikler sunmalıdır.

Yeni tüketici ihtiyaçları ve enerji sistemlerinin yenilenebilir tabanlı, merkezi olmayan 
ve dijitalleştirilmiş bir sisteme kayması göz önünde bulundurulduğunda, yeni enerji 
çözümleri ve hizmetleri sunmak için bütünleşmiş bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Politika 
yapıcıları, enerji hizmet sağlayıcılarının sunduğu hizmetlerde yenilikçi çözümlere 
olanak tanımalı ve merkezi olmayan enerji sistemlerinin çoğalmasını teşvik etmelidir.

2.3.5. Enerji Dönüşümüne Katkısı

Hizmet olarak enerji iş modellerinin başlıca katkıları şunlardır:
• Enerji sistemi dönüşümü sonucunda tüketicilerin kendi elektriğini üretme isteğine 

bir çözüm olarak EaaS iş modelleri DEK kurulumu ve finansmanı konusunda destek 
vererek şebekedeki dağıtık yenilenebilir enerji üretimini artırır.

• EaaS iş modeli kapsamındaki enerji yönetim modelleri talep tarafı yönetimini 
destekleyerek şebekedeki potansiyel talep tarafı esnekliğini artırır. 

• Enerji dönüşümü sonucu giderek daha karmaşık hale gelen enerji çözümlerinin 
tüketiciler için basitleşmesini sağlar.

2.3.6. En İyi Örnekler

Fortum-Finlandiya
Enerji tedarikçisi Fortum, güneş enerjisi sahiplerinin güneş enerjisi sistemlerinden 
elde ettikleri fazla enerjiyi elektrikli araçlarını şarj etmek için kullanmalarını sağlayan 
bir çözüm sunmaktadır. Fazla güneş enerjisi Fortum’un bulut tabanlı şarj ve sürüş ağı 
tarafından kayıt altına alınmakta ve bu enerji miktarı dağıtık enerji kaynağı sahibinin 
“Charge & Drive” hesabına yatırılmaktadır. Araç sahibi bu hesabı Fortum’un Finlandiya 
genelindeki 400 şarj noktasından herhangi birinde kullanabilmektedir.
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Choice – Avustralya 
Choice şirketi, her üç ayda bir tüm perakendecilerin fiyatlarını tarayan ve müşterilerin 
en ucuz elektrik tedarikçisine geçerek maliyetlerden tasarruf etmelerine yardımcı 
olan bir hizmet sunmaktadır. Şirket ayrıca müşterilerin elektrik faturalarında tasarruf 
sağlamaları için yerinde güneş enerjisi tesislerine finansman sağlamalarına yardımcı 
olmaktadır. Fiyat karşılaştırma aracı, müşterilerin elektrik faturalarında %50’nin 
üzerinde tasarruf etmelerine yardımcı olmuştur.

Uplight – ABD
Uplight şirketi, müşterilerine enerji verimliliğinden, otomatik cihaz kontrolüne 
kadar 20’den fazla çözüm sunmaktadır. Müşterileri enerji tasarrufu için mevcut 
olan en iyi bireyselleştirilmiş eylemlere yönlendirir ve bu da kamu hizmetlerinin 
yoğun dönemlerde elektrik yükünü kaydırmasına yardımcı olur. Örneğin, yazın sıcak 
havalarda, Consumers Energy kamu hizmeti şirketi, Uplight’ın konut talep yanıt 
programı sayesinde %74’ten fazla yük kaydırması elde edebilmiştir. Uplight ayrıca EV 
sahiplerine EV’lere özel fiyatlar, çeşitli self servis ve hedefli öneriler aracılığıyla ideal 
zamanlarda şarj imkânı sunmaktadır.

2.3.7. Türkiye’deki Durum

Türkiye’deki mevcut durumda enerji hizmet sağlayıcıları müşterilere EaaS iş modelleri 
sunsa da pazar payları sınırlıdır. Büyük sanayi tüketicileri için enerji danışmanlığı 
ve yük optimizasyonu sağlayan şirketler vardır, ancak genellikle bu hizmetler diğer 
hizmetlerle (tedarik sözleşmeleri gibi) birlikte verilmektedir, çünkü enerji danışmanlığı, 
sınırlandırılmış spot piyasa fiyatları nedeniyle genellikle tek başına değerli bir hizmet 
olarak görülmemektedir, ancak Türkiye’deki spot elektrik fiyatları hızla arttığından bu 
durum yakın gelecekte değişebilir. 

Varlık kurulumu ve finansmanının çoğunluğu endüstriyel güneş PV’ler için 
yapılmaktadır. Bu kurulumlar genellikle EPC firmaları tarafından yapılmaktadır. 2021 
sonu itibariyle bu sistemlerin toplam kurulu kapasitesi 8.4 GW’ı8 aşmıştır.

Varlıkların daha verimli hale getirilmesini amaçlayan projelerin önündeki en büyük 
sorun finansmandır. Yüksek faiz oranları ve hızla artan kur müşterileri yatırımlarını 
finanse etme konusunda zorlamakta; yatırımların yaratacağı potansiyel faydaları faiz 
getirisine kıyasla daha karlı olamayacağını düşünmelerine sebep olmaktadır.

2.3.8. Boşluk Analizi

Türkiye’de enerji verimliliği konusunda genel hedefler belirlenmiş olsa da bu hedeflere 
nasıl ulaşılacağı ile ilgili somut adımlar henüz belirlenmemiştir. Ayrıca Türkiye’de 
mevcut enerji verimliliği projelerine verilen teşvikler de Avrupa Birliği ülkelerine göre 
oldukça sınırlıdır. 

EaaS iş modellerinin hedef segmentindeki müşterilerin ilgili iş modellerinin değer 
önermeleri tam olarak değerlendirebilmeleri için enerji hizmet sağlayıcıları yeni iletişim 
metotları (çalıştaylar, seminerler, toplum bilinci kampanyaları gibi) geliştirmelidirler. 
Aksi takdirde müşteriler EaaS iş modellerinin yaratacağı fayda konusunda şüphe 
duymaya ve ilgili iş modellerine olan talep düşük kalmaya devam edecektir. Bunun 
için mevzuatta veya yetkili üçüncü şahıslar tarafından EaaS iş modellerinin yaratacağı 
8 TEİAŞ - Santral Kurulu Güç Raporları. https://www.teias.gov.tr/kurulu-guc-raporlari 
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faydanın hem enerji hizmet sağlayıcıları hem de müşteriler tarafından ortak olarak 
belirlenip üzerinde anlaşılabileceği metodolojiler belirlenmelidir. Böyle bir metodoloji 
aynı zamanda müşteri ile enerji servis şirketi arasında oluşabilecek sorunların da 
çözümünü kolaylaştıracaktır. Buna ek olarak, mevcut durumda kamu enerji verimliliği 
ihaleleri minimum 3 EPC (mühendislik, tedarik ve kurulum) şirketi ihaleye katılmazsa 
iptal edildiği durumlar gözlemlenmiştir. Piyasada hali hazırda verimlilik üzerine proje 
geliştiren enerji hizmet sağlayıcısı sayısının az olduğu düşünüldüğünde teşvik amaçlı 
bu sınırlamanın da kaldırılması değerlendirilmelidir.

2.3.9. EaaS Alt İş Modelleri

Enerji Danışmanlığı Modeli
Enerji hizmet sağlayıcıları “güvenilir enerji danışmanları” haline gelmekte, 
müşterilerine özel ihtiyaçları doğrultusunda çözümler üretmeye başlamışlardır. Enerji 
hizmet sağlayıcıları müşterilerinin tüketimini ve enerji fiyatlarını geçmiş veriler ışığında 
tahmin edecek gelişmiş yazılımlar kullanmaktadırlar. Enerji danışmanlığı modeli, 
müşterilerin Türkiye’de karbondan arındırılmış bir gelecek için dikkat edilmesi gereken 
enerji tüketimine ilişkin fırsatları belirten bir tablo oluşturmayı amaçlamaktadır. Model, 
müşterilerle etkileşim yoluyla veri toplayarak, enerji yönetimi paketleri gibi ek gelir 
fırsatları yaratmaktadır.

Bir Hizmet Olarak Enerji Yönetimi
Enerji hizmet sağlayıcıları müşterilerinin yüklerini izleyip ve varlıklarını uzaktan 
kontrol ederek, müşterilerine ek bir iş yükümlülüğü çıkarmadan yüklerini optimize 
edebilirler. Bir hizmet olarak enerji yönetimi sayesinde tüketiciler, gerekli akıllı iletişim 
altyapısına sahip oldukları sürece esnek ve uzaktan kontrol edilebilir varlıklarının 
yönetimini enerji servis şirketine devrederler. Bu model meskenlerde akıllı ev aletleri 
için, sanayi ve ticarethanelerde ise aydınlatma, HVAC veya çeşitli ekipmanların uzaktan 
kontrolü olarak yapılabilir. Özet olarak enerji hizmet sağlayıcıları varlıkların enerji fiyat 
sinyallerine göre çalışma rejimlerini optimize ederek enerji maliyetlerini düşürmeyi 
amaçlar.

Dış Tedarik Optimizasyonu
Dış tedarik optimizasyonu yapan enerji şirketleri, müşterilerinin enerji maliyetlerini 
düşürmenin yanında, onlara daha sürdürülebilir bir enerji tedarik güvencesi 
vermektedir. Enerji tedarik anlaşmalarını yapma yetkisini bir enerji hizmet sağlayıcısına 
devreden müşteri, bunun karşılığında istediği bir enerji türünden, masrafları optimize 
edilmiş ve sürdürülebilir enerji anlaşmaları yapabilir. Bu güvenceyi müşterisine veren 
enerji hizmet sağlayıcısı müşterilerine çeşitli birim fiyatlar üzerinden müşterinin istediği 
süre ve kaynak türünden enerji tedariki garantisi verir. 

Tesisler için Yük Optimizasyonu
Tesisler için yük optimizasyonu iş modeli, müşterilerin sayaç arkasındaki veya tüketici 
ile ilişkili DEK’lerin üretimine göre tüketim miktarlarının optimize edilerek müşterilerin 
birim elektrik maliyetlerini ve öz kaynak tüketimini optimize etmeyi amaçlar. Örneğin 
sayaç arkası enerji depolama sisteminin optimize edildiği bir senaryoda, müşterinin 
tesisindeki enerji depolama sistemlerinin enerji fiyatları düşükken enerji depolaması, 
pahalıyken şebekeden enerji tüketmek yerine depolama sisteminde depolanmış 
enerjinin kullanılması sürecini optimize etmeyi amaçlar. Eğer depolama sistemi 
kapasitesi yeterli değilse enerji hizmet sağlayıcısı buna ek olarak müşterisinin tüketim 
miktarını da değiştirebilir. 
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Tesis Kurulumu ve Finansmanı
Tesis kurulumu ve finansmanı iş modelinde enerji hizmet sağlayıcıları sayaç arkasında 
veya aynı dağıtım bölgesinde tüketim tesisine ilişkili yenilenebilir enerji ve enerji 
depolama sistemleri projelerini bir EPC şirketi gibi yönetebilirler. Bu hizmet sadece 
yenilenebilir enerji veya enerji depolama sistemleri ile sınırlı olmayıp; mikro şebeke, 
akıllı iletişim altyapıları, verimli cihazlar gibi birçok farklı varlık için geçerli olabilir. Ana 
amaç müşterinin birim enerji maliyetini azaltıp, ihtiyaç fazlası enerjiden gelir elde 
etmesini sağlamaktır.

2.3.10. EaaS İş Modeli Kanvası

Temel Ortaklar

•	 DEK üreticileri

• Sistem operatörleri 

• ESCO’lar

• Akıllı altyapı sağlayıcıları

• Tedarik şirketleri

Temel Faaliyetler

•	 Veri analitiği 

• Enerji fiyat tahmini

• Yük optimizasyonu

• Varlıkların yönetimi ve 
bakımı

Değer Önermesi  

•	 Şebekedeki DEK sayısının 
artırılması 

• Müşterilerin birim enerji 
maliyetinin azaltılması

• Müşterilerin karmaşık 
hale gelen ihtiyaçlarının 
basitleştirilmesi

• Proje finansman 
risklerinin azaltılması

• Müşterilere uzun süreli 
düşük riskli enerji tedariği

• Proje maliyetlerinin şeffaf 
ve tahmin edilebilir hale 
getirilmesi

• Talep tarafı yönetimi için 
artan esneklik

• Müşterilere enerji arz 
güvenliğinin artması

• Sera gazı emisyonlarının 
azaltılması

• DEK’lerin ömürlerinin 
uzaması 

• Sistem operatörlerine ek 
esneklik 

• Enerjinin daha verimli 
hale gelmesi

Müşteri İlişkileri

•	 Uzun süreli kontratlar      
(1-15 senelik)

• Sürekli danışmanlık

Müşteri Segmentleri  

•	 Endüstriyel tüketiciler

• Ticari tüketiciler

•    Mesken tüketiciler 

Temel Kaynaklar

•	 DEK’ler

• Akıllı altyapı sistemleri

• Yan varlıklar (HVAC, su 
ısıtıcısı, akıllı ışıklandırma 
vb.)

• Müşteri yük profili

• Enerji modelleme 
yazılımları

• Tüketiciler için yazılım 
platformu

Kanallar  

•	 Farkındalık kampanyaları

• Tedarik şirketleri

• Doğrudan satış

Maliyet Yapısı

•	 Varlık kurulumu ve işletimi 

• Bakım ve onarım

• Müşteriye sunulan risk/kazanç tarifeleri

Gelir Akışı 

•	 Servis ücreti

• Lokal ve kurumsal teşvikler

• Performans bazlı ödemeler

• Abonelik bazlı ödemeler

• Müşterilerin düşürülen birim enerji maliyetlerinden pay

Şekil 13: EaaS İş Modeli Kanvası
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2.4. Yenilenebilir Enerji Sertifikası (REC) Ticareti İş Modeli

2.4.1. Tanım

Yenilenebilir enerji sertifikaları, elektrik tedarikinden bağımsız olarak kullanılan 
elektriğin kaynağını belirlemeye yarar. REC’ler (Renewable Energy Certificate), bir 
yenilenebilir enerji kaynağından 1 MWh elektrik üretimini temsil eden sertifikalardır. 
Her bir REC, üretim kaynak türünü, üretim yerini ve üretim zamanını içerir. Tüketiciler 
bu sertifikaları satın alabilir ve böylece “yenilenebilir enerji” kullandığını kanıtlarlar. 
REC’lerin genellikle yenilenebilir enerji üretimiyle ilişkili çevresel niteliklere yönelik 
bir iddiayı temsil ettiği düşünülür. Bu sertifikalar, tüketicilerin yenilenebilir elektrik 
tükettiğini kanıtlamak için bir araç gibi düşünülebilir. Örneğin zorunlu yenilenebilir 
enerji tüketme yükümlülüğü olan tüketiciler gereklilikleri yerine getirdiklerini 
göstermek için REC satın alabilirler. Tüketiciler, kendi belirledikleri yenilenebilir enerji 
tüketim hedeflerini ve enerji dönüşümüne verdikleri faydayı kanıtlamak için bu 
sertifikaları satın alabilir. 

REC’ler yeşil fiyatlandırma programlarının sunulmadığı, yetersiz olduğu ya da projeler 
için politika desteğinin eksik olduğu bölgelerdeki tüketiciler için de cazip olabilir. REC 
satın alarak işletmelerin yeşil enerji elde etmek için mevcut elektrik sözleşmelerini 
değiştirmeleri gerekmez, REC’ler elektrik tedarikinden bağımsız olarak üreticiler ile 
tüketiciler veya tedarik şirketleri arasında yapılır. Ayrıca, REC coğrafi sınırlar veya iletim 
kısıtlamaları ile sınırlı değildir. Birden fazla bölgede veya enerji şebekesinde tesisleri 
olan şirketler için, toplanmış bir REC alımı, temiz enerji hedeflerine ulaşma stratejisinin 
bir parçası olabilir.

2.4.2. İtici Güç

Tüketicilerin gün geçtikçe kullandığı elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından 
olması yönünde talebi artmakta ve bunun için belirli finansal yükümlülükler altına 
girmeye gittikçe daha isteklidirler. Bunun yanı sıra, yenilenebilir enerji sertifikaları 
yenilenebilir enerji santrali yatırımları için ek bir teşvik olmakta ve dolayısı ile 
devletlerin karbonsuzlaşma hedeflerinde önemli bir itici güç olmaktadır. REC’ler gerek 
tüketicilerin çevresel hassasiyet veya marka itibarını artırmak için, gerekse yenilenebilir 
enerji santrali yatırımını teşvik etmek için gittikçe önem kazanan bir mekanizma 
olmaya başlamıştır.

2.4.3. Engeller

Özellikle fosil yakıtlar ile üretilen enerji tüketiminin caydırıcı yaptırımlar 
ile sınırlanmayan ülkelerde REC ticareti elektrik tedarik şirketlerinin ana 
operasyonlarından biri olmaktan çok, operasyon süreçlerini devam edebilmeleri için 
üstlenmeleri gereken bir masraf olarak görülmektedir. Yenilenebilir kaynaklı elektrik 
tüketimi mevzuat ve teşvikler ile yeterince cazip hale getirilmez ise, tüketicilerin bu 
sertifikalara talebi düşük olacaktır. Diğer ana engeller ise aşağıdaki gibidir:
• Uluslararası kabul görmüş uzman eğitim/sertifikasyon programlarının eksikliği,
• Uluslararası kabul görmüş denetçi ve değerlendirici eğitim/sertifikasyon 

programlarının eksikliği,
• Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği standartlarının ve ilgili işgücünün 

belgelendirilmesine yönelik ulusal yaklaşımların çeşitliliği ve uyuşmazlığı.
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2.4.4. İlgili Politika Konuları

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin enerji piyasaları yenilenebilir enerji sertifika ticareti 
işlemlerine olanak tanıyacak şekilde düzenlenmemiştir. Uluslararası yenilenebilir 
enerji sertifika (I-REC) standartları Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası Standardı 
Vakfı tarafından belirlenmiştir, ancak ülkelerin kendi mevzuatlarını uluslararası REC 
standartlarına uygun olarak düzenlemeleri veya ülkelerin ortak bir standart geliştirmesi 
gerekmektedir. Aksi takdirde REC ticareti piyasası ülkelerin iç pazarları ile sınırlı 
kalacaktır. 

2.4.5. Enerji Dönüşümüne Katkısı

REC ticareti, yenilenebilir enerji kaynaklarına ek gelir yaratma potansiyeli sayesinde 
yeni yenilenebilir enerji yatırımlarını destekler ve teşvik eder, aynı zamanda 
kamuoyunda yenilenebilir enerji kaynakları konusunda farkındalık yaratır ve bu 
kaynaklar tarafından üretilen enerjiye talebi artırır. REC/yeşil enerji programlarını 
geliştiren ülkeler, sıfır karbon hedeflerine diğer ülkelerden daha hızlı ve kolay ulaşabilir.

2.4.6. En İyi Örnekler

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garantileri – AB
Yenilenebilir enerji kaynak garantisi (Guarantee of Origin - GoO), Avrupa Direktifi 
2009/28/EC’nin 15. maddesinde tanımlanan bir enerji sertifikasıdır. Bir GoO, elektrik 
müşterilerine enerjilerinin kaynağı hakkında bilgi sağlamak için yenilenebilir 
kaynaklardan elde edilen elektriği etiketler. Yenilenebilir enerji kaynak garantileri, 
yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin menşeini kanıtlayan kesin olarak 
tanımlanmış tek araçtır.

Operasyonda, bir GoO, yenilenebilir enerji kaynaklarından bir MWh elektrik üretildiğini 
garanti eden yeşil bir etiket veya izleyicidir. Yenilenebilir enerji kaynak garantilerinin 
ticareti yapılabilmektedir. Bir şirket, teslim edilen veya tüketilen elektriğin belgesi 
olarak menşe garantisi satın aldığında, kaynak garantileri elektronik sertifika kaydında 
iptal edilir. Bu tek standartlaştırılmış araç, mülkiyeti takip etmeyi, talepleri doğrulamayı 
ve kaynak garantilerinin yalnızca bir kez satılmasını ve mükerrer sayım olmamasını 
sağlar.

En başarılı biçiminde, yenilenebilir enerji kaynak garantileri, müşterilere teslim edilen 
elektriğin kalitesinin kanıtı olarak tedarikçiler tarafından ticareti yapılan ve kullanılan, 
kontrollü bir elektrik üretimi miktarı (MWh başına 1 GO) için elektronik olarak verilir. 
Bazı ülkelerde hâlihazırda her tür elektrik üretimi için verilen kaynak garantileri 
bulunmaktadır.

GoO, Düzenleyen Kuruluşlar Birliği (AIB) tarafından sağlanan Avrupa Enerji Sertifika 
Sistemi (EECS) aracılığıyla standartlaştırılmıştır.

2.4.7. Türkiye’deki Durum

Türkiye’de EPİAŞ tarafından işletilen organize bir yeşil enerji sertifikası piyasası 
(Organize YEK-G Piyasası9) bulunmaktadır. Bu piyasa Haziran 2021’den beri aktiftir. 

9 EPİAŞ - YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası Tanıtımı. https://www.epias.com.tr/yek-g-piyasasi/yek-g-sistemi-ve-
organize-yek-g-piyasasi-tanitimi/ 
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Piyasanın hüküm ve koşulları Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti 
Belgesi Yönetmeliği10 mevzuatında belirtilmiştir. Her 1 MWh yenilenebilir enerji 
için bir sertifika oluşturulabilir ve piyasada işlem ticareti gerçekleştirilebilir. Piyasa 
işletmecisi, oturumlarda, aynı gün öncesi piyasasında olduğu gibi sertifika satın almak 
isteyen taraflar ile sertifika sahiplerini verdiği birim fiyat tekliflerine göre eşleştirir hem 
tüketicinin hem de sertifika sahibinin tüm haklarını garanti altına alır. 

2.4.8. Boşluk Analizi

Hâlihazırda tüketiciler Türkiye’deki enerji piyasalarına doğrudan erişime sahip 
değildirler ve tedarik şirketleri aracılığıyla REC satın almaları gerekmektedir. Ayrıca 
dağıtım şebekesindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının piyasaya erişimi yoktur; 
üretimleri, ilgili dağıtım alanındaki son kaynak tedarik şirketleri tarafından satın 
alındığından, REC ticareti yapamazlar. Hem tüketicilerin hem de DEK’lerin Organize 
YEK-G Piyasası’na katılımına izin verecek mevzuat değişikliklerinin yapılması, etkin ve 
verimli bir piyasa oluşması için önemlidir.

Ayrıca, Türkiye’de REC satın almak için gerçek bir teşvik veya yükümlülük 
bulunmadığından, şu anda sertifikalara olan talep oldukça düşüktür; çoğu şirket bu 
sertifikaları yalnızca şirket itibarlarını artırmak ve kendi koydukları yenilenebilir enerji 
tüketim hedeflerine ulaşmak için satın alırlar. REC’leri teşvik etmek için kamu eylem 
planlarına uygun teşvikler ve yükümlülükler uygulanmalı, piyasaya maliyet bazlı enerji 
fiyatlandırması getirilmeli ve mevcut çapraz sübvansiyon mekanizmaları kaldırılmalıdır.

2.4.9. REC Ticareti İş Modeli Kanvası

10 EPDK - Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği (2021). https://www.epdk.gov.tr/Detay/
Icerik/3-24015/elektrik-piyasasinda-yenilenebilir-enerji-kaynak-g
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2.5. Enerji Servis Şirketi (ESCO) İş Modelleri

2.5.1. Tanım

ESCO, enerji verimliliği projelerinin uygulanmasını veya anahtar teslim DEK 
kurulmasını içerebilecek enerji hizmetleri sunan bir şirkettir. Projelendirme/uygulama, 
bakım ve yenilenme, enerji verimliliğine yönelik iyileştirmeler, tasarrufların izlenmesi ve 
değerlendirilmesi, ekipman tedariki gibi uçtan uca çözümlerle ESCO iş modelleri enerji 
maliyetlerinin düşürülmesini amaçlar. ESCO iş modellerinin en ayırt edici özelliği, gelir 
modelinin projenin yarattığı enerji tasarrufu üzerine kurulu olmasıdır.

ESCO’lar, genellikle bir enerji performans sözleşmesi (EPS) kullanarak, enerji kullanan 
müşteriyle sözleşmeye dayalı bir anlaşma yoluyla enerji verimliliği projelerini tasarlar, 
geliştirir ve bazı durumlarda finanse eder. ESCO’lar, EPS’ler ile müşterilerine teknik 
destek, finansal destek, kurulum, bakım ve sigorta hizmetleri gibi farklı türde hizmetler 
sunmaktadır. ESCO, bu hizmetlerden birini veya birkaçını aynı anda sağlayabilir. 
EPS’ler, ESCO’ları, finansal getirileri daha sonra müşteriyle paylaşılacak olan enerji 
verimliliği fırsatlarını belirlemeye ve uygulamaya teşvik eder.

2.5.2. İtici Güç

ESCO’lar potansiyel enerji tasarrufu yöntemlerini belirler ve ilgili yatırımların finansal 
riskleri tüketiciden ESCO’lara aktarılabilir. Başarısız ya da risk/fayda analizleri yeterli 
seviyede yapılmayan projelerin uygulanması halinde ESCO’lar zarar edeceğinden, 
enerji projelerinin kalitesi de artar. Ayrıca, ESCO’lar müşterilerine tedarik şirketlerinden 
daha düşük bir maliyetle enerji sağlayabilir, bu da hem toptan hem de perakende 
enerji fiyatları hızla artarken daha önemli hale gelmektedir. Potansiyel faydaların 
farkında olan tüketiciler, ESCO iş modellerine yönelik bir talep yaratmaktadır.

Enerji sektörüne yatırım yapmak risk analizi gerektirir ve risk almak büyük ölçekli enerji 
şirketleri için görece kolaydır. Öte yandan, enerji sektörünün önemli oyuncuları olan 
küçük ve orta ölçekli enerji işletmeleri için finansal risk almak, büyük şirketlere göre 
daha zordur. Küçük-orta ölçekli enerji şirketlerinin teknik/finansal riskten kaçınmaya 
yönelik çeşitli ihtiyaçları, yenilikçi ESCO iş modellerinin yaygınlaşmasında önemli bir 
itici güçtür. ESCO’ların bir enerji hizmeti ve ekipman sağlayıcısı olarak müşterilerine 
yapacakları yatırımların geri dönüşünün güvencesini verir. Bu güvenceler müşterileri 
ESCO’lar çalışmaya teşvik etmekte ve enerji projelerini/yatırımlarını müşteriler için 
daha uygulanabilir kılmaktadır. 

2.5.3. Engeller

ESCO iş modellerinin önündeki önemli bir engel, ESCO kavramının geleneksel enerji 
şirketlerinin sunduğu hizmetlere kıyasla daha karmaşık olması nedeniyle potansiyel 
müşterilerdeki farkındalık eksikliği gibi görünmektedir; bu durum müşteriler ve finans 
kurumlarının ESCO iş modellerinin finansal getirilerini yanlış değerlendirmesine yol 
açabilmektedir. Kamudaki enerji verimliliğinin önemi konusunda farkındalığı artırmak 
için, ESCO’ların bütçelerinin bir kısmını kamuyu bilinçlendirme kampanyalarına 
ayırmaları faydalı olacaktır.
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Modelin yaygınlaşmasının önündeki en önemli engellerden bir diğeri ise ESCO’ların 
finansal gücünün bazı durumlarda yetersiz kalabilmesi, dolayısıyla müşterilerine 
finansal ürünler sunma veya ilk yatırımlarını finanse etme konusunda sınırlı 
kalmalarıdır. ESCO’nun hizmet kalitesinin zor anlaşılır olması, sunulan hizmetlerin 
proje ve müşteriye özel hazırlanması ve işlemlerin uzun vadeli ve tekrarlayan doğası 
nedeniyle yüksek işlem/finansman maliyetleri de ESCO’ların iş modellerini finanse 
etme kabiliyetini engellemektedir. 

Bankaların enerji verimliliği projelerinin yaratacağı değeri doğru öngörememesi sebebi 
ile finanse etmeye ilgi göstermemesi, ESCO iş modellerinin önündeki başka önemli bir 
engeldir; bunun başlıca nedeni, sektörün bir ESCO projesinin enerji maliyetini, getirisini 
ve diğer ilgili faydalarını yeterince değerlendirecek teknik bilgiye sahip olmaması 
olabilir. ESCO’ların kredi risklerinden korunma mekanizmalarına erişimi olmalıdır; bu, 
finansal kuruluşların ESCO’ları daha rahat desteklemesine yardımcı olacaktır. 

ESCO’lar ve müşteriler, ESCO iş modelleri aracılığıyla yaratılan faydaları belirlemek 
için farklı yaklaşımlara sahip olabilirler. Anlaşmazlıklardan kaçınmak ve projelerine 
sağlayabilecekleri faydaların ne olduğunu tanımlamak için tüm sektör paydaşları 
tarafından ortak olarak kabul edilmiş standart bir metodoloji belirlenmelidir. 
Finansman araçlarına, yaratılan değerin ölçüm ve doğrulanmasına ve kapsamlı 
faturalandırma metotlarına ilişkin bir mevzuat potansiyel anlaşmazlıkların önüne 
geçecektir.

Belirli bir ölçüde, finansal bilgiler ve davranış bilgileri de dâhil olmak üzere tüketicilerin 
bilgileri, ESCO’lar tarafından doğrudan veya dolaylı yolla elde edilebilir. Tüketicilerin 
verilerinin gizliliği ve güvenliği ile ilgili hassasiyetleri, müşterilerin ESCO iş modellerine 
karşı mesafeli olmasına sebep olabilmektedir. Bilgi güvenliği, özellikle enerji sistemleri 
arasında iş birliği söz konusu olduğunda ciddi bir konu olma özelliği taşır. 

2.5.4. İlgili Politika Konuları

ESCO iş modelleriyle ilgili ana politika konusu, ESCO projeleri için sözleşme türlerini, 
standartları, ölçüm ve doğrulama protokollerini düzenleyen mevzuat geliştirme 
ihtiyacıdır. Bu eksiklikler, ESCO ile müşteri arasında sözleşme kapsamındaki 
tasarrufların miktarları konusunda hem fikir olunmasını zorlaştırmaktadır. ESCO 
projeleri ile ilgili karmaşık süreçlerde standartlaşmış metodoloji eksikliği, son 
kullanıcılar ve finans kuruluşları tarafından güvensizliğe neden olmaktadır. 

2.5.5. Enerji Dönüşümüne Katkısı

ESCO’ların sunduğu hizmetlerin çeşitliliği, tüketicileri teknik ve finansal riskleri 
azaltarak enerji verimliliği projelerine yatırım yapmaya ve geliştirmeye teşvik etmek 
açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle küçük ve orta ölçekli enerji tüketicilerinin 
sektöre dâhil edilmesi, enerji verimliliğine yönelik yenilikçi iş modellerinin 
uygulanmasında kritik bir role sahiptir, bu nedenle küçük ve orta ölçekli olsalar bile 
daha fazla paydaşa ulaşarak karbon emisyonlarının azaltılmasına ve enerji sistemi 
dönüşümüne katkının genişletilmesine yardımcı olurlar. ESCO’ların teknik ve finansal 
hizmetleri, teknik altyapının ve proje finansmanının oluşturulmasına yardımcı olarak 
verimlilik projelerinin başarılı olma ihtimalini de artırmaktadır.
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2.5.6. En İyi Örnekler

Batı Balkan Ülkeleri Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (WeBSEFF) – 
Balkanlar
WeBSEFF - Batı Balkan Ülkeleri Sürdürülebilir Finansman Aracı - Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Batı Balkanlar’daki ortak bankalara enerji verimliliği 
ve küçük ölçekli yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak isteyen işletmelere 
ve belediyelere kredi vermeleri için kredi hatları sağladığı bir finansman aracıdır. 
WeBSEFF, EBRD’nin Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (SEFF) ailesinin bir 
parçasıdır. SEFF’ler bugüne kadar dünyanın 20 farklı ülkesinde 80’den fazla yerel 
katılımcı finansman kuruluşu aracılığıyla projelerin finansmanı için 2 milyar Euro 
sağlamıştır. WeBSEFF, Batı Balkan ülkeleri için Bölgesel Enerji Verimliliği Programının 
(REEPWB) bir parçasıdır. REEPWB, bölgede enerji verimliliği için sürdürülebilir bir pazar 
oluşturmak amacıyla finansman araçları (WeBSEFF gibi), teknik yardım ve politika 
desteğini bir arada kullanmaktadır. Program hem özel sektör hem de kamu sektörü için 
enerji verimliliğini desteklemektedir.

FEDESCO – Belçika
2005 yılında Belçika federal hükümeti, yerel bir enerji hizmetleri endüstrisinin gelişimini 
teşvik etmek için kamusal ancak bağımsız bir enerji servis şirketi olan FEDESCO’yu 
kurdu. FEDESCO’nun birincil misyonu, üçüncü taraf finansmanı kullanarak kamu 
binalarında enerji tasarrufu projelerini incelemek, kolaylaştırmak ve koordine etmektir. 
FEDESCO, Belçika’daki özel ESCO şirketlerine hem profesyonel enerji hizmetleri hem 
de yenilikçi finansal hizmetler (ön finansman, üçüncü taraf finansmanı ve enerji 
tasarrufu performans sözleşmesi) sağlamaktadır.

FIRA – Meksika
Meksika, tarım ve tarımsal sanayi odaklı bir kalkınma bankası olan FIRA ile işbirliği 
içinde ESI ile ilgili bir araç uygulamaktadır. Proje tarafından üretilen enerji tasarrufu 
veya enerji, FIRA tarafından Temiz Teknoloji Fonu (CTF) hibesi aracılığıyla sunulan 
teknolojik bir garanti kapsamındadır. FIRA girişimi, bir sözleşme gerektirmemesi ve 
bir sigorta şirketi içermemesiyle ESI Modelinden ayrılır. Finansman stratejisi, orta ve 
uzun vadeli kredileri iki risk azaltma aracıyla birleştirir: projelerin teknik doğrulaması 
ve güvenilir projelerin tanımlanmasını ve yapılandırılmasını destekleyen teknolojik 
garanti. Bu modelde, sigortanın yerini alan riskten korunma aracı FIRA tarafından 
müşteriye verilmekte ve sözleşme süresi boyunca taahhüt edilen tasarruf veya 
enerji üretiminin performans garantisi olarak işlev görmektedir. Garanti, doğrulayıcı 
işlemlerin başlatıldığını doğruladığında etkinleştirilir. Herhangi bir zamanda, proje 
taahhüt edilen tasarrufları gerçekleştiremezse, garanti müşteriyi mali olarak tazmin 
edecektir. Garanti, CTF’den alınan bir hibe ile finanse edildiği için ücretsizdir.

2.5.7. Türkiye’deki Durum

“Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”, 
kamu kurumlarının enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini azaltmak amacıyla 
uzman şirketlerle yapacakları EPS’lere ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla 
Ağustos 2020’de yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye’de enerji verimliliği danışmanlık şirketleri ESCO iş modellerinin 
yaygınlaşmasında birincil role sahiptir. Enerji danışmanlık şirketleri, enerji verimliliği 
projelerinin yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermekte ancak sundukları 
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teknik ekipman veya finansman desteği sınırlıdır. Mevzuatta gerekli değişiklikler henüz 
yapılmadığı için Türkiye’de paylaşımlı tasarruf veya garantili tasarruf iş modellerini 
uygulayan çok az sayıda ESCO bulunmaktadır. 

ESCO projelerindeki düşük farkındalık da projelerin hayata geçmesini 
yavaşlatmaktadır. Müşteriler, sunulan hizmetlerin potansiyel faydaları hakkında 
şüphe duymakta ve ESCO’ların tanımı hakkında yeterince bilgi sahibi değildir; ESCO iş 
modelleri sadece bir finansman mekanizması gibi algılanmaktadır. Ayrıca, yüksek faiz 
oranları tüketicileri verimliliğe yatırım yapmaktan caydırmakta, verimlilik yatırımlarının 
getirisinin faiz getirisinden daha az olacağı gibi bir algı mevcuttur. Düşük enerji 
fiyatları (veya düzenleme kurumları tarafından sınırlandırılmış/baskılanmış fiyatlar) da 
tüketicileri verimliliğe yatırım yapmaktan caydırmaktadır, çünkü potansiyel müşteriler 
yatırım maliyetlerinin bu yatırımları haklı çıkaracak kadar getiri sağlamayacağını 
düşünmektedirler.

2.5.8. Boşluk Analizi

Türkiye’de ESCO iş modellerinin hayata geçmesinin önünde konusunda temel mevzuat 
eksiklikleri olmamasına rağmen, ESCO iş modellerinin pazar payı düşüktür. Teknik 
olarak piyasada gerçek bir ESCO bulunmamaktadır; enerji verimliliği danışmanlık 
şirketlerinin söz konusu ESCO iş modellerini hayata geçirmesi beklenmektedir, ancak 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Avrupa birliği ile ortak hazırlanan “ESCO 
Gelişim Yol Haritası”11 adlı çalışmaya göre bu şirketler aşağıdaki nedenlerden dolayı 
piyasaya ESCO iş modelleri sunamamaktadır:
• İyi işleyen ve kendi kendini sürdürebilen bir ESCO piyasası için yasal ve düzenleyici 

çerçevenin tamamlanmamış olması,
• Devlet destekli özel teşvik programlarına erişim eksikliği,
• Teknik açıdan deneyimli ve finansal açıdan güçlü ESCO’ların azlığı,
• Standartlaştırılmış EPS’lerin ve metodolojilerin olmaması,
• Bankacılık sektörünün EPS’lere aşina olmaması,
• ESCO kavramının yetersiz tanıtımı,
• Projeleri finanse etmek için yeterli fona erişim eksikliği.

2.5.9. ESCO Alt iş Modelleri

Enerji Performans Sözleşmesi: Garantili Tasarruf Modeli
Garantili tasarruf modelinde ESCO, müşteriye projenin edeceği tasarrufun garantisini 
verir. Bu sayede müşteriler projenin hayata geçmesi sonucu doğabilecek risklerden 
korunur. Eğer proje garanti edilen tasarrufu sağlamazsa edilen zarar müşteriye değil 
ESCO’ya yansıtılır.

Enerji Performans Sözleşmesi: Paylaşımlı Tasarruf Modeli
Paylaşımlı tasarruf modelinde ESCO projesinin riskleri müşteri ve ESCO arasında 
paylaşılır. ESCO, sözleşme süresi boyunca ESCO ve müşteri arasında paylaşılan 
geliştirme ve uygulama maliyetlerinin yanı sıra projeye finansman sağlayabilir, aynı 
zamanda elde edilen tasarruflara dayalı olarak devam eden ödemelerle peşin sermaye 
maliyeti ihtiyacını ortadan kaldırdığı için müşteri için değerli olabilecek hem teknik 
hem de kredi riskini kendi üstlenmektedir.

11 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - ESCO Gelişim Yol Haritası (2017). https://ipaee2012.enerjiprojeleri.eu/Dosyalar/
Download/Dokumanlar/tr/Proje%20%C3%87%C4%B1kt%C4%B1lar%C4%B1/ESCO%20Geli%C5%9Fim%20Yol%20
Haritas%C4%B1.pdf 
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Garantili Enerji Tasarrufu ve Kredi Riski
Verimlilik projelerinin performansına ilişkin belirsizlik, enerji verimliliği projelerinin 
finansmanını engelleyebilmektedir. Buna bağlı olarak, enerji tasarruf garantisi, enerji 
verimliliği projesinin riskini azaltmaya yönelik bir yaklaşım olarak finansal kurumlar, 
özel işletmeler ve sigorta kuruluşları tarafından sunulan bir çözüm olarak ortaya 
çıkmıştır. Enerji tasarruf garantisi, özellikle ESCO’lar ve krediye ihtiyacı olan veya 
dışarıdan finansman sağlamak için yeterli kaynağı olmayan daha küçük ve orta ölçekli 
işletmeler için değerlidir. Enerji tasarruf garantisi aynı zamanda daha fazla elektrik 
tedarikçisinin daha yenilikçi tedarik anlaşmaları sunarak pazara girmesini gerektirecek, 
tüketiciler için rekabeti ve erişilebilirliği artıracaktır.

Süper ESCO
Süper ESCO’lar, enerji verimliliği projeleri için kamu sektörüne hizmet etmeyi 
amaçlayan devlet destekli kurumlardır. Model, devletin gücü sayesinde, 
projelere ilişkin satın alma ve sözleşme gibi finansman ve prosedürel süreçleri 
kolaylaştırmaktadır. Yenilikçi finansman yöntemleri, müşterilerin krediler, sermaye 
kiralamaları veya tahvil ihracı yoluyla ön yatırım maliyetini karşılamalarına yardımcı 
olabilmektedir. Süper ESCO, ayrıca, bankalar yoluyla proje finansmanı sağlamakta 
ve müşterinin ödemesi projeden elde edilen maliyet tasarruflarına dayalı olmaktadır. 
Uygulama maliyetlerinin kapsanması nedeniyle, Süper ESCO’nun enerji verimliliği 
projelerinin yaygınlaşması konusundaki rolü önemlidir.

2.5.10. ESCO İş Modeli Kanvası

Temel Ortaklar

•	 Teknik ortaklar

• Finansal kurumlar

Temel Faaliyetler

•	 Proje hazırlama, geliştirme 
ve yönetimi

• Proje finansmanı

Değer Önermesi  

•	 Müşteriler için garantili 
enerji tasarrufu

• Öncelikli yatırım veya 
taahhüt olmadan enerji 
tasarrufu

• İlk andan itibaren tasarruf

• İstikrarlı nakit akışları

• Proje risk ve maliyetlerinin 
müşterilerden ESCO’lara 
aktarılması

Müşteri İlişkileri

•	 Müşteri ve ESCO arasında 
sözleşmeye dayalı 
anlaşma

Müşteri Segmentleri  

•	 Enerji verimliliği yatırımı 
yapmaya istekli kurumsal 
müşteriler

• Kamu kurumları

Temel Kaynaklar

•	 Teknik bilgi birikimi

• Finansal bilgi birikimi

Kanallar  

•	 Kurumsal projeler

• Doğrudan satış

Maliyet Yapısı

•	 Kurulum maliyeti

• Finansman maliyeti 

Gelir Akışı 

•	 Projeden elde edilen enerji tasarrufu karşılığı gelir

Şekil 15: ESCO İş Modeli Kanvası
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2.6. Elektrikli Araç (EV) İş Modelleri

2.6.1. Tanım

Enerji hizmet sağlayıcıları EV sahiplerinin şarj etme rejimlerini ve kapasitelerini şebeke 
kısıtlarına, toptan elektrik piyasa fiyatlarına ve elektrik tarifelerine göre yöneterek 
maliyetleri optimize edebildiği gibi, EV’leri toplayıcı gibi bir portföy altında toplayarak 
şebeke operatörlerine esneklik sağlayarak ek gelir elde etmelerine olanak tanıyabilirler. 

Sistem operatörlerinin ihtiyaç olmadığı zamanlarda bile emre amade olabilen düşük 
maliyetli ve karbon emisyonu olmayan esneklik kaynaklarına talebi artmaktadır. 
Buna örnek olarak, özellikle EV’ler dâhil DEK’lerin şebekeye elektrik vermesi mevzuat 
tarafından sınırlanmıyorsa, değişken üretim yapan yenilenebilir santrallerinin 
üretiminin az olduğu zamanlarda arzın konvansiyonel kaynaklar tarafından sağlanması 
yerine karbon emisyonu olmayan DEK’lerin şebekeye elektrik vererek arzı artırması 
ve esnek tüketimin yenilenebilir kaynaklardan üretimin daha fazla olduğu zamanlara 
kaydırılması verilebilir.  

EV’lerin, şebekedeki sayısı arttıkça doğası gereği esnek bir yük kaynağı oldukları 
için, arz güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli şebeke yatırımlarını da öteleyebilme 
potansiyeli vardır. 

2.6.2. İtici Güç

EV şarjı iş modellerinin ana itici güçleri şunlardır:
• EV’ler için azalan maliyetler, özel ve ticari EV’lerin şebekedeki sayısını artırmaktadır. 

Özel araçlar günün büyük çoğunluğunda park halindedir ve bu araçların çoğu tek 
bir elektrik şebekesi bağlantısı/şarj noktası ile özel arazide veya kamuya açık şarj 
noktalarında şarj edilmektedir. Yani EV’ler günün büyük bir kısmında emre amade 
olan esneklik kaynakları olarak da düşünülebilir. 

• Akıllı şarj yoluyla elektrik faturaları düşürülebilirse, tüketici farkındalığı artacaktır. 
Tüketiciler batarya menziline ve günlük sürüş davranışlarına alıştıklarında araçlarını 
haftada sadece bir veya iki kez şarj etme ihtiyacı duymaktadırlar. Bu aşamada, 
tüketicilerin EV kullanım konforunun etkilenmeyeceği ve elektrik faturalarının 
azaltılacağı garanti edilebilir ise, yeni şarj etme rejimleri genellikle olumlu 
karşılanacaktır; tüketiciler elektrik faturalarında yapılan indirimler karşılığında 
şebekenin uygun olduğu zamanlarda araçlarını şarj edeceklerdir. Tüketici konforu 
etkilenmeden akıllı şarj rejimleri ile elektrik faturalarında yaşanacak potansiyel 
azalmalar EV iş modellerine olan talebi de artıracaktır.

• Dağıtım seviyesinde enerji şebekelerinin dijitalleştirilmesi, tüketici verilerini analiz 
etme kapasitesini artıracak ve enerji hizmet sağlayıcılarının EV’lere yönelik daha 
kapsamlı hizmetler sunmasına olanak tanıyacaktır.

• Çok zamanlı tarifeler gibi fiyatlandırmaların veya kullanıcıya spot elektrik piyasa 
fiyatlarının yansıtıldığı mekanizmaların uygulanması da EV sahiplerinin araçlarını 
şebekenin daha uygun olduğu, elektrik arzının fazla ya da talebin düşük olduğu 
zamanlarda şarj etmelerine olanak sağlayacaktır.

• Akıllı şarj uygulamaları, araçların şarj edilme zamanlarının yenilenebilir 
kaynaklardan elektrik üretiminin yoğun olduğu zamanlar ile eş zamanlı olarak 
yapılmasına olanak sağlayarak hem şebeke kısıtlarının çözülmesine, hem de 
yenilenebilir enerji kaynakların daha fazla şebeke entegrasyonuna katkı sağlar.
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2.6.3. Engeller

EV iş modelleri önündeki başlıca potansiyel engeller aşağıdaki gibidir:
• Artan EV talebini destekleyecek şebeke altyapısının yavaş gelişmesi (örn. EV şarj 

istasyonları), EV artış hızını kısıtlayabilir.  
• Dağıtım seviyesinde şebeke kısıtlarının mevcut durumda iyi yönetildiği 

senaryolarda EV’lerin şebekeye hizmet sunmasının değeri görece daha az olacaktır.
• İyi izlenmeyen ve dijitalleşmenin limitli kaldığı dağıtım şebekelerinde şebeke 

kısıtlarının oluşmasına sebep olabilir.
• Çok zamanlı tarifelerin olmaması şebekeye hizmet verecek EV’lerin yarattığı değerin 

doğru ölçülememesine, EV sahiplerinin elde edecekleri faydaların kısıtlı kalmasına 
sebep olacaktır. 

• Finansman olarak şebeke hizmetlerinden teşvik alınmaması/çok düşük teşvik 
alınması EV iş modellerine olan talebi sınırlı tutabilir.

• Yasa, yönetmelik ve mevzuattaki belirsizlikler EV iş modellerinin hayata geçmesini 
engelleyebilir.

2.6.4. İlgili Politika Konuları

Şebekeya bağlanan elektrikli araç sayısının artması için yapıcı politikalara ihtiyaç vardır. 
Bu politikalar hava kalitesi, enerji güvenliği ve verimliliği ya da iklim değişikliğiyle 
mücadele gibi motivasyonlarla oluşturulabilir. Akıllı şarj konusu için yeterli katılımcı 
havuzu oluşturmak son derece önemlidir. EV sahiplerinin araçlarını şebeke ihtiyaçları 
doğrultusunda şarj ettiklerinden emin olmak için tüm şarj istasyonlarının akıllı 
sayaçlar, dijital bağlantı ve üçüncü taraf erişimi ile akıllı şarj hizmetlerine hazır olması 
gerekir. Bu gereksinimler, yalnızca “normal” hızlı şarj istasyonları için değil, yüksek hızlı 
şarj istasyonları da dâhil olmak üzere tüm halka açık şarj noktaları için geçerli olmalıdır. 

Birçok EV sahibi evde veya iş yerinde aracını şarj ettiği için, enerji hizmet 
sağlayıcılarının sundukları akıllı şarj hizmetleri yalnızca belirli şarj noktalarıyla sınırlı 
kalmamalı, kamu binaları ve ticarethaneler için de servis hizmetlerini genişletmelidir. 
Asgari düzeyde, akıllı şarj gereksinimleri için binalara gerekli altyapılar yapıcı politikalar 
ile desteklenmelidir. 

2.6.5. Enerji Dönüşümüne Katkısı

EV’ler, yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu destekleyen bir talep tarafı 
esnekliği kaynağıdır. İklim hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sunar ve tüketicilere 
yönelik maliyetleri azaltır. Akıllı şarj hizmetlerinin enerji sistemi dönüşümüne ana 
katkıları şunlardır:
• Şebekenin daha verimli kullanılmasını sağlar, 
• Şebeke arz güvenliğini sağlamak için gerekli ek yatırımları öteler,
• Şebeke arz güvenliğini sağlamak için oluşan maliyetleri düşürür.

2.6.6. En iyi Örnekler

Utrecht, Hollanda- FLEET projesi
Yük esnekliğini, müşteri maliyet tasarruflarını ve şebeke yatırımlarına daha az ihtiyaç 
duyulmasını desteklemek için akıllı tarife belirlemenin ilginç bir örneği Hollanda’nın 
Utrecht kentindeki FLEET projesidir.  Dağıtım sistemi operatörü Stedin, araçtan 
şebekeye elektrik alışverişi yapabilen EV’lerin merkezi olarak yönetilen filosuna fiyat 
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sinyalleri uygulayabilmek için akıllı kullanım zamanı tarifelerini uygulamaya koydu.
Utrecht’teki “Smart Solar Charging’in” bir parçası olarak FLEET, esnek şebeke 
tarifelerine sahip akıllı bir şarj sistemi geliştirdi. Proje ortakları, Utrecht belediyesindeki 
200 halka açık şarj noktasından oluşan bir laboratuvarda, akıllı şarj çeşitlerini test 
etmekte ve uygun fiyatlı, hızlı ve sürdürülebilir bir EV şarj altyapısı için hizmetler 
geliştirmektedir.

EV sürücüleri, daha ucuz ve sürdürülebilir şarj için elektrikli araçlarının esnekliğini 
kullanabilirler. Akıllı şarj teknolojisi ile FLEET, enerji arz ve talebinin dengede 
tutulmasına yardımcı olmaktadır. Şebeke yöneticisinin fiyat teşvikleri ve şarj 
noktasındaki akıllı algoritmalar, sürdürülebilir enerjinin arz ve talebi arasında bir 
eşleşme sağlamaktadır. Elektrik talebinin düşük, güneş ve rüzgâr enerjisi arzının yüksek 
olduğu yoğun olmayan zamanlarda, EV sürücüleri daha ucuz, hızlı ve sürdürülebilir bir 
şekilde şarj edebilmektedirler. Ayrıca, yoğun zamanlarda, EV kullanıcılarına ek bir ücret 
karşılığında daha hızlı şarj seçeneği sunulmaktadır. FLEET, şebeke operatörlerinin, 
elektrik talebinin artan dağılımı nedeniyle şebeke tıkanıklığı ve kısıtlarını önlemesine 
yardımcı olmaktadır.

E-REDES, Portekiz
Portekiz Dağıtım Sistem Operatörü E-REDES, çok konutlu şarj altyapısı için, sistem 
operatörü ve son kullanıcı için şebeke maliyetini önleyebilecek esnek kapasite 
modellerini geliştiriyor. Zaman içinde ölçülen veya modellenen düşük voltaj 
kapasitesine dayanan bir şarj yönetim sistemi, binanın bağlantısının teknik kapasite 
sınırlamalarına uymaya devam ederken ek kapasitenin kilidini açabilir.

Daha da önemlisi, tüm Portekiz kamu şarj istasyonları, operasyonel akışları yöneten 
düzenleyici bir şarj operatörüne (EGME - Elektrikli Mobilite Ağı Yönetim Kuruluşu) 
bağlıdır. Kamusal şarj altyapısı kullanıcıları, elektriği de sağlayan e-mobilite hizmet 
sağlayıcılarına ödeme yapıyorlar. E-mobilite hizmet sağlayıcısı, EGME aracılığıyla 
şebeke ücretlerini, EGME ücretlerini ve şarj noktası operatörünün ücretini ödemektedir. 
Şarj istasyonunu ve elektrik şebekesini kullanma maliyetleri kullanıcının mobilite 
hizmet sağlayıcısına (MSP) aktarılmaktadır. Bu MSP aynı zamanda ya doğrudan 
tedarikçi olarak ya da dışardan tedarik ederek elektriği sağlamakta ve müşterilerine 
kamusal şarj için entegre bir kullanım süresi tarifesine olanak tanımaktadır.

Elektrik şebekesini kullanma maliyetleri yalnızca hacimseldir ve iki (veya şebeke 
alanına bağlı olarak üç) zaman bloğu halinde yapılandırılmıştır. Düşük voltajlı 
şebekede (öncelikle AC yavaş veya düzenli şarj) veya orta voltajda (hızlı şarj) yapılan 
bağlantılar için, genel sistem kullanımı, iletim şebekesinin kullanımı, yüksek ve orta 
voltajlı dağıtım şebekesi ve uygun olduğu durumlarda düşük voltajlı dağıtım şebekesi 
için ücretlerden oluşan ayrı tarifeler vardır (ERSE 2021). Mobil hizmet sağlayıcıları, 
gelişmekte olan piyasayı desteklemek için bu maliyetler üzerinden bir indirim almakta. 
Fiyatlar, diğer kullanıcılar için şebeke tarifelerine benzer bir maliyet geri kazanımı 
sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. 

Temel ağ maliyetlerinin bir sonucu olarak, Portekiz’de birçok mobil hizmet sağlayıcısı 
müşterilerine kamusal şarj ücretlendirmesi için Kullanım Süresi fiyat yapısı 
sunmaktadır. EV sahipleri, yoğun olmayan saatlerde şarj için ortalama 6 €cent/kWh 
tasarruf etmektedir. Bu fiyat avantajı çoğunlukla zamanla değişen şebeke bileşeninden 
kaynaklanmaktadır.
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2.6.7. Türkiye’deki Durum

Türkiye’de elektrikli araç pazarının gelişimi henüz başlangıç aşamasındadır ve 
sınırlı sayıda elektrikli ve hibrit araç kullanılmaktadır. Bununla birlikte, artan 
otomobil sayısı ve nüfusla birlikte, EV kullanımını artırmak için önemli bir potansiyel 
bulunmaktadır. Artan EV sayısı, kentsel hava kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olacak 
ve elektriğin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması koşuluyla hem ulaşım hem de 
enerji sektörlerindeki sera gazı emisyonlarını da azaltacaktır. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın “Mobilite Araçları ve Teknolojileri Stratejisi Yol Haritası”na12 göre Türkiye 
2030 yılına kadar 1,6 milyonluk bir araç pazarına sahip olmayı ve ülke genelinde 
251.000 şarj noktasından oluşan bir ağ kurmayı hedeflemektedir. Diğer taraftan, 
şarj noktalarının işletilme koşulları yönetmelikle belirlenmiştir. Mevcut durumda, 
şarj noktalarında farklı fiyatlandırmalar yapılabiliyor olsa da, EPDK’nın tavan fiyatı 
belirleme yetkisi bulunmaktadır. Şarj noktalarının şebeke ve piyasa gerçek maliyetlerini 
yansıtacak şekilde çok zamanlı fiyatlandırılması yönetmelikte belirtilmese de, bunun 
için bir engel de bulunmamaktadır. Halihazırda akıllı şarjın çok uygulanmadığı 
gözlemlenmektedir.  

2.6.8. Boşluk Analizi

EV’lerin şebeke entegrasyonu önemli bir zorluktur; EV’lerin şarj rejimlerinin şebeke 
ihtiyaçlarından bağımsız olması, dağıtım şebekelerinin çalışması üzerinde olumsuz 
etkiler yaratabilmektedir. Bu etkileri sınırlandırmak ve EV’lerin oluşturacağı ek 
elektrik talebini yönetmek için, akıllı şarj konseptleri ve iş modelleri, EV kullanıcıları 
için uygun maliyetli şarj ve daha verimli şebeke kullanımını teşvik etmek açısından 
önemlidir. SHURA, 2019 yılında yayınladığı “Türkiye ulaştırma sektörünün dönüşümü: 
EV’lerin Türkiye dağıtım şebekesine etkileri”13 raporunda Türkiye’de EV’lerin dağıtım 
şebekelerine nasıl entegre edilebileceğini ve farklı şarj optimizasyon stratejilerinin 
potansiyel sorunların azaltılmasına nasıl yardımcı olabileceğini analiz etmiştir. 
Rapor, akıllı şarj yöntemlerinin hayata geçirilmemesi durumunda EV’lerin şebeke 
entegrasyonunda zorluklar yaşanabileceğini ve dolayısıyla şebekeye ek yatırım 
ihtiyaçlarının önemli ölçüde artacağını göstermiştir. Belirlenen temel zorluklar 
şarj süresinin, şarj yerinin ve şarj istasyonlarının kapasitesinin planlanmasıdır. 
Bu zorluklarla başa çıkmada çok zamanlı elektrik tarifelerinin geliştirilmesi, akıllı 
teknolojilerin yaygınlaştırılması ve şarj noktalarının şebekedeki konumunun iyi 
planlanması, araç sahiplerinin konforunu olumsuz etkilemeden şebeke üzerindeki 
stresi en aza indirmek için önemli bir rol oynayacaktır.

12 T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Mobilite Araç ve Teknolojileri Strateji Yol Haritası 
13 SHURA - Türkiye ulaştırma sektörünün dönüşümü: Elektrikli araçların Türkiye dağıtım şebekesine etkileri (2019). https://
shura.org.tr/wp-content/uploads/2019/12/Turkiye-ulastirma-sektorunun-donusumu-Elektrikli-araclarin-Turkiye-dagitim-
sebekesine-etkileri-1-1.pdf 
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2.6.9. EV İş Modeli Kanvası

2.7. Diğer İş Modelleri

Aşağıda, enerji hizmet sağlayıcıları için yeni gelir akışları yaratma potansiyeli olan 
ve enerji dönüşümü üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilecek diğer iş modelleri 
analiz edilmiştir. Bu iş modellerinin ayrı tutulmasının sebebi ya Türkiye’de yapılma 
potansiyellerinin görece düşük olması ya da önceki modellerle yarattıkları değer 
önermelerinin örtüşmesidir. 

2.7.1. Kullandıkça Öde (PAYG) İş Modelleri

PAYG iş modeli, enerjiye erişim sorununu çözmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarından 
üretilen elektriğe erişimi mevcut teknolojilerin kolaylaştırdığı ödemelerle ve uygun 
fiyatlarla sağlamak için ortaya çıkmış bir modeldir. Enerji tedariki kiralanan veya satılan 
enerji sistemleri ile sağlanır. Dünyada giderek artan sayıda enerji şirketi kullandıkça 
öde sistemleri sunmakta ve bu alandaki yüksek rekabet tüketicilere daha rekabetçi 
fiyatlar ile yenilenebilir enerji tedarik etme olanağı sağlamaktadır. Şimdiye kadar 
çoğunlukla güneş PV sistemleri ile işlemiş olsa da PAYG iş modeli diğer yenilenebilir 
enerji kaynaklarından (biyokütle, rüzgâr, jeotermal vb.) da enerji tedariki sağlayabilir.

Temel Ortaklar

•	 EV üreticileri

• Şarj istasyonu işletmecileri

• Dağıtım sistemi 
operatörleri

• Toplayıcılar 

Temel Faaliyetler

•	 Veri analitiği 

• Şarj rejimi 
tanımlanması ve 
optimizasyonu

• Elektrik fiyat tahmini

• EV şarj ve tüketim 
optimizasyonu

Değer Önermesi  

•	 Şebekedeki DEK sayısının 
artırılması 

• Talep tarafı yönetimi 
yoluyla artan esneklik

• Şebeke kısıtlarının 
azaltılması

• Azaltılmış birim enerji 
maliyeti

• Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının şebekeye 
entegrasyonun artması

• Müşterilere daha ucuz 
EV şarj maliyetleri

• Şebekeye ek enerji 
depolama kapasitesi

•	 Sera gazı 
emisyonlarının 
azaltılması

Müşteri İlişkileri

•	 Enerji servis şirketi ve 
EV sahipleri arasında 
sözleşmeye dayalı 
anlaşma

Müşteri Segmentleri  

•	 EV sahibi mesken 
tüketiciler

• EV sahibi ticari tüketiciler

Temel Kaynaklar

•	 Müşterinin şarj rejimi 
verileri

• Gerçek zamanlı izleme 
ekranları

• Veri Analitiği 

• Enerji modelleme 
yazılımları

• Şebeke verileri

• DEK yönetim sistemi

Kanallar  

•	 Farkındalık kampanyaları

• Tedarik şirketleri

• Şarj istasyonu işletmecileri

• Doğrudan satış

Maliyet Yapısı

•	 Piyasalara erişim maliyetleri

• Müşterilere sunulan esneklik karşılığı ödeme

• Müşterilere şarj rejimi değişikliği karşılığı ödeme

Gelir Akışı 

•	 Şebekeye sunulan esneklik için elde edilen gelir 

• Sistem operatörlerinden elde edilen teşvikler

• Müşterilerin düşürülen birim enerji maliyetlerinden pay

Şekil 16: EV İş Modeli Kanvası
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Yenilenebilir enerji kaynaklara olan ihtiyacın artması, DEK’lere olan ihtiyacı da 
beraberinde getirmektedir. PAYG iş modeli DEK’lerin kolay yönetilmesini ve 
yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Genelde ana müşteri segmenti, ana şebekeye erişimin 
olmadığı alanlardaki tüketicilerdir. Ülke genelinde şebekeyi genişletmek maliyetli bir 
yatırımdır, bu nedenle dağıtık enerji kaynaklarını kullanmak, ana şebeke altyapısına 
sahip olmayan gelişmekte olan ülkeler için daha uygun olabilir. PAYG modeli ayrıca 
askeri alanlar, kamp alanları gibi geçici enerji talebi olan bölgeler için şebekeden 
bağımsız enerji tedarikine de olanak verir.

PAYG iş modelleri temel olarak mobil ödeme sistemlerini kullanır; bu nedenle internet 
bağlantısı, SMS kullanılabilirliği vb. gibi mobil hizmetlere erişim PAYG iş modellerinin 
hayata geçmesi için önemlidir. Altyapı bu hizmetleri sağlayabilecek kapasitede değilse, 
temel ortaklar olarak hükümetler veya özel sektör kuruluşları bu hizmetleri sunabilir. 
Mobil hizmet şirketleri ve yerel yönetimler, mobil hizmetlerin kırsal, şehir vb. tüm 
alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi için ortak çalışmalıdır. Bir diğer temel ortak, 
tüketici ve tedarik şirketleri arasındaki finansal uzlaştırmayı yönetecek yetkinliğe sahip 
oldukları için mobil ödeme hizmeti sağlayıcılarıdır. Yerel tedarik şirketleri, DEK sahipleri 
ve DEK tedarikçileri, enerji mevcudiyetini sürdürmek için önemli ortaklardır. 

2.7.1.1. Alt İş Modelleri

2.7.1.1.1. Satın Alma Opsiyonlu Kiralama
Tüketici finansmanı getirisi olarak da adlandırılan satın alma opsiyonlu kiralama 
modeli, müşterilerin tüm üretim kapasitelerini, belirli bir süre zarfında küçük taksitler 
halinde ödeyerek karşılamasını içermektedir. Güneş enerjisi sistemlerinin büyük bir 
kısmı satın alma opsiyonlu kiralama modeli kapsamındadır. 

2.7.1.1.2. Kullanıma Dayalı Ödeme
Kullanıma dayalı ödeme modeli, müşterilerin elektrik tedariki için ön ödeme yaparak 
elektrik tedarik etmesi konseptine dayanır. Satın alma opsiyonlu kiralama modelinden 
farklı olarak, müşteriler kurulan sisteme sahip olmamakta, sadece üretilen elektriği 
tüketebilmektedir.

2.7.2. Veri Analitiği İş Modelleri

Enerji sistemlerinin verimliliği, dijitalleşme ile elde edilen veriler ışığında sistemlerinin 
doğru optimizasyonuna bağlıdır. Veri analitiği,  son tüketicilerden sistem operatörlerine 
kadar bütün sektör paydaşları için hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Veri 
analitiği iş modelinin ana değer önermesi, ham verilerin anlamlı hale getirilmesidir. 
Bu önermeler veri analitiği, istatistik, Ar-Ge, danışmanlık, veri bilimi hizmetleri, tahmin 
hizmetleri ve optimizasyon hizmetlerine dayanabilir. Veri analitiği hizmetlerinin 
temel gereksinimleri doğru veri kaynağı, ölçüm ve doğrulama altyapısıdır. Bu veriler 
tüketiciler, toplayıcılar, tedarik şirketleri ve sistem operatörleri için farklı değer 
önermeleri oluşturmak üzere işlenebilir. Kullanım alanlarına göre değişiklik gösterse de 
veri analizine dayalı bir hizmet için ortak gereksinimler vardır.

Verinin çözünürlüğü, işlenmiş ham verinin içerdiği anlamlı bilgi olarak tanımlanabilir. 
Büyük ölçekli bir proje için değer önermeleri sunan bir iş modeli geliştirmek, düşük 
çözünürlüklü büyük ölçekli veriler gerektirir. Öte yandan, küçük ölçekli bir proje için iş 
modeli geliştirmek, yüksek çözünürlüklü daha spesifik veriler gerektirebilir. Örneğin, 
bir dağıtım bölgesi için trafo yükünü optimize edecek bir iş modeli geliştirmek, 
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bu bölgenin trafo kapasitesi, puant yük miktar ve zamanları gibi istatiksel veriler 
gerektirirken; bir sanayi tesisinin tüketimini optimize edecek bir iş modeli geliştirmek, 
anlamlı bilgiler elde etmek için belirli varlıklara daha fazla erişim, daha fazla veri ve 
daha spesifik analizler gerektirir.

Yazılım geliştirme sektörünün dinamizmi, veri tabanlı yeni iş modellerinin gelişimine 
olumlu katkı sağlamaktadır. Açık kaynak ekosistemi, konumdan bağımsız olarak 
geliştiriciler arasındaki bilgi paylaşımını ve etkileşimi artırmaktadır. Yenilikçi ve açık 
kaynak kodlu algoritmaların geliştirilmesine olanak tanınması veri analitiği sektörünün 
sürekli büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmaktadır. Doğrudan enerji sektörüne 
özel açık kaynak projeleri bulunmamakla birlikte, mevcut diğer açık kaynak projeleri 
enerji sektörüne yönelik yeni iş modelleri geliştirmek için kullanılmasına olanak 
tanımaktadır.

2.7.2.1. Alt İş Modelleri

2.7.2.1.1.Veri Analitiği Danışmanlığı
Veri analitiği danışmanlık hizmetleri, üretim tahmininden tüketim analizine kadar 
her türlü tahmin ve optimizasyon uygulaması için kullanılabilmektedir. Tüketiciler 
veya üreticiler, tüketim/üretim verilerini danışmanlık şirketleri ile paylaşarak karlarını 
optimize edebilirler. Enerji hizmet sağlayıcıları verdikleri danışmanlık ile hem elektrik 
üreticileri hem de tüketicileri için temel üretim veya tüketim verilerini elde ederek bu 
verilerin analizlerini yapar ve müşterilerine süreçlerini optimize etmeleri için anlamlı 
raporlar hazırlayabilirler. 

2.7.2.1.2. Dış Kaynaktan Veri Bilimcisi Temini
Enerji piyasası katılımcıları, enerji üreticileri, tedarikçileri veya endüstriyel tüketiciler, 
sistem varlıklarından birçok veri elde edebilirler, ancak bu verileri kendi imkânları ile 
değerli bilgilere dönüştüremeyebilirler. Buna ek olarak, veri gizliliği endişeleri sebebiyle 
özel verilerini üçüncü taraf danışmanlık şirketleriyle paylaşmak istemeyebilirler. Dış 
kaynaktan veri bilimcisi temini iş modeli, müşterilerin verilerini üçüncü parti bir enerji 
hizmet sağlayıcısı ile direkt olarak paylaşmadan, ilgili servis şirketlerinin veri analitiği 
uzmanlarının geçici süreliğine müşterinin şirketinde çalışan bir uzman gibi davranarak 
işlediği ve verilerin enerji hizmet sağlayıcısı dâhil hiçbir başka sektör paydaşı ile 
paylaşılmayacağının garanti edildiği bir iş modelidir.

2.7.2.1.3. Algoritmik Enerji Ticareti
Algoritmik enerji ticareti, spot enerji piyasalarında genellikle saatlik gün içi elektrik 
ticaretini otomize ederek yüksek hızlı ticaret işlemlerine izin verir. Ticaret yapan 
müşterilere sağlanan algoritma, yüksek hacimli piyasa verilerini gerçek zamanlı 
verilerle anlık olarak işler ve analiz eder, üretim ve tüketim tahminindeki değişim 
veya dengeleme piyasasından alınan fiyat sinyalleri ile müşterilerin net pozisyon 
değişikliklerini günceller, olası dengesizlikleri tahmin eder ve gün içi piyasa işlemlerini 
otomatik olarak gerçekleştirir. 

2.7.3. Eş Taraflar Arası Enerji Ticaret (P2P) İş Modelleri

P2P iş modelleri, aracı bir üçüncü taraf olmadan kullanıcıların doğrudan birbirleri 
arasında doğrudan gerçekleştirebildiği enerji ticaretine olanak sağlayan bir iş 
modelidir. DEK’ler, enerji depolama sistemleri, EV’ler, ısı sistemleri ve talep tarafı gibi 
kontrol edilebilir yüklerin esnekliklerinin ticaretini içermektedir. P2P iş modeli, 
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tüketicilerin ve üreticilerin bir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan elektrik ticareti 
yapmak için “buluştuğu” çevrimiçi bir pazar yeri olarak hizmet veren bir ticaret 
platformuna dayanır. 

2.7.3.1. Alt İş Modelleri

2.7.3.1.1. Yerel Piyasa İşletmecileri
Yerel piyasa işletmecileri, dağıtım şebekesi veya mikro şebeke kurulumları aracılığıyla 
bireysel komşular arasında ticarete izin vererek, türeticilerin enerji ticaretine katılımını 
artırmaktadır. Türeticiler arasındaki ticaret, farklı türde enerji kaynaklarına sahip 
olabilecek türeticiler için yeni bir çözümdür.

2.7.3.1.2. Yerel Olmayan Piyasa İşletmecileri
Yerel olmayan piyasa işletmecileri, küçük topluluklar, mikro şebekeler arasında veya 
mikro şebekeler ile ana şebeke arasında ticaret mekanizmalarını etkinleştirmektedir. 



57 Enerji hizmet sağlayıcıları için yenilikçi iş modelleri

3.1. Metodoloji

Fayda ve maliyet analizi, bir iş modelinin yarattığı faydalar ile iş modelinin hayata 
geçmesi için yapılması gereken maliyetlerin karşılaştırmasını yapmak için fayda ölçüm 
yöntemlerinden biridir. Enerji hizmet sağlayıcılarının bir iş modelini hayata geçirip 
geçirilmesi için gerekli mühendislik ve uygulamaları yapıp yapmayacağının kararını 
almasını sağlar. Şirketler ve işletmeler genellikle bir projenin oluşturabileceği tüm 
giderleri ve gelirleri belirlemek ve değerlendirmek için bir fayda ve maliyet analizi 
yapar. Analiz, şirketlerin projenin mali ve diğer önemli faktörler açısından fizibilitesini 
değerlendirmesine yardımcı olur.

Bu rapordaki fayda maliyet analizleri, oluşturulmuş ilgili iş modeli kanvaslarının 
segmentlerini kullanarak hazırlanmıştır. Bölümler iki ana kısma ayrılır: faydalar, değer 
önermelerini ve finansal faydaları (gelir akışı) içerir; maliyetler ise finansal maliyetleri 
(maliyet yapısı), temel kaynakları ve temel faaliyetleri içerir (Daha fazla bilgi için bkz. 2. 
İş Modelleri).

İş modellerinin maliyetleri ve faydaları modelin türüne ve ölçeğine bağlı olarak 
değişiklik gösterdiğinden ve genel iş modelleri yerine belirli projeler hakkında 
kapsamlı veri gerektiğinden, ilgili iş modellerinin potansiyel maliyetlerini ve 
faydalarını açıklamak için daha geniş bir yaklaşım kullanılmıştır; yani maliyet ve 
fayda şablonlarındaki her bölüm herhangi bir finansal değer olmaksızın niteliksel 
oluşturulmuştur. Bu, bir iş modelinin ne tür maliyet ve faydalara sahip olabileceği 
konusunda fikir sahibi olmasını ve farklı iş modelleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları 
görmesini sağlayacaktır.

3. Fayda ve Maliyet Analizi
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3.2. İş Modellerinin Maliyet Fayda Analizi

3.2.1. Toplayıcı İş Modelleri

Fayda Gelir Akışı •	 Piyasalardan sunulan esneklik için elde edilen gelir

•	 Sistem operatörlerinden elde edilen teşvikler

•	 Müşterilerin düşürülen birim enerji maliyetlerinden pay

Değer Önermesi •	 Müşterilere esneklik karşılığı ek gelir

•	 Sistem operatörlerine ek esneklik 

•	 Şebeke kısıtlarının azaltılması

•	 Müşterilerin birim enerji maliyetinin azaltılması

•	 Şebeke kayıplarının azaltılması

•	 Sera gazı emisyonlarının azaltılması

•	 Müşteriler için piyasalara katılmanın riskinin azaltılması

•	 Piyasaya erişimi olmayan üretici/tüketicilerin piyasaya toplayıcılar ile erişimi

•	 Sistem operatörlerinin şebekeye ihtiyacı olan ek yatırımların ötelenmesi

Maliyet Temel Faaliyetler •	 Yük tahmini

•	 Yük optimizasyonu

•	 Enerji, dengeleme güç ve yan hizmetler piyasalarına katılım

•	 Ölçme ve doğrulama 

•	 Müşterilere üretim/tüketim rejimleri konusunda danışmanlık

Temel Kaynaklar •	 Akıllı altyapı sistemleri

•	 Müşteri yük ve ekipman verileri

•	 DEK yönetim sistemi

Maliyet Yapısı •	 Akıllı altyapı

•	 Müşterilere sunulan esneklik karşılığı ödeme

•	 Dengeden sorumlu taraflar ile uzlaşma

•	 Piyasalara erişim maliyetleri

•	 Operasyon ekibi maliyetleri

Şekil 17: Toplayıcı İş Modelleri Fayda ve Maliyet Analiz Tablosu
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3.2.1.1. Fayda
Toplayıcı iş modellerinin en önemli faydalarından biri, piyasaya bireysel erişimi 
olmayan esneklik kaynaklarının bir portföy altında enerji ve yan hizmetler piyasasına 
erişimini sağlamaktır. Yenilenebilir enerji kaynakları, tüketiciler, enerji depolama 
sistemleri ve elektrik piyasalarına erişimi olmayan diğer DEK’ler de toplayıcıların 
portföyü altında piyasaya erişebilmektedir. Sistem işletmecilerine sağlanan bu 
ek esneklik, enerji sistemi dönüşümünü ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
entegrasyonunu desteklemek için şebekeye yatırım yapmak yerine esneklik tedarik 
etmek için ek kanallar yaratmaktadır. 
Toplayıcılar ile sağlanan esneklik, şebekede geleneksel kaynaklara kıyasla yenilenebilir 
kaynakların kullanımını artırdığı için sera gazı emisyonlarını azaltmaktadır. Toplayıcılar 
DEK’lere lokal esneklik sağlanmasına olanak tanıdığından, iletim şebekesine bağlı 
konvansiyonel kaynakların esneklik sağlama ihtiyacını azaltarak şebeke kayıplarını 
düşürür. 

Toplayıcılar portföyleri ile yan hizmetler piyasalarına katılarak şebeke arz güvenliğine 
katkı verdiği durumda, sağlanan esnek yük karşılığı iletim sistemi operatörleri/dağıtım 
sistemi operatörleri tarafından ödeme yapılır. Toplayıcılar ya enerji kullanımını/
üretimini optimize ederek ya da esneklik sağladıkları için parasal tazminat sağlayarak 
müşterilerinin birim enerji maliyetini düşürmektedir. 

3.2.1.2. Maliyet
Sistem operatörleri için, altyapı maliyetlerinin çoğu toplayıcılar tarafından 
ödendiğinden, toplayıcı iş modellerinin altyapı yatırım maliyeti neredeyse sıfırdır. 
Toplayıcılar danışmanlık, veri analizi ve enerji yönetimi hizmetleri (yük tahmini, portföy 
optimizasyonu vb.) için gerekli bilgi ve deneyime sahip aktörlerdir ve esas olarak enerji, 
dengeleme ve yan hizmetler piyasalarına katılarak esnekliği değerlendirmektedirler. 

Toplayıcıların temel kaynak maliyetleri ağırlıklı olarak bir DEK yönetim sistemi 
yazılımı, akıllı altyapı kurulumu (sağlanan hizmete bağlı olarak bu maliyet müşteriye 
yansıtılabilir) ve söz konusu altyapı aracılığıyla müşteri verilerinin edinilmesidir.

Toplayıcılar, tüketicilerinin esnekliğini temin etmeleri ve bunları çeşitli piyasalarda 
değerlendirmeleri sonucunda müşterilerini ve toplayıcılık faaliyetleri sebebi ile 
etkilenmeleri halinde dengeden sorumlu tarafları tazmin etmektedir. Toplayıcılar 
portföyü altındaki aktörlerin piyasa erişim ücretlerini de üstlenir. Ayrıca toplayıcıların, 
katıldıkları piyasa ve mekanizmalara göre 7/24 operasyon yapmaları gerektiği 
durumlarda bir operasyon ekibi kurmaları gerekebilir.
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3.2.2. C-O İş Modelleri

Fayda Gelir Akışı •	 Proje geliştirme ve uygulama

•	 Piyasalardan sunulan esneklik için elde edilen gelir 

•	 İhtiyaç fazlası elektrik geliri satışından pay

•	 Müşterilerin düşürülen birim enerji maliyetlerinden pay

Değer Önermesi •	 Topluluğa esneklik karşılığı ek gelir

•	 Sistem operatörlerine ek esneklik

•	 Müşterilerin birim enerji maliyetinin azaltılması 

•	 Sera gazı emisyonlarının azaltılması

•	 Şebekedeki DEK sayısının artırılması

•	 Yenilenebilir ve temiz enerji ile ilgili bilincin artması

Maliyet Temel Faaliyetler •	 Veri analitiği 

•	 Yük ve ısı optimizasyonu

•	 Enerji, dengeleme güç ve yan hizmetler piyasalarına katılım

•	 Ölçme ve doğrulama 

•	 Müşterilere üretim/tüketim rejimleri konusunda danışmanlık

•	 DEK kurulumu, işletimi ve bakımı

Temel Kaynaklar •	 Veri analitiği

•	 Yük ve ısı optimizasyonu

•	 Enerji, dengeleme güç ve yan hizmetler piyasalarına katılım

•	 Ölçme ve doğrulama 

Maliyet Yapısı •	 Akıllı altyapı

•	 Topluluğa sunulan esneklik karşılığı ödeme

•	 Piyasalara erişim maliyetleri

•	 Proje finansman maliyetleri

Şekil 18: C-O İş Modelleri Fayda ve Maliyet Analiz Tablosu
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3.2.2.1. Fayda
Yenilenebilir DEK’lerden üretilen elektriğin maliyeti genellikle diğer tedarik şirketleri 
tarafından sunulan tarifelere göre daha ucuz olduğundan, C-O iş modelleri 
toplulukların düşük maliyetli yenilenebilir enerjiye erişimini sağlar, DEK’lerin şebekeye 
entegrasyonunu artırır ve böylece yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payını 
artırarak sera gazı emisyonlarının azalmasını sağlar. C-O iş modelleri ayrıca maliyetlerin 
tüketiciler ile enerji hizmet sağlayıcıları arasında paylaşılmasını sağlayarak tüketicilerin 
yatırım maliyetlerini azaltır. DEK sayısındaki artış ile de topluluk üyeleri için uzun vadeli 
düşük riskli elektrik arzı sağlar.

Topluluk, enerji hizmet sağlayıcılarının sağladığı talep tarafı yönetimi hizmetleri 
sayesinde elektrik şebekesine ek esneklik yaratabilir. Örneğin, topluluk enerji 
depolama sistemleri, puant tüketim zamanlarında hem topluluğa hem de ana 
şebekeye elektrik verebilir. Ana şebekeye verilen elektrik için, topluluğa ait projeler, 
toptan satış piyasasında doğrudan ticaret, tarife garantisi, net ölçüm veya net 
faturalama yoluyla yürürlükteki düzenlemeye uygun olarak ücretlendirilecektir. Bu, 
topluluk üyeleri için ek gelir sağlarken ana şebekede esnekliği artırmaktadır.

Enerji hizmet sağlayıcıları topluluğa enerji tasarrufu (dolayısıyla birim enerji maliyetinin 
düşürülmesi), mevcut DEK’lerin iyileştirilmesi ve daha iyi yönetilmesi (dolayısıyla 
DEK’lerin ömrünün uzatılması) için çeşitli çözümler sunabilirler. Enerji servis şirketleri 
aynı zamanda yatırımların finansal risklerini yönetebilir, bu da proje maliyetlerinin 
öngörülebilir olmasını sağlar. 

3.2.2.2. Maliyet
C-O iş modellerin ana maliyetleri, başta yenilenebilir üretim sistemleri (çatı üstü güneş 
PV, rüzgâr türbinleri vb.), bölgesel ısıtma sistemleri (biyokütle bazlı ısıtma), enerji 
depolama sistemleri ve mini şebekeler gibi enerji varlıkları olmak üzere DEK’lerin 
edinimi, kurulumu, işletimi ve bakımıdır.

DEK’lerin mevcut şebekeye entegrasyonu için ek şebeke yatırımları da gerekebilir. 
Akıllı altyapı (akıllı sayaçlar ve akıllı şebeke gibi), DEK’lerin üretim ve tüketim rejimlerini 
belirlemek için önemlidir. Enerji modelleme yazılımları ve akıllı altyapı yatırımları, hem 
varlıkların iyi optimize edilmesi için enerji hizmet sağlayıcılarına, hem de şebekenin 
daha iyi yönetilmesi için sistem operatörlerine veri sağlayabilmektedir. 
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3.2.3. EaaS İş Modelleri

Fayda Gelir Akışı •	 Servis ücreti

•	 Yerel ve kurumsal teşvikler

•	 Performans bazlı ödemeler

•	 Abonelik bazlı ödemeler

•	 Müşterilerin düşürülen birim enerji maliyetlerinden pay

Değer Önermesi •	 Şebekedeki DEK sayısının artırılması 

•	 Müşterilerin birim enerji maliyetinin azaltılması

•	 Müşterilerin karmaşık hale gelen ihtiyaçlarının basitleştirilmesi

•	 Proje finansman risklerinin azaltılması

•	 Müşterilere uzun süreli düşük riskli enerji tedariği

•	 Proje maliyetlerinin şeffaf ve tahmin edilebilir hale getirilmesi

•	 Talep tarafı yönetimi için artan esneklik

•	 Müşterilere enerji arz güvenliğinin artması

•	 Sera gazı emisyonlarının azaltılması

•	 DEK’lerin ömürlerinin uzaması 

•	 Sistem operatörlerine ek esneklik 

•	 Enerjinin daha verimli hale gelmesi

Maliyet Temel Faaliyetler •	 Veri analitiği 

•	 Enerji fiyat tahmini

•	 Yük optimizasyonu

•	 Varlıkların yönetimi ve bakımı

Temel Kaynaklar •	 DEK’ler

•	 Akıllı altyapı sistemleri

•	 Yan varlıklar (HVAC, su ısıtıcısı, akıllı ışıklandırma vb.)

•	 Müşteri yük profili

•	 Enerji modelleme yazılımları

•	 Tüketiciler için yazılım platformu

Maliyet Yapısı •	 Akıllı altyapı

•	 Varlık kurulumu ve işletimi 

•	 Bakım ve onarım

•	 Müşteriye sunulan risk/kazanç tarifeleri

Şekil 19: EaaS İş Modelleri Fayda ve Maliyet Tablosu
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3.2.3.1.Fayda
EaaS iş modellerinin temel faydaları, DEK’lerin yaygınlaşması, yönetimi ve verimlilik 
çözümlerinin yanı sıra, talep tarafı katılımı yoluyla artan şebeke esnekliği olarak ortaya 
çıkmaktadır. Müşterilerinin enerji konusunda tüm ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
müşteri odaklı servisler geliştirilmesini sağlayan bu iş modelleri aynı zamanda enerji 
sistem dönüşümü sebebi ile giderek karmaşık hale gelen ihtiyaçların da müşteriler 
için basitleştirilmesini sağlamaktadır. Akıllı altyapı kurulumu, uygun tarife seçimi, 
DEK yönetimi çözümleri ve veri analitiğini de kapsayan bütün enerji servisleri bu iş 
modelleri kapsamında sağlanır. 

3.2.3.2. Maliyet
DEK’lerin, enerji tasarruflu cihazların ve enerji depolama sistemlerinin edinimi, 
kurulumu, işletimi ve bakımı, EaaS iş modellerinin ana maliyetleridir. Enerji varlık 
kurulumları, enerji hizmet sağlayıcıları için bir kerelik gelir fırsatı sunar. EaaS iş 
modelinin temel faaliyet alanı esas olarak enerji yönetimi hizmetleridir. Enerji yönetimi 
hizmetleri için müşteriler, enerji hizmet sağlayıcılarıyla aboneliğe dayalı modelden 
(sabit gelir sözleşmeleri) performansa dayalı sözleşmelere (değişken gelir sözleşmeleri) 
kadar çeşitli gelir modelleri için anlaşabilirler. 

Akıllı altyapı, akıllı ev ağ geçitleri (enerji analizörü) ve enerji yönetimi için akıllı cihazlar 
dâhil olmak üzere, güç tüketimi ve üretim hakkında gerçek zamanlı / gerçek zamanlıya 
yakın verileri sağlamak için gereken diğer bir ana maliyettir. 

İş modeline bağlı olarak, elektrik fiyat sinyallerine yanıt verebilen ve tüketimi 
müşterilerin tercihlerine göre otomatik olarak ayarlayan bir enerji modelleme yazılımı 
yatırımı da gerekebilir. Genel olarak DEK yönetim sistemleri adı altında değerlendirilen 
bu yazılımlar enerji servis şirketinin müşterilerinin varlıklarını uzaktan izleme, kontrol 
etme ve optimize etmesi için gereklidir. Hava durumu, yük ve fiyat tahmin verileri ile 
beraber çalışan bu yazılımlar, tüketilen enerji için maliyet optimizasyonu sağlamak 
üzere elektrik üretimini ve gelecekteki fiyatları tahmin ederek yardımcı olabilir.

3.2.4. REC Ticareti İş Modelleri

Fayda Gelir Akışı •	 REC ticareti geliri

Değer Önermesi •	 Yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesi

•	 Yenilenebilir enerjiye tedarikine talebin artması

•	 REC satın alan müşterilerin şirket itibarı

•	 Müşterilere vergi imtiyazları

•	 Sera gazı emisyonlarının azaltılması

Maliyet Temel Faaliyetler •	 Spot piyasada REC ticareti

•	 İkili anlaşmalar ile REC ticareti

•	 Tedarik edilen yenilenebilir enerji kaynağının doğrulanması

Temel Kaynaklar •	 Yenilenebilir enerji 

•	 Akıllı altyapı

Maliyet Yapısı •	 Yenilenebilir kaynak doğrulama altyapısı   

Şekil 20: REC Ticareti İş Modelleri Fayda ve Maliyet Tablosu
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3.2.4.1. Fayda
REC ticareti iş modellerinin temel faydası, yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekedeki 
payını artırmak için bir teşvik mekanizması olmasıdır. Tüketiciler, vergi ayrıcalıklarından 
yararlanmak, belirledikleri CO2 emisyon düşüş yükümlülüklerini yerine getirmek ya da 
şirket itibarlarını artırmak için, yenilenebilir enerji kaynağından üretildiği doğrulanmış 
sertifikalar satın alarak yenilenebilir enerji üreticilerini doğrudan teşvik edebilirler. REC 
ticareti iş modelleri, yenilenebilir elektrik üretimini desteklemenin yanı sıra karbon 
emisyonlarının azalmasına katkı sağlar. Üretim noktalarından veri doğrulamasının 
kullanılabilirliğini de artırmaktadır.

3.2.4.2. Maliyet
REC ticareti iş modellerinin ana maliyeti akıllı altyapının kurulumu ve bakımıdır. 
REC’lerin oluşturulması için üretilen her bir MWh elektriğin kaynağının ve zamanının 
belirlenmesi gerektiğinden, doğru çözünürlükte ve güvenilirlikte veri sağlanması 
önemlidir.

3.2.5. ESCO İş Modelleri

3.2.5.1. Fayda
ESCO iş modelleri çeşitli sözleşme mekanizmaları aracılığıyla yenilikçi projelerin teknik 
ve finansal riskleri müşteriden enerji servis şirketine aktarır. Risk aktarımı sonucu 
müşteriler DEK yatırımlarına ve mevcut varlıklarının daha verimli hale getirilmesi 
için gerekli yatırımlara teşvik edilecek, artan enerji verimliliğinin bir sonucu olarak 
talep tarafı esnekliği sağlama potansiyelleri artacak, bu sayede şebekeye ek esneklik 
sağlayacaklardır. 

ESCO iş modelleri, müşterileri söz konusu projelere daha fazla yatırım yapmaya 
teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda projelerin kalitesini de artırır. ESCO’lar 
sundukları hizmetlerde uzmanlaşmış şirketler olduklarından, bir projenin fizibilitesini 
müşterilerinden daha iyi değerlendirebilirler.

Fayda Gelir Akışı •	 Projeden elde edilen enerji tasarrufu karşılığı gelir

Değer Önermesi •	 Müşteriler için garantili enerji tasarrufu

•	 Öncelikli yatırım veya taahhüt olmadan enerji tasarrufu

•	 İlk andan itibaren tasarruf

•	 İstikrarlı nakit akışları

•	 Proje risk ve maliyetlerinin müşterilerden ESCO’lara aktarılması

Maliyet Temel Faaliyetler •	 Proje hazırlama, geliştirme ve yönetimi

•	 Proje finansmanı

Temel Kaynaklar •	 Teknik bilgi birikimi

•	 Finansal bilgi birikimi

Maliyet Yapısı •	 Kurulum maliyeti

•	 Finansman maliyeti 

Şekil 21: ESCO İş Modelleri Fayda ve Maliyet Analizi Tablosu
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3.2.5.2. Maliyet
ESCO iş modellerinin ana maliyetleri varlıkların yatırım (satın alma, kurulum, işletme, 
bakım vb.) ve finansman riskleridir. Başlangıçta yapılması gereken harcamaları 
müşterilerden elde edilen maliyet tasarrufları yoluyla karşılandığı için müşterilerin 
yatırım maliyeti oluşmamaktadır.

Ek olarak, bir projenin başarısını sağlamak için, ESCO’lar müşterilerine ait geçmiş 
yük verilerini elde etmesi, varlıkların enerji kullanım rejimlerini tanımlaması, enerji 
tüketimini ve varlıkların ömrünü optimize etmesi, elektrik fiyatlarını ve yük rejimlerini 
tahmin etmesi gerekir. Bu, kurulan varlığa ek olarak akıllı bir altyapı ve enerji 
modelleme yazılımı yatırımı gerektirir.

3.2.6. EV İş Modelleri

Şekil 22: EV İş Modelleri Fayda ve Maliyet Tablosu

Fayda Gelir Akışı •	 Şebekeye sunulan esneklik için elde edilen gelir 

•	 Sistem operatörlerinden elde edilen teşvikler

•	 Müşterilerin düşürülen birim enerji maliyetlerinden pay

Değer Önermesi •	 Şebekedeki DEK sayısının artırılması 

•	 Talep tarafı yönetimi yoluyla artan esneklik

•	 Şebeke kısıtlarının azaltılması

•	 Azaltılmış birim enerji maliyeti

•	 Yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonun artması

•	 Müşterilere daha ucuz EV şarj maliyetleri

•	 Şebekeye ek enerji depolama kapasitesi

•	 Sera gazı emisyonlarının azaltılması

Maliyet Temel Faaliyetler •	 Veri analitiği 

•	 Şarj rejimi tanımlanması ve optimizasyonu

•	 Elektrik fiyat tahmini

•	 EV şarj ve tüketim optimizasyonu

Temel Kaynaklar •	 Müşterinin şarj rejimi verileri

•	 Gerçek zamanlı izleme ekranları

•	 Veri Analitiği 

•	 Enerji modelleme yazılımları

Maliyet Yapısı •	 Piyasalara erişim maliyetleri

•	 Müşterilere sunulan esneklik karşılığı ödeme

•	 Müşterilere şarj rejimi değişikliği karşılığı ödeme
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3.2.6.1. Fayda
EV iş modellerinin sunduğu yenilikçi akıllı şarj rejimleri, değişken üretim yapan 
yenilenebilir enerji kaynaklarının bölgesel ve/veya ulusal enerji sistemlerine entegre 
edilmesine yardımcı olan bir talep tarafı esnekliği sunar. Bu artan esneklik, arz ve 
şebeke kaynaklarını kullanmak için değerlendirilebilir. Şebekedeki EV’lerin akıllı 
yönetimi, yenilenebilir enerji entegrasyonunu artırmaya katkı sağlar. Bu sayede fosil 
yakıt kullanımı ile elektrik üretimi ve sera gazı emisyonları azaltılır. Bu nedenle EV iş 
modelleri aynı zamanda iklim hedeflerini destekler ve tüketicilere şebekeye sundukları 
hizmetler ile ek gelir yaratır. 

3.2.6.2. Maliyet
Veri analitiği, şarj rejimi tanımlanması, EV şarj ve tüketim optimizasyonu faaliyetleri 
için gerekli cihaz ve ekipmanların yatırım maliyetleri bulunmaktadır. Akıllı şarj 
metodolojilerinin yarattığı değerin ortaya çıkabilmesi adına, bu metodolojilerin 
kullanılmasına destek verecek akıllı altyapı ve mahsuplaşma yazılımlarına yatırım 
yapılmalı, toplayıcıların EV’leri yönetmesi için gerekli mevzuat altyapısı hazırlanmalı ve 
gerçek maliyetleri yansıtan çok zamanlı elektrik tarifeleri geliştirilmelidir.
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Bu raporda altı ana iş modelinin tanımları, itici güçleri, olası engelleri, ilgili politika 
sorunları, enerji dönüşümüne verdikleri katkı, dünyadaki en iyi uygulama örnekleri, 
Türkiye’deki durumları ve boşluk analizleri alt iş modelleri ile beraber incelenmiş, ilave 
olarak her bir iş modelinin fayda ve maliyet analizi yapılmıştır. Ayrıca, enerji sistemi 
dönüşümüne katkı verebilse de değer önermeleri açısından ana iş modelleriyle 
örtüştüğü ya da Türkiye piyasasının mevcut yapısı için henüz erken olabileceği 
düşünülen alternatif iş modellerinin özeti yapılmıştır.

Hâlihazırda gönüllü bir REC ticaret mekanizması, Haziran 2021’de piyasa operatörü 
EPİAŞ tarafından resmi olarak hayata geçirilmiş, yavaş da olsa mekanizmadaki ticaretin 
payı öngörülen bir engel olmaksızın artmaktadır. Ayrıca, bu raporda açıklanan birkaç 
alt model dışında C-O iş modelleri önünde büyük bir engel bulunmamaktadır. C-O iş 
modelinin gelişmesi ileride hayata geçirilebilecek sanal mahsuplaşma yöntemlerinin 
gelişmesi ile hız kazanabilir. Bu yüzden REC ve C-O iş modelleri ile ilgili tartışmalar 
sonuç ve öneriler bölümde yapılmamıştır. İlave olarak, belirlenen iş modelleriyle 
yarattıkları değerin örtüşmesi nedeniyle bu raporda “2.7. Diğer İş Modelleri” başlığı 
altında olan iş modelleri ile ilgili öneriler de bu bölümde tartışılmamıştır. Bu kapsamda 
yapılan çalışma sonucu önceliklendirilmiş ana iş modelleri şunlardır:

• Toplayıcı İş Modelleri
• EaaS İş Modelleri
• ESCO İş Modelleri
• EV İş Modelleri

4.1. Türkiye Enerji Sistemi Dönüşümüne Katkı Sağlayacak İş Modelleri

4.1.1. DEK ve EV Toplayıcı İş Modeli

Artan yenilenebilir enerji ve elektrik talebini dengelemek için gereken esneklik 
şebekede artan EV’ler dâhil DEK’lerin toplayıcılar ile optimize etmesi yoluyla 
elde edilebilir. Yaratılan bu esneklik, yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye 
entegrasyonu için önemlidir. DEK’lerin dengeleme mekanizmalarına katılmalarının 
yanında enerji piyasalarına katılımı için de toplayıcılar rol üstlenebilirler.

Toplayıcı iş modeli DEK’lerin ve talep tarafının (tüketim, enerji depolama sistemleri, 
ısı pompaları gibi) piyasaya bireysel olarak katılamayan kaynakların katılımını 
sağlayabildiği gibi, EV’leri de aynı portföy altında toplayabilir. Bunun yanında 
toplayıcılar: 

• Bireysel tüketicilerin katılımının önündeki idari engelleri azaltabilir, böylece bir 
toplayıcı portföyünün üyesi olarak sundukları şebeke hizmeti için ek gelir elde 
edebilirler.

• Birden fazla değişken üretim yapan yenilenebilir enerji santrali tek bir merkezi 
üretim santrali gibi hareket edebilir ve şebeke dengeleme hizmetleri sağlayabilir. 
Piyasaya erişimi olmayan EV’ler, DEK’ler ve tüketiciler, toplayıcılar aracılığıyla hem 
enerji hem de yan hizmetler piyasalarına katılabilir.

4. Sonuç ve Öneriler
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Mevcut durumda bağımsız toplayıcılar Türkiye’de piyasa katılımcısı değildir ve 
mevcut toplayıcılar (tedarikçiler ve dengeleme sorumlusu grupları) şebekedeki 
sınırlı türdeki varlıkları (çoğunlukla serbest tüketiciler ve merkezi enerji santralleri) 
toplayabilmektedir. Bağımsız toplayıcıların mevzuatta bir piyasa katılımcısı olarak 
tanımlanması ve varlıkların teknoloji açısından tarafsız bir şekilde toplanması 
önemli faydalar sunabilir. Bu iş modelinin hayata geçmesi için enerji ve yan 
hizmetler piyasaları, toplayıcının portföyü söz konusu piyasaların ve mekanizmaların 
katılım kriterlerini (minimum kurulu güç, minimum teklif büyüklüğü, yanıt süresi 
veya aktivasyon süresi gibi) sağladığı sürece belirli türdeki varlıkların katılımını 
sınırlandırmadan, teknoloji ayırt etmeden katılımına izin verecek şekilde yeniden 
tasarlanmalıdır.

4.1.2. Değişen Tüketici Beklentileri Doğrultusunda EaaS

Tüketiciler sadece elektrik faturalarındaki maliyetleri azaltan hizmetlere değil, aynı 
zamanda kendilerine enerji tedariki için daha sürdürülebilir çözümler sunan hizmetlere 
de ihtiyaç duymaya başlamıştır. “Üreten tüketiciler”, özellikle çatı üstü güneş üretim 
tesisi sahibi tüketiciler hızla artmaktadır. Yakın gelecekte ise şebekeye bağlantısı olacak 
elektrikli araç sayısının bu büyümeyi takip etmesi beklenmektedir. Buna ek olarak 
artan dijitalleşme, tüketicileri tüketimlerini optimize etmeye ve elektrik maliyetlerini 
daha iyi yönetme yollarını keşfetmeye yönlendirmektedir.

Türkiye’deki yeni tüketici ihtiyaçları, dijitalleşme ve dağıtık yenilenebilir kaynakların 
yaygınlaştığı şebeke yapısına doğru değişen bir enerji sistemi göz önüne alındığında, 
yeni enerji çözümleri ve hizmetleri sunmak için entegre bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. 
Enerji servis şirketleri, EaaS iş modelleri ile elektriğin tüketicilere nasıl tedarik edildiğini 
ve tüketiciler tarafından nasıl tüketildiğinin optimizasyonunu yapabilir:

• Enerji hizmet sağlayıcıları, EaaS iş modelleri ile müşterilerinin ihtiyaçları 
doğrultusunda hem çeşitli maliyetlerde hem de çeşitli kaynaklardan tedarik edilen 
teklifler sunabilir.

• Enerji tüketimini müşterilerin DEK’lerinin üretimine göre analiz ederek, bir 
tüketicinin ne zaman şebekeden elektrik tüketmesi gerektiğine karar verebilir. 

• Enerji hizmet sağlayıcıları müşterilerinin hem enerji tedarikini hem de fiziksel 
tüketimini optimize etmek için, yenilenebilir enerji ve enerji depolama sistemlerinin 
kurulumu veya mevcut varlıklarının verimliliklerini artırmak için projeler geliştirerek 
tüketicileri kurulum ve finansmanı konusunda destekleyebilir. 

EaaS iş modellerinin hayata geçebilmesi için tüketiciler, iş modelinin potansiyel değer 
önermesi hakkında daha iyi bilgilendirilmelidir. Türkiye, EaaS iş modelleri aracılığıyla 
yaratılan faydaları ölçmek için standart bir metodolojiye sahip değildir. Hizmet olarak 
enerji iş modelleri aracılığıyla yaratılan faydaları belirlemek için standart bir metodoloji 
geliştirilmesi ve düzenleyici tarafından mevzuatta tanınması önemli olacaktır.

4.1.3. Sanayi ve Binalarda Verimlilik Yatırımları için ESCO

ESCO iş modeli, Türkiye’de enerji yoğun sektörlerde ve binalarda verimlilik yatırımlarını 
büyük ölçüde artırabilir. ESCO iş modelleri ile tüketiciler verimlilik yatırımlarına yatırım 
yapmaya teşvik edilirken yapılacak potansiyel projelerin kalitesi de artacaktır.
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• ESCO, tüketiciler için, ihtiyaçlarına göre garantili veya paylaşımlı tasarruf 
sağlayan enerji performans sözleşmeleri kullanarak verimlilik iyileştirme projeleri 
geliştirebilir. 

• ESCO iş modeli altındaki hizmet şirketleri, projenin hem teknik (hedeflenen 
verimlilik iyileştirmesinin gerçekleştirilmesini sağlamak) hem de finansal 
(müşterinin kredi temerrüdü durumunda proje kredisinin ödenmesini sağlamak) 
risklerini de üstlenebilir. 

ESCO konseptinin karmaşıklığı, son kullanıcılar ve finans kuruluşları tarafından 
güvensizliğe yol açabilir. Kamu kurumlarında enerji verimliliğinin önemi konusunda 
farkındalığı artırmak için ESCO’lar bütçelerinin bir kısmını pazarlama kampanyalarına 
ayırmalıdır. Sübvanse edilen veya sınırlandırılan elektrik fiyatları, yapılacak yatırımların 
geri dönüşünün önündeki fiyat risklerinin ön görülmesini engellemesi sebebiyle ESCO 
projelerinin faydalarının veya risklerinin öngörülmesini zorlaştırabilir. Bunu önlemek 
için fiyatlar sınırlandırılmamalı veya sübvanse edilmemelidir. Şu anda Türkiye’de 
geçmiş fiyatlara bağlı olarak değişen ve potansiyel enerji verimliliği yatırımlarının 
gerçek değerinin ortaya çıkmasını engelleyen bir tavan fiyat uygulaması bulunmaktadır. 
Tüketicilerin enerji verimliliğine yatırım yapabilmesi için fiyat sinyalleri gerçek sistem 
değerini yansıtmalıdır.

4.2. İş Modellerinin Enerji Sektörüne Entegrasyonunu Destekleyici Öneriler

Türkiye enerji sistemi dönüşümüne katkı sağlayacak olan yenilikçi iş modellerinin 
hayata geçmesini kolaylaştıracak öneriler belirlenmiştir. Bu öneriler, ana iş 
modellerinde açıklanmış itici güçler, engeller ve boşluk analizlerine ek olarak yapılan 
fayda maliyet analizleri sonucu önceliklendirilmiş iş modellerinin hem Türkiye’deki 
hem de Dünya’daki durumları göz önüne alınarak hazırlanmıştır:

• Enerji sistemi dönüşümünde artan sistem esneklik ihtiyacı dönüşümün önemli 
ayaklarından biridir. Mevcut durumda Türkiye’de esneklik ihtiyacının çoğunluğu 
merkezi üretim santrallerinden sağlanmaktadır. DEK’lerin ve tüketicilerin 
esnekliklerinin de şebeke arz güvenliğine katkı yapması için tedarik edilmesine 
olanak sağlanmalı, mevcut dengeleme güç piyasası ve yan hizmetler piyasasında 
teknoloji ayırt etmeksizin esneklik sağlayacak her aktörün toplayıcılar ile beraber 
katılımına imkân sağlayacak gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

• Toplayıcı iş modellerinin hayata geçmesi için gerekli en önemli adımlar ise 
mevzuatta toplayıcıların bir piyasa katılımcısı olarak tanımlanması ve toplayıcıların 
enerji piyasalarının katılım şartlarını sağladığı sürece portföylerindeki DEK’ler, enerji 
depolama sistemleri ve tüketiciler ile birlikte enerji, yan hizmetler ve dengeleme 
güç piyasalarına katılımına izin verilmesidir. 

• Toplayıcı iş modellerinin hayata geçmesinde akıllı altyapı yatırımları önemli bir 
rol oynamaktadır. Enerji hizmet sağlayıcılarının toplayıcı iş modellerini hayata 
geçirebilmesi akıllı sayaç/altyapı, enerji yönetim sistemleri ve mevcut varlıkların 
daha esnek ve verimli hale gelmesi için gerekli yatırımlara verilecek teşvikler önemli 
bir itici güçtür. 

• Bağımsız toplayıcıların faaliyetleri sebebi ile dengeden sorumlu taraflara çıkardığı 
ek dengesizlik maliyetlerinin nasıl uzlaştırılacağı belirlenmelidir. Toplayıcının 
eylemleri nedeniyle dengeden sorumlu tarafların maruz kaldığı dengesizliği 
düzeltmenin basit bir yolu, “perimeter correction” olarak adlandırılan bir 
yöntemdir. Perimeter correction ile dengeden sorumlu tarafın ilgili saatte oluşan 
dengesizliği, toplayıcı sebebi ile değişen enerji hacmi kadar düzeltilir. Düzeltme, 
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çoğu durumda iletim sistemi operatörleri tarafından uzlaştırma döneminde 
yapılır. Bu yöntemle, dengeden sorumlu taraflar toplayıcı faaliyetleri sebebi ile 
karşılaşacağı zararlardan korunmuş olacaktır.

• Tüketicilerin enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilmesi hem ESCO hem de EaaS 
iş modellerinin yaygınlaşması için faydalıdır. Bunun için kamu ve enerji hizmet 
sağlayıcıları farkındalık kampanyaları gibi enerji verimliliği hakkında son tüketiciyi 
bilgilendirecek etkinlikleri hayata geçirmelidir.

• Elektrik piyasası fiyatları, tüketicilerin ve dağıtık enerji kaynaklarının esnekliklerinin 
ya da yapılacak enerji verimliliği yatırımlarının gerçek değerlerinin anlaşılmasını 
sağlayacak şekilde maliyet bazlı ve öngörülebilir şekilde belirlenmelidir. 
Mevcut enerji piyasasındaki fiyat limiti gibi organik fiyat oluşumuna engel olan 
mekanizmalar hem iş modellerinin ortaya çıkardığı esnekliğin, hem de enerji 
verimliliği yatırımlarının gerçek değerinin ortaya çıkmasını engelleyecektir. 

• Yapılacak yatırımlar için finansmana erişim ile ilgili engeller özellikle enerji 
verimliliği yatırımlarının hayata geçmesini engellemektedir. Enerji sektörünün 
ihtiyaçları doğrultusunda bu finansman imkânlarının sağlanabilmesi için finans 
ve enerji sektörü arasında etkileşim artırılmalı, piyasa risklerinin azaltılması 
konusunda mekanizmalar geliştirilmelidir. 

• Verimlilik projelerinde yaratılan faydanın belirlenmesi için standart bir 
metodolojinin olmaması, enerji hizmet sağlayıcıları ile müşterileri arasında 
anlaşmazlıklara sebep olabilmektedir. Bu anlaşmazlıklar sektöre olan güveni 
azaltmakta ve yeni yatırımlara engel olmaktadır. EaaS ve ESCO iş modellerinin 
faydalarını hesaplamaya yarayan standartlaşmış metodolojiler, tüketiciler için 
bu yatırımların yaratacağı potansiyel faydaların daha öngörülebilir ve güvenilir 
olmasını sağlayacaktır. 

• DEK’lerin ve tüketicilerin enerji piyasalarına doğrudan veya toplayıcı portföyü 
altında katılımı, piyasada doğru fiyat oluşması için önemlidir. Bunun için tüketiciler 
ve toplayıcılar yasada ve mevzuatta birer piyasa katılımcısı olarak tanımlanabilir. 
Doğru fiyat oluşumu aynı zamanda verimlilik ve altyapı yatırımlarını da teşvik 
edecektir.

• Ulusal eylem planlarında enerji verimliliği ve akıllı altyapı konularında atılacak 
adım ve verilecek teşviklerin net olarak belirlenmesi gerekmektedir. Adımlar ve 
teşviklerin eylem planlarında somut olarak belirtilmesi sektörde öngörülebilirliği 
artırarak yatırımcılara güven verecektir.

• Sayaç arkası enerji depolama sistemleri dâhil DEK’ler ile tüketicilerin enerji 
piyasalarına katılımının önü açılmalıdır. Tüketicilerin esnekliğinin yanında sayaç 
arkasındaki varlıkları ile enerji piyasalarına katılması, bu varlıklara yapılacak yatırımı 
daha cazip hale getirecek ve şebekedeki DEK’lerin sayısını artıracaktır.

• Enerji servis şirketlerinin müşterilerine sağladığı (ESCO, EaaS veya toplayıcı 
iş modelleri dâhil) hizmetler sonucu elde ettikleri kişisel verilerin güvenliği 
konusunda mevzuat değişiklikleri yapılmalıdır. Bu verilerin gizliliği ile ilgili endişeler 
belirlenen iş modellerine olan güveni sarsmaktadır.

• Şebekede arz güvenliği sadece iletim seviyesinde değil, aynı zamanda dağıtım 
seviyesindeki kaynaklar göz önünde bulundurularak planlanmalıdır. Sistem 
operatörleri bu planlamayı yaparken DEK kaynaklı dağıtım seviyesinden iletim 
seviyesine oluşan enerji akışını da göz önünde bulundurmalı, çift yönlü enerji 
akışını mümkün kılacak altyapı yatırımlarına önem vermelidir.

• EV’ler de DEK kapsamında değerlendirilmeli ve şebekeye ek esneklik sağlayan 
kaynaklar olarak kullanılması için mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 
Sistem planlamasında EV’lerin hem getireceği talep, hem de EV’lerden elde 
edilebilecek esneklik dikkate alınmalıdır. 
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• EV’lerin şarj rejimlerinin şebeke ihtiyaçlarından bağımsız olması sonucu dağıtım 
şebekelerinin çalışması üzerindeki olumsuz etkileri sınırlandırmak ve EV’lerin 
oluşturacağı ek elektrik talebini yönetmek için akıllı şarj rejimleri ve bunları hayata 
geçirecek iş modelleri, EV kullanıcıları için uygun maliyetli şarj ve daha verimli 
şebeke kullanımını teşvik etmek açısından önemlidir.

• Dinamik tarife mekanizmalarının olmadığı durumlarda, tüketicilerin ve DEK’lerin 
yüklerini optimize ederek şebekedeki arz güvenliğine katkıda bulunan EaaS 
veya toplayıcı iş modellerinin yarattığı faydalar ilgili iş modellerinin gerçek 
değerinin ortaya çıkmasını engelleyecektir. Enerji hizmet sağlayıcılarının EaaS iş 
modelleri ile fiyat sinyallerine göre tüketicilerin ve DEK’lerin yüklerini optimize 
edebilmesi ve ihtiyaç fazlası enerjiyi doğru yönetebilmesi için tüketicilere toptan 
elektrik piyasalarındaki fiyatları daha iyi yansıtan çok zamanlı ve dinamik tarife 
mekanizmaları geliştirilmelidir.  

• ESCO iş modellerinin hizmet kalitesinin zor anlaşılır olması, sunulan hizmetlerin 
proje ve müşteriye özel hazırlanması, işlemlerin uzun vadeli/tekrarlayan doğası 
ve yüksek finansman maliyetlerinden dolayı ortaya çıkan teknik ve finansal 
riskler bu iş modellerinin sınırlı kalmasına sebep olmaktadır. Riskleri minimize 
edecek teminat ve sigorta mekanizmaları, ESCO iş modellerinin yaygınlaşmasını 
sağlayacaktır.
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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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