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Giriş
Dijitalleşme, şirketleri farklı sektörlere, toplumlara ve yaşamlara doğru kaydırmaktadır. Bunların hepsi
bulunduğumuz çağda artık neredeyse tüm cihazların bağlantılı olmasından, insan-makine etkileşiminden,
akıllı sistem ve ürünlerin varlığından kaynaklanmaktadır. Aynısı, geçmişte varlık odaklı şirketlerin yön
verdiği elektrik sektörü için de geçerlidir.
Gelişen teknoloji ile beraber Türkiye’deki tüketiciler, bilgiye daha kolay erişebilecek ve birbirleri ile daha
bağlantılı hale gelecektir. Tüketicilerdeki bu dönüşüm ile birlikte tüketicilerin elektrik sektöründeki
şirketlerden beklentileri de artacaktır. İzlenen politikalar hala büyük bir önem taşısa da, teknolojinin
etkisinin ne zaman gerçekleşeceği konusundaki belirsizlikler yüzünden şirketler, iş modellerini tamamen
gözden geçirerek hızla yaklaşmakta olan dijital değişime karşı hazır olmalıdır.
Türkiye’de elektrik sektöründe dönüşümü tetikleyecek birkaç unsur bu raporda incelenmiştir.
•

Türkiye’deki kurulu gücün artışı,

•

2023 yenilenebilir enerji hedefleri,

•

Yenilenebilir enerji kurulu gücündeki artış,

•

Batarya maliyetlerinin giderek düşmesi,

•

Elektrikli araçların yaygınlaşması,

•

Serbest tüketici limitinin düşmesi,

•

Bilgiye ulaşımın her yıl kolaylaşması,

•

Dijital mecranın öneminin artması,

•

Nesnelerin internetinin yayılması,

•

Diğer teknolojik devrimler.

Diğer ülkelerdeki piyasalar incelendiğinde, tüm bu trendlerin ve teknoloji devrimlerinin kaçınılmaz olarak
tüketicilere daha fazla elektrik tedariki / tüketim seçeneği sunduğunu göstermektedir. Bu nedenle, tüketici,
gelecekteki elektrik sektörü oyuncularının iş modellerinin merkezinde olacaktır.
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Elektrik sektöründe değişimi tetikleyecek
faktörler nelerdir?
Bu bölümde elektrik sektöründeki oyuncuların dönüşümüne etki edecek faktörler incelenmektedir.

1,5

2021’de talebin
katı kadar kapasite

Türkiye’de mevcut durumda bulunan arz fazlasının yakın gelecekte de devam
etmesi ve üretim kapasitesinin toplam talebin 1,5 katına ulaşması beklenmektedir.
Elektrikteki arz fazlalığı pazarlık gücünü tamamen tüketim tarafına vermekte, bu
da tedarikçilerin mevcut durumda müşteri odaklı anlayışı benimseyerek geleceğe
hazırlıklı olmaları gerektiğini göstermektedir.

2023 elektrik arzında

%30 yenilenebilir
enerji hedefi

Türkiye elektrik arzının 2023 yılı sonu itibarıyla en az %30’luk diliminin yenilenebilir
kaynaklardan sağlanabilmesi hedeflenmektedir. Hedefler doğrultusunda 2017
Aralık sonu itibariyle 6.512 MW olan rüzgâr enerjisi kurulu güç kapasitesinin 2023
yılına kadar 20.000 MW’a yükseltilmesi hedeflenirken; 2017 yılı Aralık itibariyle
Türkiye’nin 3.421 MW güneş enerjisi kurulu güç kapasitesine sahip olması, 2023
yılı hedefleri arasında gösterilen 5.000 MW güneş enerjisi kurulu güç kapasitesi
hedefine güvenli şekilde ilerlediğini göstermektedir.
Ayrıca EPDK’nın Ocak 2018’de yaptığı yönetmelik değişikliğiyle çatı tipi güneş enerji
sistemlerinin önünü açmasıyla; güneş enerjisi kurulu gücünün artarak birçok
tüketicinin aynı zamanda üreticiye dönmesi beklenmektedir. Ancak, bu durumun
konvansiyonel elektrik dağıtım anlayışını değiştireceği ve yepyeni bir iş modeli
getireceği gözden kaçırılmamalıdır. Bu doğrultuda başta elektrik dağıtım şirketleri
olmak üzere tüm sektör paydaşlarının şebeke yönetimini ve iş yapış şekillerini bu
değişime hazırlaması gerekmektedir.

Batarya maliyetlerinin
son 6 yılda
azalması
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%77

Lityum iyon bataryalarının fiyatı teknolojinin gelişmesiyle birlikte oldukça düşmüş,
bataryaların çatıya konulan güneş panelleriyle birlikte kullanımı, elektrik tedariğinde
ciddi bir alternatif oluşturmuştur. 2016 yılı itibariyle 273$/kWh olan batarya
fiyatlarının 2020 yılının başlarında 100$/kWh’in de altına düşmesinin elektrik
tüketicilerinin aynı zamanda elektrik üreticisi olmasına hızlandırıcı etki yapması
beklenmektedir. Depolama faaliyetlerinin artışıyla, yenilenebilir üretiminin şebekeye
entegrasyonu da hızlanacak, depolama üniteleri kesikli üretimin dengelenmesinde
TEİAŞ'ın aktif enstrümanlarından olacaktır. Ayrıca elektrikli araçların maliyetlerinin
azalmasıyla, şebekede daha çok elektrikli araç ve şarj istasyonları görülecektir.
Tüm bu konvansiyonel elektrik dağıtım anlayışını değiştirici unsurlar bir arada
düşünüldüğünde, dağıtım şebekesi içerisinde mikro-şebekelerin önem kazanacağı
beklenmektedir.
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Elektrikli araç çağı:
2030’da

125 milyon
elektrikli araç

Müşteri odaklı yaklaşıma
geçiliyor
2018’de serbest tüketici
limiti

2.000 kWh

Dünya çapında batarya maliyetlerindeki düşüş ve elektrikli araçlara uygulanan vergi
indirimleri gibi etmenler sayesinde elektrikli araç sahipliğinde son yıllarda büyük
bir artış gözlemlenmiş; 2017 yılında yollardaki elektrikli araç sayısı 2 milyon civarı
iken, mevcut durumda bu sayı 3 milyona ulaşmıştır. 2030 yılında dünya çapında
125 milyon elektrikli aracın kullanımda olması beklenmektedir. Türkiye’de de beş
büyük şirketin bir araya gelerek oluşturduğu konsorsiyum yerli elektrikli otomobil
üretmeyi amaçlamakta; sözkonusu otomobilin 2021 yılına kadar satışa sürülmesi
öngörülmektedir. Elektrikli araç kullanıcılarının talebi kaydırmada alabilecekleri
aksiyonlar sayesinde elleri kuvvetlenecek ve şebekeyi daha dengeli bir hale
getirmede daha aktif rol sahibi olacaklardır.

2013 yılında 5.000 kWh olan serbest tüketici limiti, 2018 yılında 2.000 kWh’e
gerilemiştir. 2018 yılında serbest tüketici limitinin düşmesine rağmen, 2017 yılı
Aralık ayında 4,6 milyon olan serbest tüketici sayısı 2018 Ocak ayında piyasada
koşulları sebebiyle %11 azalarak 4,2 milyona kadar düşmüştür. 1 Nisan 2018
tarihinden itibaren geçerli olan «Son Kaynak Tedarik Tarifesi» ise tüketimi 50 milyon
kWh üzerinde olan aboneleri kapsamaktadır. Bu tarifede belirlenen yüksek marjlar
ile yüksek tüketime sahip tüketicilerin serbest piyasada aktif olması sağlanmıştır
Serbest tüketici limitindeki ve son kaynak tedarik tarifesindeki düşüş ile uzun
vadede kendi tedarikçisini seçebilecek müşteri sayısının artması beklenmekte, bu
durum tedarikçilerin gelecekte müşteri verilerine daha fazla önem vererek, müşteri
odaklı bir yaklaşıma geçmesini zorunlu kılmaktadır.

   

%250

Türkiye yenilenebilir
enerji kapasitesi son 10
yıldaki artışı

Yenilenebilir enerji tesislerine yönelik, ilgili tesisin kurulmasından itibaren 10
yıl boyunca elektrik alım garantisi sağlamakta olan YEKDEM ile birlikte Türkiye
yenilenebilir enerji konusunda oldukça ilerlemiş, toplam yenilenebilir enerji
kapasitesi son 10 yılda %250 artmıştır. Yenilenebilir enerjide azalan yatırım
maliyetleri ile birlikte sunulan teşvikler yerine piyasa fiyatlarına dayalı yaklaşımlar ön
plana çıkmaktadır.
Tüm bu gelişmelerle birlikte gelecekteki yenilenebilir enerji yatırımlarının daha çok
tüketiciler tarafından yapılması ve “kendi enerjisini üreten tüketici “ kavramının
ortaya çıkması beklenmektedir.
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Bilgiye ulaşım hızı
artıyor

1,44 Milyar
2017 telefon satışı

Akıllı telefon satışları 2017’de 2016’ya göre %3 büyüyerek 1,44 milyar adet olarak
gerçekleşmiştir. Türkiye akıllı telefon pazarında ise satışlar global pazara göre daha
hızlı büyümüş 2017’de 2016’ya göre yaklaşık %12 artarak 14 milyona ulaşmıştır.
Türkiye’de akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve tablet sahipliği oldukça artmış;
Deloitte’un Türkiye’de yapmış olduğu 2017 Global Mobil Kullanıcı anketinde
katılımcıların %92’si akıllı telefon, %81’i dizüstü bilgisayar ve %63’ü tablet erişimi
olduklarını belirtmiştir. Bu oranlar 2015 yılındaki sonuçlara göre artış göstermiştir.
Gerçek zamanlı bilgiye ulaşım hızının artması ve tüketicilerin de bu yöndeki
talepleriyle birlikte Türkiye’de tüketicilerin büyük bir kısmının gelecekte tüketimlerini
anlık olarak izlemek ve kontrol etmek isteyeceği beklenmektedir. Tüketicilerin bu
yöndeki taleplerini karşılayacak tedarikçilere yönelecekleri ve tedarikçileriyle daha
şeffaf bir iletişim kuracakları öngörülmektedir.

2,1 milyar

2017 Türkiye Dijital
Medya Yatırımları

Türkiye’de dijital medya yatırımları 2016 yılına göre %20 büyüyerek 2017’de +2,1
milyar seviyesine ulaşmıştır. Tüm medya yatırımları içerisinde dijitalin payı ise
%26’ya yükselmiştir. Dijital medya yatırımlarının artması, tüketicilere ulaşmayı
hedefleyen tüm sektörlerin dijital iletişim kanallarına verdikleri önemin büyük
ölçüde arttığına işaret etmektedir. Dijital medya kanalları, tüketicilerin farkındalık
seviyesini artırarak tüketicilerin tercihi ve şirketlerin marka imajı üzerinde büyük bir
etki oluşturmuştur.
Elektrik sektöründeki şirketlerin de benzer şekilde dijital mecraya önem vererek
tüketiciye ulaşma konusunda alternatif bir kanal oluşturması, gelecekte oluşması
beklenen tüketici odaklı piyasaya hazırlanmalarını sağlayacaktır.

26 milyar

2020’de
cihaz IoT destekli olacak

Teknoloji
Devrimi

Fintech, Dijital bankacılık

Dijital dönüşümün tüm dünyada hızla yayılması, insanların bağlantılarının günden
güne artmasını ve bilgilerin daha erişilebilir olmasını sağlamıştır. 2020 yılına kadar
26 milyar cihazın IoT destekli olacağı öngörülmektedir. Bu sistemlerin sektörün her
alanında müşteri yönetimini, iş yapış şekillerini ve operasyonel süreçleri etkilemesi
beklenmektedir. Artık insanlar kararlarını sadece daha iyi pazarlamaya göre değil
kolay ulaşılabilir kesin gerçeklere bakarak almaktadır. Elektrik tedarikçilerinin
de gelecekteki tüketici isteklerini öngörerek dijitalleşme ve IoT hedeflerini doğru
koyması, daha rekabetçi bir yapıya ulaşmalarının önünü açacaktır.

Devrim niteliğindeki teknolojiler büyük bir hızla gelişmekte ve tüm sektörlerdeki iş
yapış şekillerini değiştirme potansiyeli kazanmaktadır.
Blockchain ve kriptopara gibi teknolojiler gittikçe daha ulaşılabilir ve uygun fiyatlı
olmaktadır, bunlar tüketicilerin birbirleriyle olan alışverişini kolaylaştırmakta ve
kişiden kişiye (P2P) satın alma gücünün yolunu açmaktadır.

Kaynak: GFK Perakende Paneli,Gartner, Reklamcılar Derneği, IEA, Deloitte Global Mobil Kullanıcı Anketi
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Tüketiciler tedarikçilerden ne istiyor?
Tedarikçiler; yüksek tüketici beklentilerini karşılamak ve tüketicilere değer yaratmak için mevcut iş modellerini trendlere uygun bir
şekilde uyarlamak zorundadır. Tedarikçilerin gelecekteki stratejilerini belirlerken yarının tüketicilerinin ihtiyaçlarını anlayarak başlamak
bu yüzden önem arz etmektedir.
7/24 kaliteli güç tedariki

Türkiye’de tüketicilerin, elektriğin kaliteli ve güvenilir bir şekilde tedarik edilmesine yönelik isteği
giderek artmaktadır. Tüketici ihtiyaçları ve gelecekte olması muhtemel olan seçeneklerin artışı göz
önüne alındığında değer yaratmak ve sürdürülebilir kalmak için tüm değer zinciri güvenilir olmak
zorundadır.

Düşük maliyetli tedarik

Kişi başı enerji tüketimindeki artış ile birlikte tüm abone gruplarındaki tüketiciler daha ucuz elektrik
tedariki talep etmektedir. Piyasadaki tedarikçi sayısının yüksek olmasının tüketiciler için bir avantaj
olacağı ve tedarikçilerin fiyat dışında tüketicilerine farklı hizmetler sunarak rekabette farklılaşması
ihtiyacı ortaya çıkacaktır.

Yeşil enerjiye erişim

Geleceğin çevreci tüketicileri, yeşil enerji kaynaklarından enerji tedarik etmeyi bekleyecek ve bu
durum yenilenebilir enerji sektörünün büyümesine katkı sağlayacaktır.

Kendi enerjilerini üretebilen
tüketiciler

Yarının tüketicilerinin aynı zamanda dağıtık enerji sistemlerine sahip olacağı öngörülmektedir.
Bu geçiş sürecinde, elektrik dağıtım şirketleri başta olmak üzere tüm sektör paydaşlarının geçişi
mümkün kılacak gerekli sistemsel ve operasyonel yatırımları tamamlaması, iş yapış şekillerini
hazırlaması gerekmektedir.

Kolaylık ve kontrol

Akıllı telefonların ve bağlantılı cihazların artmasıyla, geleceğin tüketicileri sadece servisler,
kampanyalar, kesintiler, elektrik tüketimi vb. konularda gerçek zamanlı bilgi edinme beklentisinde
olmayacak; aynı zamanda ne kadar ve ne zaman enerji tüketeceklerini de uzaktan kontrol etmek
isteyeceklerdir.

Katma değerli hizmetler

Tedarikçiler olgunlaştıkça; tüketicilerin enerji verimliliği, verimli elektrikli cihazlar, tüketim analizleri
vb. konularda tedarikçilerin desteğini istemesi öngörülmektedir.

Dijital teknolojiler, elektrik tedarikçilerinin tüketici ihtiyaçlarını fark etmelerini ve iş modellerini geliştirmelerini sağlayarak önümüzdeki
dönemde etkin bir rol oynayacaktır.
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Tedarikçiler dijitalleşerek, artan müşteri bekl

Geleceğin Ak

Tüketiciler için
artan rekabet

ka 7
lit /24
e
te li e
da ne
rik rj
i
Gü
i
ve
en ni
te er lir
da ji
rik
i

Yüksek paya
sahip dağıtık
enerji üretimi

Doğru üretim
tahmini

Dağıtık enerji üretimine
sahip geleneksel üreticiler

Yeni işletme modelleri

Sahadaki varlıkların
gerçek zamanlı takibi
ve operasyonu

z
mi
Te iye
erj m
i
en
ş
lir
eri nebi r ve
e
ile i
nil loj erj
Ye kno En
Te ğıtık leri onu
Da tem asy
Sis tegr
En

Esnek
üretim

R

C

Düşü
k
maliy
etli
tedar
ik
Maliy
e
verim t
liliği

.

Şebeke
Kestirimci analitiğe
Ölçeğinde dayalı bakım
Depolama

.

Gerçek
zamanlı
izleme
Blockchain ile
varlıkların
kaydını tutma

Kendi kendini
iyileştiren
şebekeler
.
Nesnelerin
İnterneti

Oyunlaştırılan
Eğitimler
(AR, VR)

Dijital Proje
Yönetimi
Otomasyonu
tamamlanmış
operasyonlar
ve süreçler

Akıllı
Şebeke
Planlaması

İnovatif Bakım
Uygulamaları
(Robotik vb.)
Akıllı Stok
Yönetimi
Bilgi Güvenliği
Katmanı
6

Sağlam IT
Mimarisi

Türkiye’de Elekrik Sektörünün Geleceği

lentilerine cevap verebilir.
Ka
tm
ya a de
hiz rata ğer
me n
tle
Tü
r
İht keti
iya cile
Te
ç
r
k A ları in
Çö dım için
zü da
m

kıllı Tüketicleri
I

Tek
nol
ojin
in b
eni
ms
enm
esi
Genel aydınlatma
için
otomasyonu
ger
eke
Online
nz
am
pazarlar
an

ve
m rol
u
t
Uy on
k

i
Kend
n
ürete
i
in
is
j
r
e
n
r
e
icile
tüket

e
yl
ici uz
t
ke rs
Tü usu işim
K let
İ

aklı
ici Od
Tüket delleri
İş Mo

Tüketim bazlı
katma değerli
hizmetler

Çok kanallı
iletişim

Dijital iletişim

.
Tedarikçi

.

Üreten Tüketiciler
/ Varlıklar

.

Şebekeden araca &
araçtan şebekeye
Akıllı sayaç,
faturalama ve ödeme

Bilişsel
Chatbotlar

Depolama hizmeti
veren şirketler

Bill

Şebekenin stabilize
olması için üreten
tüketicilerin
yönetilmesi
Dinamik
Tarifeler

Tüketiciler için
artan rekabet
Depolama hizmeti
veren şirketler

ı

Blockchain ile gerçekleştirilen
P2P ödemeleri

T/O

Siber Güvenlik
Katmanı
7

Türkiye’de Elekrik Sektörünün Geleceği

Bu beklentiler gelecekteki elektrik
sektörü için ne anlama gelmektedir?
Geleceğin tüketicilerinin beklentilerini karşılayabilmek için, elektrik sektöründeki oyuncuların beklentilere bağlı olarak tüm ekosisteme
uyum sağlaması ve kendi işleyiş yapılarında değişiklik yapması gerekecektir. Elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtık enerji kaynaklarının
şebekeye entegrasyonunu sorunsuz bir şekilde yönetmesi, kaliteli ve güvenilir enerji sağlaması gerekirken tedarikçilerin ise tüketicilerine
ucuz tarifeler sunabilmek için kendi maliyetlerini iyi yönetmesi, tüketicileri yolculukta bir ortak olarak görmesi, kusursuz müşteri
hizmetleri sunması ve tüketicilerin tüm enerji ihtiyaçları için çözümler sunabilmesi gerekmektedir.

01

Yenilenebilir Teknolojiler ve Dağıtık Enerji
Sistemleri Entegrasyonu
Konvansiyonel üretim santrallerinin güçleri gelecekte daha esnek olarak kontrol edilerek bu santraller güneş ve rüzgar enerjisi gibi
yenilenebilir enerji kaynaklarının yüksek üretim değişkenliklerine uyum sağlayabilecektir. Kestirimci analitik, veri ve görsellik açısından
zengin iş zekası platformları gibi dijital teknolojilerin kullanımı esnekliği daha da artıracaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki
değişken üretim sorununa çözüm bulabilmek adına, iletim ve dağıtım şirketleri şebeke düzeyinde otomatik enerji depolama sistemleri
gibi yeni teknolojilere konsantre olacaktır. Hava durumu tahmini yapan modeller, uzaktan operasyon & izleme teknolojileri ve büyük
veri analitiği gibi güçlü araçlar zaman planlamasının zorluklarıyla başa çıkacak; doğru seviyede enerji tedarikini sağlayarak şirketlere
yardımcı olacaktır. Gelecekteki enerji tedarikçileri kişiselleştirilmiş tarife seçenekleri gibi yenilikçi uygulamaları kullanarak gelişmekte
olan dağıtık enerji sistemleri pazarında rekabet edebileceklerdir.
• RWE Power, Almanya gelişmiş bir süreç optimizasyonu çözümüyle minimum yükünü, ürettiği miktarın %40’ına kadar indirerek termal
tesisinin esnekliğini artırmıştır.
• PG&E, Kaliforniya, ABD pilot Dağıtık Enerji Kaynaklar Yönetim Sistemi projesinde; çatıya konulan güneş panelleri, kişisel elektrik
depolama sistemleri, gibi dağıtık elektrik üretim tesislerini izleme, şebeke ve piyasa koşullarına göre optimize etme, uzaktan üretim
başlatıp/durdurma gibi operasyonları kontrol edebileceği bir altyapı çözümü geliştirmektedir.
• Excel Energy,Kolorado, ABD ve National Center for Athmospheric Research (NCAR), önceki modellere göre %35 daha doğru
tahminler yapan detaylı bir rüzgar enerjisi tahmin sistemi geliştirmiştir.
• AEP, ABD şebekedeki aktif (dağıtık üretim) ve pasif (yük yönetimi) kaynakların sanal üretim tesisleri ya da yük merkezleri gibi
davranarak şebeke stabilizasyonunu arttırmak amacıyla pilot bir çözüm geliştirmektedir.
Kaynak:Siemens, PG&E, University Corperation for Athmospheric Research, AEP

02

Maliyet Verimliliği
Gelecekteki müşteri beklentileri doğrultusunda rekabetin daha da artmasıyla şirketlerin maliyetlerini her geçen gün daha etkin
yönetmek zorunda kalacakları öngörülmektedir. Envanterlerinden kaynaklanan maliyeti düşürmek adına şirketler, geçmiş verileri
kullanarak optimum envanter seviyesini hesaplamak, akıllı sensörler ile en optimal kaynaktan otomatik yedek ürün siparişinin
gerçekleştirilmesi gibi birçok dijital teknolojiyi kullanacaklardır. Robot ve drone gibi akıllı cihazların kullanımı operasyon ve bakım
maliyetlerini düşürecektir. Şirketler, aperiyodik ve periyodik saha operasyonlarını daha etkin yönetmek ve operasyonel verimliliği
arttırmak adına sahadaki iş gücünü optimize edebilecekleri sistem ve yazılım geliştirme faaliyetlerine yönelecektir. İletim ve dağıtım
şirketleri, akıllı şebeke planlama yapabilmek ve akıllı yatırım kararları alabilmek adına yük tahmini yapan araçları kullanacaklardır.
Enerji tedarikçileri, elektrik talebini doğru tahmin edebilen modelleri (dağıtık enerji kaynakları, hava tahminleri için) ve sonuçları elektrik
tedariği maliyetlerini optimize edebilmek için kullanacaktır. Projenin maliyetini ve yatırımların zaman çizelgesini kontrol edebilmek için,
bulut teknolojisi/mobil bazlı proje planlama ve takip etme, drone / artırılmış gerçeklik (AR)-sanal gerçeklik (VR) yardımıyla planlama,
yakın saha iletişimi vb. gibi araçlardan yardım alınacaktır.
• Drax Power Station, İngiltere envanter ve iş yönetimi sistemlerini geçmiş materyal tüketim verisini kullanarak optimal envanter
seviyesini hesaplayan yenilikçi bir uygulamayla değiştirmiştir. Bu uygulama aynı zamanda iş emri yönetimi, varlık riski yönetimi ve
insan kaynakları takibi yaparak gerekli işi optimum şekilde düzenlemektedir. Bu akıllı envanter yönetimi çözümüyle beraber şirket
yıllık 5 Milyon £’ a kadar tasarruf yapmıştır.
• Avrupa’nın iki önemli elektrik şirketi Enel and E.On blockchain teknolojisi kullanan Enerchain isimli bir platformu kullanarak enerji
ticareti gerçekleştirmiştir. Bu sistem merkezdeki aracı ihtiyacını ortadan kaldırarak enerji tedariği maliyetlerini azaltmaktadır.
Kaynak: IBM, Dodge Data & Analytics, E.On
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Güvenilir Elektrik Tedariki
Gelecekte IoT (Nesnelerin İnterneti) ve veri analitiği çözümlerinin birlikte kullanılması, kestirimci bakım çözümleriyle özellikle elektrik
dağıtım şirketleri için sahadaki varlıkların durumunu doğru ve önceden değerlendirme konusunda etkili olacaktır. Makine öğrenmesi
algoritmaları, sahadaki varlığın standart çalışma koşullarından sapması durumunda operatörleri ve bakım ekibini uyaracaktır.
Bakım ekipleri hatalı parçaların analizinde drone’lar yardımıyla gelişmiş görüntü teknolojileri kullanarak arızaların sebeplerini
saptayabilecektir. İş emri girildiğinde bakım ekipleri otomatik olarak uyarılacak; portatif aletler ve üç boyutlu tesis görüntülemenin
yardımıyla arızaya müdahale edilecektir. Artırılmış gerçeklik teknolojisi, ekibin çalışmaya başlamadan önce olası durumları kontrol
etmelerini sağlayacaktır. Bu teknoloji gerektiğinde yol gösterme için standart operasyon prosedürlerine (SOP) ve uzman kişilere
uzaktan erişimi mümkün kılacaktır. Bakım ekibi tehlike potansiyeli olan yerlerin onarımında robotik desteğini kullanacaktır. Bu
sayede sistemdeki herhangi bir hata büyük bir probleme dönüşmeden tespit edilebilecek ve kısa bir sürede bakım ekipleri ilgili
bölgeye gönderilerek sürekli bir güvenlik sağlanacaktır. Gelecekte şirketler, bilgi teknolojileri ve operasyonel teknolojiler alanlarında
dijital araçları kullanarak veriye dayalı kararlar verecek, erişilebilirliği maksimize; elektrik kesintilerini ise minimize edebileceklerdir.
Bu teknolojik gelişmelerle hatalar kolayca tespit edilerek arızalı bölgeye en kısa zamanda tekrar elektrik sunulabilecektir.
• Deloitte Belçika, Belçika’da elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerini bünyesinde barındıran Eandis ile birlikte geliştirdiği NGIN çözümü
ile müşterileri için risk bazlı varlık yönetimi anlayışını hayata geçirmekte, veri analitiği yaklaşımını şebeke modelinde uygulayıp IoT ile
destekleyerek kestirimci bakım faaliyetlerini ve yatırım planlama faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
• Jamaica’da yüksek kaçak oranlarına karşı dağıtım şirketi olan JPS makine öğrenmesi sayesinde geçmiş veriye dayalı öğrenme ile
şüpheli durumları tespit ederek kaçak oranını azaltmaktadır.
• Enel, İtalya’nın kullanmakta olduğu kazan robotları; kazan borularının genişliğini ölçmekte, borulardaki toz ve birikintileri temizleyerek
borularda sızma miktarını azaltmaya yardımcı olmakta ve tesisi maliyet açısından verimli ve güvenli bir hale getirmektedir.
• Endüstriyel ağaç işleri makinesi üreten büyük bir şirket artırılışmış gerçeklik gözlükleri kullanarak teknisyenlerin duruma uzaktan
müdahale etmesini sağlamakta ve bunu yaparken iş gücü maliyetini azaltmaktadır.
• Kahramaa, Katar’ın elektrik dağıtım şirketi, sahadaki varlıklarının durumunu gerçek zamanlı takip edebilmek adına gelişmiş bir varlık
durumu ve yönetimi yazılımı geliştirmişlerdir. Bu yeni çözümleri trafo arızalarını %50’ye kadar azaltmıştır.
• FinGrid, Finlandiya tahmini bakım zamanını hesaplamak, maliyeti azaltmak ve güvenilirliği artırmak adına gerçek zamanlı bir varlık
yönetimi sistemi, büyük veri analitiği ve konumsal analitik sistemi kurmuştur. FinGrid bu sistemleri kurduktan sonra hızlı sorun tespiti
ve hata analizi sağlarken bir yandan da daha akıllı yatırım kararları vermeye başlamıştır.
• E.On, Almanya elektrik hatlarının yaşı ve kablo çeşidi, bakım onarım zamanı ve hava durumu gibi dahili ve harici verileri, olası
hataların tespitinde kullanan bir yapay zeka sistemi geliştirmiştir. Şirket, kapsamlı data analizlerini kendi kendine öğrenebilen
algoritmalarla birleştirip kesintileri meydana gelmeden önce kolayca tespit edip önleyebilmektedir.
Kaynak: Enel, Vital, GE, IBM, E.On
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Tüketici Odaklı İş Modelleri
Geleceğin tedarikçileri, tüketicinin ihtiyaçlarını iş modellerinin merkezine alacak ve tüketiciyi her zaman birer partner olarak
göreceklerdir. Dağıtık enerji kaynağı sahipleri, özellikle büyük endüstriyel/ticari tüketiciler hem üretici hem tüketici konumuna
geçeceklerdir (prosumers). Örneğin gelecekteki bir tüketici elektrikli otomobilini ofise/eve park edip şarja takacak, şebekeye bağlı
durumda olacaktır. Bu durumda araç şebekeyi dengelemek için kullanılan bir kaynak konumuna geçecektir. Talebin yüksek olduğu
zamanlarda araç bir hizmet bedeli karşılığı güç kaynağı olarak davranacak ve talebin minimum düzeyde olduğu zamanlarda ise belli
bir ücret karşılığında yük merkezi olarak görev yapacaktır. Blockchain teknolojisinin de yardımıyla kişiler arası enerji alışverişi gibi
inovatif iş modelleri geleceğin tedarikçileri için var olacaktır. Mobil uygulamalar, gerçek zamanlı fiyat takibi ve makine öğrenmesi
(örneğin; tüketicilerin güç kaynağı/yük merkezi olarak davranabileceği oranların tespitinde kullanılması) gibi dijital teknolojiler hem
elektrik sektöründeki oyuncular hem de tüketiciler tarafından kullanılacak ve iki tarafa da birçok konuda imkan sağlayacaktır. Dijital
çözümler talebin yüksek olduğu zamanlarda dağıtım şirketlerinin şebekeyi yönetmesini kolaylaştıracak; aynı zamanda da tüketiciler
için gelir elde edilmesi / maliyet azaltılması gibi konularda fırsatlar oluşturacaktır. Benzer bir durum gelecekte yaygınlaşması
beklenen enerji depolama hizmeti veren tesisler için de geçerli olacak, talebin yüksek olması durumunda devreye girmek için yeterli
büyüklüğe sahip şirketler için iyi bir opsiyon olacaktır. Aynı zamanda, dağıtım şirketleri coğrafi olarak uzak köy, kasaba gibi talebin
sınırlı olduğu yerleşim alanlarına kadar şebekeyi taşımak zorunda kalmayacak; dağıtık enerji ve depolama sistemlerinden elektrik
alan bulut bağlantılı mikro şebekeler ile uzak yerleşim yerlerine elektrik verilebilecektir. Bu sayede şirketlerin yatırım maliyeti
düşecek; coğrafi olarak uzak bölgeler de elektrik yönetimi konusunda sorun yaşamayacaktır.
• Brooklyn(NY, ABD)’de gelişen çatı üstü güneş enerjisi pazarından yararlanabilmek adına, LO3 Energy Siemens ile işbirliği
yaparak Brooklyn Microgrid’i geliştirmiştir. Bu sistem blockchain teknolojisini kullanarak kişiden kişiye enerji ticaretine imkanı
sağlamaktadır.
• United Energy tüketicilerin de pay satın alabildiği «Topluma Açık Şebeke Depolama» sistemini geliştirmiştir. Geliştirilen bu
sistemde tüketiciler maliyet avantajı sağlarken; talebin en yüksek olduğu zamanlarda şebeke yönetimini kolaylaştırmaktadır.
• Enel- SPA, Denmark & Nuvve, ABD gün içinde park halindeyken şebekeyi dengelemesi için 10 elektrikli arabayla bir pilot çalışma
düzenlemiştir. Enel – SPA, bu pilot çalışmadaki 10 araç ile bir yıl içinde yaklaşık 1.350 dolarlık bir kazanç sağlamıştır.
• Vattenfall, İsveç evde veya işte elektrikli araçların şarj edilebilmesi için InCharge adını verdikleri bir şarj kutusu geliştirmişlerdir.
Bu şarj kutusu standart elektrik prizlerinden çok daha yüksek bir akım sağlamaktadır. Bu kutular eğer tehlikeli boyutta yüksek bir
akım gelişi tespit ederse de kendi kendine kapanma özelliğine sahiplerdir. InCharge sistemiyle beraber kişiler elektrik kutularını
belirli kişilerin kullanımına bir ücret karşılığı (bu ücret de kişiler tarafından belirlenmektedir) açabilmektedir.
Kaynak: Siemens, SoCore energy, arsTECHNICA , Vattenfall

10

Türkiye’de Elekrik Sektörünün Geleceği

05

Tüketiciyle Kusursuz İletişim
Tüketicilerin birbiri arasındaki iletişimin günden güne artmasıyla beraber şirketlerin tüketicilerle iletişiminin yöntemi büyük ölçüde
dijitalleşecektir. Tüketiciler şikayetlerini cep telefonları/elde taşınabilir cihazlar aracılığıyla gönderecek; müşteri hizmetleri şikayet
ve sorunlara interaktif uyarılar/gerçek zamanlı otomatik linkler aracılığıyla anında çözüm bulmaya çalışacaklardır. Tüketiciler
tedarikçilerle tüm iletişim kanallarında benzer seviyede kullanıcı deneyimini tecrübe edecektir (internet sitesi, mobil uygulama,
çağrı merkezleri, fiziksel merkezler vb.). Ayrıca tüketicinin niyetini anlamaya yardımcı olan rehber robotlar (chatbot) kullanılacaktır.
Bu robotlar müşterilerin uzun ve kompleks sorularına 7/24 cevap verme hizmeti sağlayacaktır. Akıllı sayaçların kullanıma girmesi
ve akıllı ödeme çözümlerinin yaygınlaşması ile tedarikçiler müşterilere faturaları email, kısa mesaj, online mesaj, sosyal medya gibi
çeşitli kanallardan güvenli ve çabuk bir şekilde sunacak ve tüketiciler farklı güvenli ödeme opsiyonları kullanabilecektir. Blockchain
ve kriptopara gibi çeşitli dijital teknolojiler de ödeme yöntemi olarak kullanılabilecektir. Tedarikçiler aynı zamanda tüketicilerin
ihtiyaçlarını ve düşüncelerini daha iyi anlayabilmek adına sosyal medyada veri madenciliğini yaygın olarak kullanarak tüketiciler ile
iletişimi ve tüketicilerin memnuniyet seviyesini artırmaya çalışılacaktır.
• PNM, ABD varolan online kanallarını yeniden yapılandırarak, çeşitli müşteri hizmeti yazılımlarıyla tüketicileriyle birçok iletişim
kanalından standartları belirlenmiş bir müşteri deneyimi kurmuş, gelişmiş self servis özellikleri sağlamış ve sunucu uygulamayla
kusursuz bir entegrasyon oluşturmuştur. Bu entegrasyon müşterilerin online yönelimini ve memnuniyet seviyesini artırmış ve
hizmet maliyetini optimize etmiştir.
• Center Point Energy, ABD hızlı tahminleme sistemlerini kullanarak müşteri hizmet stratejisini proaktif bir sisteme dönüştürmüştür.
Şirket, iletişim kanallarında kişiye özel hizmet vererek müşteri deneyimini iyileştiren bir müşteri yönetim sistemi geliştirmiştir.
• UK Power Systems, 2013 yılında İngiltere’nin üç ayrı fırtınayla sarsıldığı sıralarda çağrı merkezlerindeki telefon trafiğini azaltıp
cevap verme oranını artırmak amacıyla Twitter’ı etkili bir şekilde kullanmıştır.
Kaynak: Cognizant, IBM, Black&Veitch
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Tüketicilerin İhtiyaçları için Tek Adımda Çözüm
Tüketicilerin enerji tüketimi verilerine erişimlerinin artmasıyla, geleceğin enerji tedarikçileri büyük veri ve makine öğrenmesi
teknolojilerini kullanarak tüketicilerin ihtiyaçlarını daha kolay anlayabilecek ve onlara özel çözümler sunabilecektir. Örneğin enerji
tüketimi yüksek olan bir tüketici için şirketler, tüketiciye dinamik tarife yapısını takip eden akıllı bir cihaz almasını önerip (tüketicinin
izniyle) bu şekilde tüketicinin elektrik tüketimini en uygun şekilde yönetebilmesini sağlayacaktır. Bu tarz bir cihaz tüketicinin enerji
tüketimini optimize etmesini sağlayarak enerji faturasını azaltmasına yardımcı olacaktır. Enerji şirketleri; elektrikli araç şarjı altyapısı,
enerji depolama hizmetleri ve bağlı ev gibi tüketicilerin ihtiyacına yönelik yatırımlarını arttırarak devam edecektir. Dijital anketler ve
sosyal medya veri madenciliği sayesinde elde ettikleri bilgileri tüketici yönelimlerini anlamak ve gerekli yatırımları yapabilmek için bu
veri kaynaklarından faydalanacaklardır. Ayrıca geleceğin enerji şirketleri otomatik sokak aydınlatması, akıllı ev yönetim sistemleri vb.
gibi yeni iş modelleri için iş ortakları ile beraber çalışacaklardır.
• Enel, İtalya tüketicilerin enerji tüketimini uzaktan kontrol etmesine yardımcı olan ve cihazların uzaktan da işlem yapabilmesini
sağlayan, e-Goodlife adlı bir ürün piyasaya sürmüştür.
• SDG&E , PG&E, ConEdison, E.On vb. gibi şirketler tüketicilerin enerji verimliliğine yönelik cihazlar temin edebileceği online bir
pazar kurmuşlardır.
• EDF Energy, Fransa tüketicilerin faturalarını anlık olarak takip edebilecekleri akıllı ölçüm araçları için çalışmalar yapmaktadır. Bu
cihazlar sayesinde tüketiciler günlük,aylık veya yıllık olarak kullandıkları enerji miktarını ekranlarda görüp tarifeleri karşılaştırma
imkanı bulacak ve tükettikleri miktarı sürekli kontrol atında tutabileceklerdir.
Kaynak: Enel, Greentech Media, EDF Energy

07

Siber Güvenlik
Sistemlerin bulut bağlantılı olmaya başlamasıyla beraber, enerji şirketlerinin günlük işlemleri ve tüketiciyle iletişimleri gittikçe siber
saldırılara daha da açık hale gelecek her saldırının etkisi de bir o kadar artacaktır. Örneğin bilgisayar korsanları, gelecekte elektrik
şebekesine dijital saldırıda bulunarak bir bölgede elektrik kesintisine neden olabilecek ve o bölgeyi toplum ve şirketler için tehlikeli
bir hale getirebilecektir.
Gelecekteki enerji şirketlerinde tüm sistemler birbiri ile entegre çalışacağından bilgi teknolojisi ve operasyonel teknoloji sistemlerini
korumak amacıyla, şirketlerin siber güvenlik, bilgi güvenlik protokolleri ve altyapılarına büyük önem vermeleri gerekecektir.
• 2015 yılında, bir bilgisayar korsan grubu BlackEnergy malware32 ile Ukranian Power’ın şebekesini hacklemiş ve Ukrayna’da 1,5
milyonun üstünde ev elektriksiz kalmıştır. Kuzey Amerikalı büyük bir enerji üreticisi sistemlerini bu tarz saldırılardan korumak
amacıyla güçlü siber güvenlik protokolleri oluşturmuştur. Oluşturulan bu sistem, sisteme kaçak girişleri algılayarak karşı koruma
sağlamakta ve bu şekilde şirketin operasyonel teknolojilerini güvenlik ihlallerine karşı korumaktadır.
Kaynak: welivesecurity, GE
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Şirketler geleceğin elektrik sektörüne
kendilerini nasıl hazırlayabilirler?
Endüstri 4.0 devriminin gelmesiyle birlikte
verinin sektörde etkin kullanımı ve dijital
teknolojilerin dönüşümü tetiklemesi
değer zincirinin her noktasında etkili
olacaktır. Özellikle dağıtım şirketleri;
coğrafi bilgi sistemleri, akıllı sayaçlar, arıza
yönetim sistemleri gibi verilerin etkin
kullanımına yönelik hazırlık çalışmalarına
ciddi yatırımlar yapmaktadır. Elektrik
sektörü dijital dönüşüm açısından ideal
bir sektör olarak göze çarpmaktadır.
Sektör oyuncularının başarısı, gelecekte
değişecek olan müşteri beklentisine
göre iş yapış şekilleriyle iş modellerini
ve düşünce yapısını dönüştürebilme
yetkinliğine bağlı olacaktır.

Hayal Et

Geleceğin dijital şirketleri birbiriyle
tamamıyla entegre ancak aynı zamanda
dinamik trendlere ve zorluklara yanıt
verebilecek düzeyde birbirine bağlı
sistemlere ihtiyaç duyacaktır. Dijital
yapıya kavuşmak ne bir anda olabilecek
bir şeydir ne de birkaç adımda
gerçekleştirilebilir. Aksine bu dönüşüm
bir seri dijitalleşmeye yönelik iş modeli
değişiminin müşteri odağı felsefesini
barındıracak biçimde sürekli olarak süreç
içerisindeki dönüşümü ile mümkün
olabilmektedir. Ayrıca, gelecekte dijital
yapıda bir şirket olmak için yalnızca yeni
gelir kalemleri oluşturan değil dijital
ekosistemden yararlanacak ve değer
zincirinde yer alan müşteri, şirket ve diğer

Ortaya Koy

İleriye bakmak ve kapsamlı olarak
keşfetmek

Konsept geliştirmek, prototiplemek,
test etmek ve planlamak

• Geleceğe yönelik zorlukları müşteri,
varlık ve iş gücü eksenlerinde tespit
etmek
• Organizasyon içerisinde dijital zihniyet
oluşturmaya başlamak
• Gelişmiş dijital teknolojileri ve farklı
sektörlerdeki uygulama alanlarını
anlamak
• Dijital vizyon ve dijital strateji geliştirmek
• Stratejik ortaklıklar bulmak

• Dijital dönüşümü sağlayacak IT/OT
mimarisini yeniden tanımlamak ve
entegre etmek
• Dijital dönüşüm yol haritası hazırlamak
• Sağlam siber güvenlik yapısı geliştirmek
• Güçlü proje yönetişim mekanizmaları
tasarlamak
• Kültürel dönüşüm sürecini başlatmak

paydaşlar ekseninde değer yaratacak
inovatif iş modelleri belirlenmesi
gerekmektedir. Bu süreçte başarının
gelmesini sağlayacak temel unsur
zorlukları yönetilebilir küçük parçalara
bölmekten ve sağlam bir uygulama planı
oluşturmaktan gelmektedir. Verimli
program yönetimi, etkin değişim yönetimi
ve risk yönetimi dijital dönüşüm sürecinin
başarıya ulaşmasında önemli etkenlerdir.
Bütün bunların yanı sıra bu dönüşüm
sürecindeki her firma için en önemli
husus ise gerçekten geleceğin şirketi
olabilmek için organizasyonel kültürü
değiştirecek olan dijital bir zihniyet
geliştirmektir.

İlerlet

Çevik operasyonlar ile etki yaratmak
• Yetkinlik eksikliklerini ölçmek ve kapasite
geliştirme programları organize etmek
• Düzenli denetimler ile gerçekleşen
değerleri takip etmek
• Dijital vizyon ile organizasyonel yapıyı
yeniden düzenlemek
• Gerek elektrik sektöründeki gerek diğer
sektörlerdeki dijital alanında iyi uygulama
örnekleri ile kıyaslama yapmak
• Şirket içi inovasyon kültürünü getirmek
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Bu dönüşüm sürecinde Deloitte elektrik
sektöründeki şirketlere nasıl destek
olabilir?
Deloitte dijital hizmetlerde yetkinlik, vizyon ve uygulama açısından lider
konumdadır.
Bilgi Güvenliği
Deloitte, mevcut hizmet
portföyü ve stratejisi açısından
bilgi güvenliği danışmanlığında
Forrester tarafından lider
olarak belirlenmiştir.

Müşteri Deneyimi
ve CRM ile İlgili
Danışmanlık
Hizmetleri
Deloitte, müşteri
deneyimi ve CRM
hizmetlerinde
vizyonunun bütünselliği
ve uygulama
yetkinliklerinde
Gartner’a göre ilk sırada
yer almaktadır.
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Tedarik Zinciri
Deloitte, dijital tedarik
zinciri planlama ve
tasarlama danışmanlık
hizmetlerinde ALM
Intelligence tarafından
yapılan çalışmaya göre
uluslararası liderliğe
sahiptir.

İnovasyon
ALM Intelligence’a göre
Deloitte, dijital inovasyon
danışmanlık hizmetlerindeki
hizmet derinliği ve yetkinliği
açısından dünyada ilk sırada
gelmektedir.

Nesnelerin İnterneti
Deloitte, IDC’ye
göre nesnelerin
interneti danışmanlık
hizmetleri ve sistem
entegrasyonunda
strateji ve yetkinlik
açısından dünyanın
1 numarası
konumundadır.

Strateji
IDC’ye göre
Deloitte, dijital
strateji danışmanlık
hizmetlerinde
yetkinlik ve
stratejisiyle
uluslararası lider
konumunda
bulunmaktadır.
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