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•	 Talep	tarafı	katılımı;	elektrik	sisteminin	en	düşük	maliyetle	
karbonsuzlaştırılmasında	büyük	potansiyele	sahiptir.	Türkiye’de	elektrik	
piyasasında	gerçekleştirilecek	tarife	ve	fiyatlandırma	reformları	ile	talep	tarafı	
katılımının	faydalarından	azami	ölçüde	yararlanılabilecektir.

•	 Talep	tarafı	katılımı;	enerji	verimliliği,	dağıtık	enerji	kaynakları	ve	enerji	depolama	
gibi	sistem	esnekliği	sağlayan	diğer	araçlarla	birlikte	elektrik	sisteminin	
dönüşümünde	önemli	rol	oynamaktadır.

•	 Nesneler	arası	güvenilir	ve	hızlı	bir	akıllı	iletişim	sistemi,	Türkiye’de	tüketicilerin	
elektrik	tüketiminde	akıllı	sayaç	kullanımına	geçerek	talep	tarafı	katılımında	aktif	rol	
oynamalarını	sağlayabilecektir.

•	 Türkiye	enerji	mevzuatının,	tüketiciler,	bağımsız	talep	toplayıcıları,	dijitalleşme	
ve	esneklik	bağlamında	gözden	geçirilerek	iyileştirilmesi	talep	tarafı	katılımının	
yaygınlaşmasında	önemli	rol	oynayabilecektir.	

Ana Mesajlar

Türkiye	enerji	sistemi,	tüm	sistemin	karbonsuzlaşması,	verimliliğin	artırılması	ve	
sistem	esnekliğinin	sağlanması	kapsamında	kritik	öneme	sahip	iki	unsur	olan	
yenilenebilir	enerji	entegrasyonunda	ve	yenilikçi	akıllı	teknolojiler	konusunda	devasa	
bir	potansiyele	sahiptir.	Bu	potansiyelin	gerçekleştirilmesinde,	politika	yapıcıların	
yenilenebilir	enerjinin	değerini	en	üst	düzeye	çıkaran,	şebeke	ve	tüketiciler	için	söz	
konusu	olabilecek	olumsuz	sonuçları	azaltan	temiz	teknoloji	yatırımlarını	artırması	
gerekecektir.	Bu	rapor,	bu	hedeflerin	gerçekleştirilmesinde	talep	tarafı	katılımının	
neden	kilit	önemde	olduğunu	açıklamakta	ve	altı	maddelik	uygulama	planı	vasıtasıyla	
öneriler	sunmaktadır.

Giriş
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Türkiye’nin temiz enerji vizyonu

2020	yılında	Türkiye’de	üretilen	toplam	305	teravat-saat’lik	(TWh)	elektriğin	içinde	
kömürün	payı	%34,8,	hidroelektriğin	payı	%25,6,	doğalgazın	payı	%22,7,	rüzgâr,	güneş,	
jeotermal	ve	diğer	yenilenebilir	kaynakların	payı	ise	%16,8	olmuştur.1	Geleceğe	dönük	
olarak,	Türkiye’nin	ithal	yakıt	maliyetlerini	azaltma	ve	yenilenebilir	enerji	kaynaklarının	
üretimdeki	payını	artırma	konusunda	kararlılığı	doğrultusunda,	Onbirinci	Kalkınma	
Planı’nda	belirtilen	2023’e	kadar	toplam	elektrik	talebinin	%38,8’inin	yenilenebilir	
kaynaklardan	karşılanması	hedefi	halihazırda	aşılmıştır.2	SHURA	Enerji	Dönüşüm	
Merkezi’nin	kısa	süre	önce	yayınlamış	olduğu	analiz	sonuçlarına	göre,	rüzgâr	ve	
güneş	enerjisinin	üretim	payının	2030’a	kadar	%30’a	ulaşmasının	teknik	ve	ekonomik	
açıdan	uygulanabilir	olduğu	ve	bunun	yanında	%20’nin	üzerinde	ilave	bir	payın	diğer	
yenilenebilir	enerji	kaynaklarından	sağlanabileceği	ortaya	konulmuştur.	Bununla	
birlikte,	bu	seviyenin	2030’da	hem	rüzgâr	ve	güneş	enerjisi	hem	de	diğer	yenilenebilir	
enerji	kaynaklarının	ulaşabileceği	en	son	nokta	olmayacağına	dair	genel	bir	kanı	
mevcuttur.	%30’luk	rüzgâr	ve	güneş	enerjisi	üretim	payının	gerçekleşmesi,	elektrik	
talebinin	artışına	bağlı	olarak,	söz	konusu	tarihe	kadar	toplam	yaklaşık	60	gigavat’lık	
(GW)	rüzgâr	ve	güneş	enerjisi	kapasite	kurulumu	gerektirecektir.3  

Öte	yandan,	elektrik	talebi	şu	iki	önemli	eğilimin	sonucuna	bağlıdır:	(1)	ısıtma,	soğutma	
ve	ulaştırma	sektörlerinin	elektrifikasyonu	ve	buna	bağlı	olarak	elektrik	talebinin	
kaçınılmaz	olarak	artması;	(2)	elektrik	talebini	azaltmaya	yönelik	enerji verimliliği 
önlemlerinin	getirdiği	sonuçlar.	Elektrifikasyonun	getirdiği	zorlukların	öngörülmesi,	
bunların	enerji verimliliği ve talep tarafı katılımı	gibi	uygulamalarla	yönetilmesi,	
sistem	kısıtlarını	asgari	düzeyde	tutmak	ve	daha	yüksek	oranda	yenilenebilir	enerjinin	
sisteme	entegre	edilmesini	sağlamak	için	giderek	daha	önemli	hale	gelmektedir.	Bu	
faktörlerin	daha	ayrıntılı	olarak	ele	alınması	gerekmektedir.

1. Türkiye enerji sistemi gereksinimlerinin esneklik yoluyla karşılanması

1	https://enerji.gov.tr/eigm-raporlari	
2	https://www.shura.org.tr/wp-content/uploads/2020/09/ExecutiveSum.pdf
3	https://www.shura.org.tr/wp-content/uploads/2020/08/ExecutiveSum.pdf
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SHURA’nın	Türkiye’deki	çatı	üstü	güneş	enerjisi	potansiyeli	çalışmasına	göre,	55	GW’lık	
toplam	güneş	enerjisi	potansiyelinin	yaklaşık	10-15	GW’lık	kısmı	çatı	üstü	güneş	enerji	
sistemleri	dahil	olmak	üzere	dağıtık	enerji	kurulumlarına	bağlıdır.11	Bu	rakamlar,	
2020	yılı	itibariyle	1	GW’ın	altında	kurulu	güce	sahip	çatı	üstü	güneş	sistemlerine	
kıyasla	önemli	bir	sıçramayı	ifade	etmektedir12.	Öte	yandan	TEİAŞ	2021’in	Ocak-Nisan	
döneminde	çoğunlukla	çatı	üstü	olmak	üzere	yaklaşık	400	MW	ilave	güneş	enerjisi	
kurulumunun	gerçekleştiğini	bildirmiştir13.	Mevcut	durumla	varılmak	istenen	nokta	
arasındaki	mesafeyi	kapatmak	ve	son	zamanlarda	kazanılan	ivmeyi	sürdürmek	için,	
hem	dağıtık	ölçekte	hem	de	şebeke	ölçeğinde,	yenilenebilir	enerji	üretiminin	değerini	
optimize	etmek	için	stratejik	eylemlere	ihtiyaç	duyulmaktadır.

Isı pompaları:	 SHURA’nın	 2030	 yılı	 senaryosu,	 binalarda	 enerji	 dönüşümünün	 temel	 unsurlarından	 biri	 olan	 ısı	
pompalarının	 yüksek	 oranda	 uygulamaya	 geçirilmesini	 öngörmektedir.	 SHURA’nın	 Elektrifikasyon	 senaryosuna	 göre	
yeni	binaların	%50’sinde,	mevcut	bina	stokunun	ise	%10’unda	ısı	pompası	kullanımına	geçilmesi,	dolayısıyla	Türkiye’nin	
tamamında	toplam	1,9	milyon	ısı	pompasının	kullanıma	alınması,	bu	suretle	ısı	pompalarının	mevcut	stok	içindeki	payının	
%1’den	%19’a	çıkması	öngörülmektedir.	Bu	tür	bir	ısı	pompası	yaygınlaşmasının	2030’da	ısınma	amaçlı	elektrik	kullanımı	
gereksinimini	mevcutta	4	GW	olan	düzeyden	yaklaşık	18	GW	düzeyine	çıkarması	öngörülmektedir.4   

Elektrikli araçlar:	 Şu	 anda	 Türkiye’de	 yaklaşık	 1.000	 adet	 elektrikli	 araç	 kullanılmaktadır	 ve	 plug-in	 hibrit	 elektrikli	
araçlarla	 birlikte	 bu	 sayı	 yaklaşık	 2.000’e	 ulaşmaktadır.	 Giderek	 artan	 araç	 sahipliği	 ve	 nüfusla	 birlikte,	 elektrikli	 araç	
kullanımını	artırmak	için	önemli	bir	potansiyel	vardır.	Enerji	ve	Tabii	Kaynaklar	Bakanlığı	2030’a	kadar	Türkiye	yollarında	1	
milyon	elektrikli	araç	olabileceğini	öngörmektedir.5	Bununla	birlikte,	2019	yılında	yayınlanan	elektrikli	araçların	şebekeye	
olan	etkilerinin	incelendiği	SHURA	raporunda,	akıllı	şarjı	mümkün	kılan	politikaların	başarılı	bir	şekilde	uygulanması	ve	
planlanan	şebeke	yatırımlarının	hayata	geçirilmesi	şartıyla,	2030	yılına	kadar	yıllık	4	TWh’lik	elektrik	talebi	yaratacak	olan	
2,5	milyon	elektrikli	aracın	Türkiye’nin	dağıtım	şebekesine	entegre	edilmesinin	mümkün	olacağı	gösterilmiştir.6 

Enerji verimliliği:	Türkiye’nin	2017-2023	Ulusal	Enerji	Verimliliği	Eylem	Planı7	(UEVEP)	2017’deki	düzeylere	kıyasla	2023’te	
toplam	birincil	 enerji	 talebinde	%14	azalma	sağlanmasını	hedeflemektedir.	UEVEP	kapsamındaki	 verimlilik	önlemleri,	
enerji	verimliliğini	artıracak	55	eylemi	 içermektedir	ve	bu	eylemlerden	31’i	elektrik	sektörünün	farklı	aşamalarını	hedef	
almaktadır.	 SHURA	 Enerji	 Verimliliği	 çalışması8	 maliyet	 etkin	 verimlilik	 seçeneklerinin	 hayata	 geçirilmesi	 sonucunda,	
baz	senaryoya	kıyasla	elektrik	talebinde	ilave	%10’luk	azalmanın	mümkün	olduğunu	öngörmektedir.	Bu	öngörü	sadece	
binaları	ve	sanayiyi	değil	aynı	zamanda	sokak	aydınlatması	ve	 iletim	ve	dağıtım	şebekesinin	verimliliği	gibi	diğer	nihai	
kullanım	alanlarını	da	kapsamaktadır	ve	bu	kapsamda	elektrifikasyonun	etkisi	de	dahil	olmak	üzere	2030	yılına	kadar	
yılda	 yaklaşık	 48,9	 TWh	brüt,	 42,3	 TWh	net	 elektrik	 tasarrufu	 sağlanabileceği	 öngörülmektedir.9	 SHURA’nın	 tahminine	
göre	 teknoloji	 portföyünün	 yaygınlaştırılması	 için	 harcanan	 her	 1	 Euro	 karşılığında	 1,2-1,5	 Euro’luk	 net	 fayda	 ortaya	
çıkmaktadır.	Bu	durum,	enerji	verimliliğinin,	kaynak	yeterliliğinin	planlanmasında	bilgi	sağlamak	da	dahil	olmak	üzere	
enerji	dönüşümünde	oynadığı	merkezi	rolün	öneminin	altını	çizmektedir.	Türkiye	elektrik	talebinin	2019’dan	2030’a	kadar	
%50	artmasının	beklenmesi,	bu	yatırımların	önemini	göstermektedir.10 

4	https://www.shura.org.tr/wp-content/uploads/2021/05/Ruzgar_ve_gunesin_sebekeye_entegrasyonu_icin_sektor_
eslestirme.pdf
5	https://www.aa.com.tr/en/economy/turkey-expects-1-million-electric-cars-on-roads-by-2030/1704467
6	https://www.shura.org.tr/wp-content/uploads/2019/12/Transport-sector-transformation.Integrating-electric-vehicles-into-
Turkey%E2%80%99s-distribution-grids.pdf
7	https://enerjiapi.enerji.gov.tr//Media/Dizin/EVCED/tr/Raporlar/Ulusal%20Enerji%20Verimliliği%20Eylem%20
Planı/20180102M1_2018_eng.pdf
8	https://www.shura.org.tr/wp-content/uploads/2020/10/SHURA_Ana-Rapor-1.pdf
9	https://www.shura.org.tr/wp-content/uploads/2020/10/SHURA_Exum.pdf
10	https://www.shura.org.tr/wp-content/uploads/2020/10/SHURA_Exum.pdf
11	https://www.shura.org.tr/rooftop-solar-energy-potential-in-buildings-financing-models-and-policies-for-the-deployment-
of-rooftop-solar-energy-systems-in-turkey-2/
12	https://www.shura.org.tr/rooftop-solar-energy-potential-in-buildings-financing-models-and-policies-for-the-deployment-
of-rooftop-solar-energy-systems-in-turkey-2/
13	https://www.pv-magazine.com/2021/05/10/turkey-hits-7-gw-milestone/
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Dönüşümün önündeki güncel engeller 

Rüzgâr	ve	güneş	enerjisi	kaynakları	sıfıra	yakın	değişken	elektrik	üretim	maliyetleri	
ve	herhangi	bir	yakıt	fiyatı	riskinin	olmaması	sayesinde	temiz	kaynaklardan	elektrik	
üretme	konusunda	devasa	bir	sosyal	fayda	sağlamaktadır.	Bununla	birlikte,	bu	enerji	
kaynaklarının	kesintili	elektrik	üretmesi,	elektrik	sistemine	olası	bazı	dengeleme	
maliyetleri	yükleyebilmektedir.	

Elektriğin	iletilmesi	ve	dağıtılması	aynı	zamanda	fiziki	sistem	kısıtlarından	da	
etkilenmektedir;	şebekenin	kullanımının	tam	kapasite	olduğu	durumlarda,	elektrik	
üretiminin	fazla	olduğu	bölgelerde	durdurulması	(kısılması)	ve	başka	bir	bölgede	
artırılması	ve	böylece	elektriğin	talebin	olduğu	bölgeye	akmasının	sağlanması	söz	
konusu	olabilmektedir.	Puant	elektrik	talebi	ne	kadar	yüksek	olursa,	o	kadar	fazla	
altyapıya	ihtiyaç	duyulmaktadır	ve	toplam	maliyet	de	aynı	ölçüde	yükselmektedir.	
Çünkü	şebekenin	ani	talep	yükselişlerine	cevap	verebilecek	ve	şebeke	kısıtlarını	
azaltacak	şekilde	kurulması	bir	gerekliliktir.	Ayrıca,	dağıtık	enerji	kaynaklarının	
sistemdeki	payının	artması,	elektriğin	yüksek	gerilim	iletim	hatlarından	düşük	
gerilim	dağıtım	şebekelerine	geleneksel	biçimde	tek	yönlü	akışı	için	tasarlanmış	
olan	merkezileştirilmiş	şebeke	sistemlerinde	gerilim	sapmalarına	neden	olmaktadır.	
SHURA’nın	Yenilenebilir	Dağıtık	Enerji	Üretiminin	Piyasa	ve	Şebeke	Entegrasyonu	
çalışması14	Türkiye’de	dağıtık	enerji	kaynaklarının	entegrasyonuyla	ilgili	zorlukları	ele	
almak	için	odaklanılması	gereken	dokuz	temel	alanı	ortaya	koymuştur.	Bu	alanlar	
arasında	şebeke	tarifeleri	ve	dengesizlik	maliyetleri	dahil	olmak	üzere	fiyatlandırma	
mekanizmalarında	maliyetin	yansıtılabilirliğini,	şeffaflığı	ve	sistemin	gerçek	koşullarına	
göre	hareket	edilmesini	sağlayan	önlemlerin	yanı	sıra	dağıtık	enerji	kaynaklarının	
görünürlüğünü	ve	dolayısıyla	entegrasyonunu	geliştirecek	teknik	çözümler	
bulunmaktadır.	

Hayata	geçirilebilecek	bir	talep	tarafı	katılımı	stratejisi,	en	verimli	çözümü	sağlamak	için	
tavsiye	edilen	bu	önlemleri	kayda	değer	ölçüde	geliştirecektir.	Türkiye’nin	yenilenebilir	
enerji	konusunda	yakaladığı	büyüme	ivmesi,	talep	tarafı	katılımı	uygulamaları	ile	
desteklenmezse,	daha	yüksek	rüzgâr	ve	güneş	enerjisi	şebeke	entegrasyonu	artan	
miktarda	kısıtlar	ve	kesintilerle	karşılaşacak	ve	şebekenin	daha	fazla	güçlendirilmesine	
ihtiyaç	olacaktır.	Diğer	taraftan,	yenilenebilir	enerji	kaynaklarının	üretimlerinin	
azaldığı	durumlarda	puant	yükü	karşılamak	için	sistemin	ihtiyacı	olan	enerjinin	
sağlanmasında	fosil	yakıtlı	santrallerin	kullanılmasına	devam	edilecektir.	Bu	durum	
elektrik	üretiminin	ve	ortaya	çıkan	ilave	şebeke	altyapısının	bedelini	ödeyecek	olan	
tüketicilerin	katlanacağı	maliyeti	artıracaktır.	Aynı	zamanda	sistemin	tamamen	
karbonsuzlaştırılmasını	da	engelleyecektir.

Bu	bahsedilen	engellerin	üstesinden	gelmek	için,	yenilenebilir	enerji	kaynaklarından	
elektrik	üretiminin	değişken	olma	özelliğinin	tüm	sistem	çapında	yönetilmesi	
gereklidir.	Verimli	işleyen	piyasalarda,	sadece	arz	tarafının	elektrik	üretimini	artırmasını	
değil,	aynı	zamanda	talep	tarafı	katılımı	hizmetlerini	sağlayan	tüketicilere	sistemde	
kısıt	veya	dengesizliklerin	olduğu	zamanlarda	yük	düşmelerini	sağlayacak	birçok	
mekanizma	seçeneği	bulunur.	En	düşük	maliyetli	çözümü	sağlamak	için	tüm	
hizmetler	eşit	şartlarda	rekabet	edecektir.	Elektrik	sisteminde,	üretimin	artırılması	
yerine	talep	tarafı	katılımı	vasıtasıyla	tüketimi	dengelemek	aynı	zamanda	şebeke	
kayıplarını	da	azaltacaktır.	Çünkü	elektrik	uzun	mesafelere	iletildiğinde	belirli	bir	

15	TEİAŞ	-	Türkiye	Elektrik	Enerjisi	Üretim	Tüketim	ve	Kayıplarının	Yıllar	İtibariyle	Gelişimi	(1993-2019).	Bu	rakam	hem	teknik	
hem	de	teknik	olmayan	kayıpları	kapsamaktadır.
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kısmı	kaçınılmaz	olarak	kaybolmaktadır.	2019’da,	Orta	Avrupa’da	şebeke	kayıpları	%6	
olurken	Türkiye’deki	ortalama	iletim	kayıpları	%1,9,	dağıtım	kayıpları	ise	%8,8	olarak	
gerçekleşmiştir.15 

Hem	arz	hem	de	talep	taraflı	kaynakları	içeren	bir	portföy	sistemin	esnekliği	için	temel	
önemdedir.	2014’te	New	York’ta	yaşanan	kutup	girdabı	esnasında	karşılaşılan	çok	
şiddetli	soğuklarda,	kömür	stokları	donmuş	ve	petrol	istasyonlarında	yakıt	kalmamıştır,	
fakat	talep	tarafı	katılımı	“ışıkların	açık	kalmasına”	yardım	etmiştir16.	Bu	durumun	
aksine,	2021	Şubat	ayında	Texas’ta	görülen	ve	benzer	şekilde	doğalgaz	arzında	
sorunların	yaşandığı	ve	enerji	santrallerinin	uzun	süre	faaliyet	gösteremediği	şiddetli	
soğuklardan	kaynaklanan	olumsuzluklar,	amaca	uygun	talep	tarafı	katılımı	yöntemleri	
ve	ürünleri	olmamasından	dolayı	uzun	süre	devam	etmiştir.17	Avrupa’da	da	benzer	
bir	yapı	ortaya	çıkmaktadır.	Örneğin	2021	yılı	Ocak	ayında	yaşanan	sistem	problemi	
esnasında,	Fransa	ve	İtalya’daki	iletim	sistemi	işletmecileri	sanayi	talep	tarafı	katılımı	
tüketicilerine	kesintisiz	yük	kapasitesi	paylaşımı	yapmaları	için	çağrıda	bulunmuştur	
ve	sanayi	tüketicileri	frekans	kararlılığının	sürdürülebilmesi	için	1,7	GW’lık	kapasitede	
güç	sağlayabilmiştir.18	Türkiye,	başka	ülkelerin	yaşadıkları	olaylardan	yola	çıkarak,	
talep	tarafı	katılımını,	sistem	esnekliği	planlamasında	stratejisinin	bir	parçası	haline	
getirmelidir.	

Esnek bir talep tarafı katılımının gücü 

Talep	tarafı	katılımı,	tüketicilerin	belli	bir	sürede,	piyasa	sinyallerine	cevaben	talep	
davranışlarını	değiştirmeleriyle	ilgilidir.	Bu	yöntem	ya	manuel	eylemlerle	ya	da	akıllı	
enerji	teknolojilerinin	kullanımına	dayalı	otomatik	süreçlerle	başarılabilir.	Tüketiciler	
talep	açısından	esnek	olmak	suretiyle	puant	zamanlarda	enerji	taleplerini	azaltabilir	
ve	bunun	yerine	elektrik	kullanımlarını	daha	ucuz,	puant	dışı	zamanlara,	yenilenebilir	
enerji	üretiminin	fazla		olduğu	zamanlara	kaydırabilir.	Talep	kapasitesi,	düzenleyici	
mevzuatın	kolaylaştırdığı	hallerde,	üretim	kapasitesinde	olduğu	gibi	alınıp	satılabilir.	

16	https://www.pjm.com/~/media/markets-ops/rpm/rpm-auction-info/2016-2017-base-residual-auction-report.ashx	Ayrıca	
bakınız:	https://www.nrdc.org/experts/john-moore/polar-vortex-and-power-grid-what-really-happened-and-	why-grid-will-
remain	
17	https://www.euractiv.com/section/electricity/opinion/real-life-drama-lessons-for-europe-from-a-texas-tragedy/	
	https://eepublicdownloads.azureedge.net/cleandocuments/Publications/Position%20papers%20and%20reports/entso-e_	
18	CESysSep_interim_report_210225.pdf	
19	CEER	Principles	for	Valuation	of	Flexibility	Paper	2016
https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/4a605bcf-9483-d5a0-67fb-368e75af30cd

Genel	anlamda,	iki	tür	talep	tarafı	katılımı	eylemi	mevcuttur:

• Açık talep tarafı katılımı: Belli	piyasa	segmentlerinde	açık	bir	ürün	(hacim)	olarak	veya	sistem	işletmecisine	şebekeyle	
ilgili	hizmet	olarak	satılır.	Örneğin,	dengeleme	kapasitesinin	iletim	veya	dağıtım	sistemi	işletmecilerine	satışı	ve	şebeke	
kısıt	yönetimine	yönelik	hizmetler;	gün	öncesi	/	gün	içi	piyasalar	ve	kapasite	mekanizmaları	buna	dahildir.	Açık	talep	
katılımını	satmak	için,	genel	olarak	ilgili	yükün	açık	bir	şekilde	kontrol	edilmesi	ve	doğrulanması	gereklidir.

• Örtülü talep tarafı katılımı: Müşterinin	veya	dengeden	sorumlu	tarafların	şebeke	maliyetlerini,	enerji	maliyetlerini	
ve	 dengesizlik	 maliyetlerini	 optimize	 etmelerini	 sağlamak	 için	 kullanılır.	 Dengesizliklerin	 optimize	 edilmesi	 veya	
dinamik	şebeke	tarifelerine	bakarak	şebeke	maliyetlerinin	optimize	edilmesi	buna	örnektir.	Örtülü	talep	tarafı	katılımı,	
müşterilere	yönelik	kullanım	zamanı	perakende	fiyatlandırması	ve	dinamik	şebeke	tarifeleri	gibi	fiyat	sinyalleriyle	veya	
yükün	açık	şekilde	kontrol	edilmesi	ve	değiştirilmesi	yoluyla	kolaylaştırılabilir.19



7 Türkiye elektrik piyasasında talep tarafı katılımının etkinleştirilmesi

Yenilenebilir	enerji	kaynaklarının	geniş	ölçekte	yaygınlaşmasından	önce,	talep	tarafı	
katılımı	hem	şebeke	kısıtlarını	yöneten	şebeke	işletmecileri	için	hem	de	üretim	
maliyetlerini	asgari	düzeyde	tutmak	isteyen	enerji-yoğun	endüstriler	için	çok	
önemli	bir	ekonomik	verimlilik	ölçüsüdür.	Bunun	yanında,	bazı	piyasalarda	akıllı	
sayaçların,	uzlaşma	reformunun	ve	uygun	fiyatlı	akıllı	ev	teknolojilerinin	kendine	yer	
bulmasıyla,	talep	tarafı	katılımı	küçük	işletmeler	ve	meskenler	gibi	maliyete	duyarlı	
ve	çevre	bilincine	sahip	diğer	tüketici	kategorileri	için	erişilebilir	bir	araç	haline	hızla	
dönüşmektedir.	

UEVEP,	Türkiye’de	talep	tarafı	katılımı	yaygınlaşmasını	önemle	vurgulamaktadır.	
Planda	yer	alan	E10	numaralı	eylem	“talep	tarafı	katılımı	için	bir	piyasa	mekanizması	
oluşturmaktır”.	Bugün	itibariyle	Türkiye’de	var	olan	ve	doğrudan	hizmet	veren	
tüketicileri	kapsayan	fakat	üçüncü	taraf	talep	toplayıcıları	kapsamayan	iki	açık	talep	
tarafı	katılımı	yan	hizmeti	mevcuttur:

• Talep tarafı rezervi: Sürekli	olarak	sağlanmaktan	ziyade	iletim	sistemi	işletmecisi	
tarafından	yapılacak	ihaleler	yoluyla	sağlanan	yeni	bir	programdır.	Bu	yüzden	talep	
tarafı	katılımına	erişim,	iletim	sistemi	işletmecisinin	ihale	yapma	kararına	bağlıdır.	
Asgari	teklif	büyüklüğü,	kapasite	süre	şartı,	çağrı	öncesi	bildirim	gibi	ön	koşulların	
ayrıntıları	henüz	belirlenmemiştir	ve	iletim	sistemi	işletmecisi	tarafından	ihale	
sürecinin	bir	parçası	olarak	netleştirilecektir.	Tüketicilerin,	verileri	bir	saatten	daha	
kısa	aralıklarla	kaydeden	sayaçlara	sahip	olmasının	gerekli	olacağı	varsayılabilir,	
çünkü	yük	azaltım	emirleri	bir	saatten	kısa	sürelere	yönelik	olabilecektir.	Bu	
programa	katılabilmek	için,	tüketicilerin	en	az	10,000	MWh	yıllık	elektrik	tüketiminin	
olması	ve	konut	ve	küçük	işletme	türündeki	tüketicilerin	dahil	olmadığı	iletim	
şebekesine	doğrudan	bağlı	olması	gereklidir.	

• Kesintili yük programı:	İletim	sistemi	işletmecisinin	büyük	endüstriyel	tüketicilere	
yoğunluk	durumlarında	tüketimlerini	azaltma	çağrısı	yapabildiği	mekanizmalardır.	
Türkiye’nin	kesintili	yük	programında,	tüketici	talebinin	15’er	dakikalık	aralıklarla	
azaltılabilmesi	ve	tüketicinin	doğrudan	iletim	şebekesine	bağlı	olması	gereklidir.	
Asgari	teklif	büyüklüğü	1	MW’dır	ve	şu	an	itibariyle	düzenlemelerde	bağımsız	talep	
toplayıcı	rolü	mevcut	değildir.	Tüm	bu	faktörler	nedeniyle,	konut	ve	küçük	işletme	
türü	tüketiciler	kapsam	dışında	kalmaktadır.	

İletim	sistemi	işletmecisi	talep	tarafı	katılımı	hizmetleri	için	düzenli	olarak	ihaleler	
düzenliyor	olsa	bile,	bu	ihaleler	ancak	uygunluk	ve	katılım	kriterlerini	karşılayabilecek	
durumda	olan	ve	ihale	sürecine	herhangi	bir	talep	toplayıcıya	ihtiyaç	duymaksızın	
kendi	başlarına	katılabilecek	olan	büyük	endüstriyel	tüketiciler	için	mevcut	olacaktır.	
İkinci	bölümde	bu	fırsatların	tüm	talep	tarafı	katılımı	sektörüne	nasıl	açılabileceğinden	
bahsedilmektedir.	

Akıllı	sayaç	erişimi	Türkiye’de	talep	tarafı	katılımını	yaygınlaştırmak	için	bir	diğer	
temel	gerekliliktir.	Akıllı	sayaç	erişimi	yalnızca	açık	talep	tarafı	katılımı	programlarına	
katılım	için	değil,	aynı	zamanda	perakende	kullanım	zamanları	ve	dinamik	tarifeler	
yoluyla	örtülü	talep	tarafı	katılımı	programlarına	katılım	için	de	gereklidir.	UEVEP’in	E4	
numaralı	eylemi,	Türkiye’de	akıllı	sayaç	kullanımın	yaygınlaştırılması	amacıyla	“elektrik	
sayaçlarının	okunması	ile	ilgili	düzenleyici	çerçevenin	Avrupa	Birliği	Müktesebatı	ile	
belirlenen	ana	esaslarla	uyumlaştırılması”	hususunu	içermektedir.	Bu	eylem,	ulusal	
düzeyde	akıllı	sayaç	kullanımının	yaygınlaştırılmasını	zorunlu	kılmamış	fakat	akıllı	
sayaçlarla	ilgili	bir	maliyet-fayda	analizi	yapılacağını	ortaya	koymuştur.	Yapılan	analiz	



8 Türkiye elektrik piyasasında talep tarafı katılımının etkinleştirilmesi

olumlu	bir	sonuç	ortaya	çıkarmış	ve	akıllı	sayaç	sistemlerinin	AB	mevzuatında	yer	alan	
hedeflere	benzer	hedefler	kullanılarak	yaygınlaştırılacağı	ortaya	konmuştur.	Öncelikli	
erişim	için	endüstriyel	tesisler,	ticari	binalar	ve	oteller	gibi	çeşitli	tüketici	odak	grupları	
belirlenmiştir.	UEVEP	ayrıca	altyapı	ihtiyaçlarını	belirleme,	maliyetleri	hesaplama	
ve	elektrik	faturaları	üzerindeki	toplam	etkiyi	değerlendirme	gerekliliğini	de	ifade	
etmektedir.

Tamamlayıcı talep tarafı katılımı araçlarının oluşturulması 

“Üreten	tüketici”nin	gelişimi,	başka	bir	deyişle	dağıtık	enerji	sistemleri	vasıtasıyla	
yerinde	güneş	ve	rüzgârdan	elektrik	üreten	tüketiciler	ve	sayaç	arkası	batarya	
depolama	konusundaki	gelişmeler	geleneksel	yukarıdan	aşağıya	enerji	tedariki	
modelini	değiştirmektedir.	SHURA’nın	geçmiş	çalışmalarında,	pompaj	depolamalı	
hidroelektrik	de	dahil	olmak	üzere	toplam	enerji	depolama	kapasitesinin	2026’ya	
kadar	2	GW’ı	geçeceği	öngörülmektedir	(bu	rakama,	yaklaşık	600	MW’lık	dağıtık	batarya	
depolama	dahildir).	Bu	kapasiteler,	sayaç	arkası	depolamanın	gerçek	sistem	değerinin,	
elektrik	sistemi	maliyetlerini	tam	olarak	yansıtan	ücretlendirmeler	yoluyla	anlaşılması	
halinde	kayda	değer	derecede	daha	yüksek	olabilecektir.	Şebeke	işletmecisi	
perspektifinden	bakıldığında,	dağıtık	enerji	kaynaklarına	veya	sayaç	arkası	batarya	
kullanımına	geçen	bir	müşteri,	gerçek	yük	kaydırmayla	aynı	işi	yapmaktadır.	Elektrikli	
araçlar	da	doğası	gereği	esnek	depolamayı	temsil	etmektedir.20	Bu	esnekliğin	artması	
daha	az	işletim	maliyetinin	oluşmasından,	yüksek	yatırım	maliyetlerini	önlemeye	ve	
yeni	şebeke	altyapısı	kurulum	maliyetlerini	telafi	etme	ihtiyacını	asgariye	indirmeye	
kadar	çok	önemli	faydalar	sağlayacaktır.	SHURA’nın	yayınlamış	olduğu	Rüzgâr	ve	
Güneşin	Şebekeye	Entegrasyonu	için	Sektör	Eşleştirme	çalışması,	alan	ısıtma,	alan	
soğutma	ve	akıllı	elektrikli	araç	şarjı	ile	Türkiye’de	2030	yılında	yaz	ve	kış	puant	
talebinin	10	GW’a	kadar	azaltılabileceğini	göstermiştir.21 

Enerji	verimliliği	binaların	esnekliğini,	dolayısıyla	talep	tarafı	katılımının	değer	
potansiyelini	önemli	ölçüde	artırmaktadır.	İyi	yalıtımlı	bir	bina	daha	uzun	süre	ılık	veya	
serin	kalacaktır.	Enerji	verimliliği	sadece	elektrikli	ısıtma	ve	soğutma	sistemlerinin	
termal	enerji	depolama	yoluyla	değişken	yenilenebilir	enerji	kaynaklarıyla	entegre	
olma	kapasitesini	optimize	etmekle	kalmamaktadır,	aynı	zamanda	tüketicinin	konfor	
seviyelerinden	taviz	vermeden	şebeke	elektriği	kullanım	süresini	azaltmaktadır.22	Başka	
bir	deyişle,	talep	tarafı	katılımı	müşterileri,	kabul	edilebilir	bir	sıcaklık	derecesinin	
korunacağına	güvenerek	enerji	verimliliğine	sahip	bir	alanı	elektrik	tüketiminde	puant	
zaman	dilimi	öncesinde	ısıtıp	soğutabilecektir.	

Özetle,	dağıtık	enerji	kaynaklarıyla,	enerji	depolamayla,	elektrikli	araçlarla	ve	enerji	
verimliliği	önlemleriyle	birlikte	ele	alınan	talep	tarafımı	katılımı,	esnek,	yerel,	tüketicinin	
kontrol	ettiği	dinamik	bir	yapı	oluşturulmasında	kritik	öneme	sahiptir.	Tüm	bunlar,	
tüketicilerin	dağıtık	enerji	kaynaklarını	en	iyi	şekilde	kullanmasına	ve	fiyatların	en	
yüksek	olduğu	zamanlarda	şebeke	elektriği	kullanımının	azalmasına	olanak	sağlar.	
SHURA’nın	enerji	verimliliği	çalışmasına	göre,	baz	senaryoya	kıyasla	2030	yılına	
kadar	Türkiye’nin	sanayi	ve	bina	sektörlerindeki	toplam	potansiyel	enerji	tasarrufu	
miktarı	sırasıyla	19.2	TWh	ve	16.6	TWh’dir.	Bu	durum,	toplam	tasarruf	potansiyelinin	
çoğunluğunun	yeni	binalar	tarafında	olduğunu	göstermektedir.	Öngörülen	sanayi	

20	https://www.raponline.org/wp-content/uploads/2019/03/rap-start-with-smart-ev-integration-policies-2019-april-final.pdf
21	https://www.shura.org.tr/wp-content/uploads/2021/05/Ruzgar_ve_gunesin_sebekeye_entegrasyonu_icin_sektor_
eslestirme.pdf	
22	Rosenow,	J.,	and	Lowes,	R.	(2020).	Heating	without	the	hot	air:	Principles	for	smart	heat	electrification.	Brussels,	Belgium:	
Regulatory	Assistance	Project.	
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sektörü	tasarruflarının	yaklaşık	%50’si	motorlu	sistemlerden	gelmektedir.	LED	
aydınlatma	sistemleri	de	değerlendirilen	tüm	farklı	teknoloji	türleri	arasında	benzer	
bir	katkıyla	yüksek	bir	enerji	tasarrufu	potansiyeline	sahiptir.	Enerji	verimliliği,	dağıtık	
enerji	kaynaklarının	yaygınlaşması	ve	talep	tarafı	katılımı	yoluyla	2030	yılına	kadar	
dağıtım	şebekesi	kayıpları	baz	senaryoya	göre	7.2	TWh	azaltılabilecektir.23 

Sektör eşleştirme yoluyla Türkiye’nin talep tarafı katılımı potansiyelinin 
gerçekleştirilmesi 

2019’da	Türkiye’nin	nihai	enerji	tüketiminin24	yaklaşık	%31’i	demir,	çelik,	çimento	
gibi	enerji	yoğun	üretim	içeren	sanayi	sektöründen	kaynaklanmıştır.	Tüketimin	
%21’i	konutlar,	ticari	binalar	ve	kamu	binalarında,	%25’i	ise	ulaştırma	sektöründe	
gerçekleşmiştir.	Diğer	taraftan,	elektrik	tüketimi	incelendiğinde,	konutlarda	tüketilen	
elektriğin	payı	toplam	tüketimin	%19’una	tekabül	ederken	sanayi	elektrik	talebi	%40’ın	
biraz	üzerinde	gerçekleşerek	en	yüksek	talep	sektörünü	temsil	etmiştir.	Tüketimde	
ticari	hizmetlerin	payı	%26,	tarımın	payı	%3,	ulaştırmanın	payı	sadece	%0,4	olurken	
şebeke	kayıpları	%11’in	biraz	altında	gerçekleşmiştir.25

  
Şekil 1: Türkiye nihai enerji ve elektrik tüketimi (2019)

Elektrik	üretimi	ile	elektrik	tüketen	sektörlerin	entegrasyonu	sektör eşleştirme	olarak	
bilinmektedir.	SHURA	Sektör	Eşleştirme	çalışması26,	elektrik	üretimini	elektrifikasyona	
tabi	tutulmuş	ısıtma	ve	soğutma,	ulaştırma	ve	sanayi	sektörleriyle	eşleştirmenin,	
Türkiye’nin	elektrik	sistemine	kayda	değer	bir	esneklik	kazandırma	potansiyeli	
olduğunu	göstermiştir.	Aynı	çalışma,	toplam	elektrik	üretimi	içinde	rüzgâr	ve	güneş	
enerjisi	payının	%30’a	çıktığı	senaryo	kapsamında,	talep	tarafı	katılımının	diğer	esneklik	
seçeneklerinin	yanında	veya	onlarla	rekabet	halinde	kullanımının	hem	teknik	hem	de	

23	https://www.shura.org.tr/wp-content/uploads/2020/10/SHURA_Exum.pdf
24	Fosil	yakıtların	enerji	üretimi	dışı	amaçlarla,	kimyasal	ve	plastik	üretimi	için	kullanımı	hariç.
25	Energy	Pool	Turkey’in	gerçekleştirdiği	hesaplamalarda	güncel	TEİAŞ	verileri	kullanılmıştır.	Enerji	santrallerinin	öz	
tüketimleri	net	sayaç	ölçümü	nedeniyle	verilerde	şeffaf	olarak	görülemediğinden	ilave	bir	faktör	olarak	ele	alınmamıştır.	
Şebeke	kayıpları	teknik	olmayan	kayıpları	içermektedir.	
*TEİAŞ	-	Türkiye	Elektrik	Enerjisi	Üretim	Tüketim	ve	Kayıplarının	Yıllar	İtibariyle	Gelişimi	(1993-2019)
TEİAŞ	-	Electricity	Production,	Consumption	and	Losses	by	Year	in	Turkey	(1993-2019)
26	https://www.shura.org.tr/wp-content/uploads/2021/05/Ruzgar_ve_gunesin_sebekeye_entegrasyonu_icin_sektor_
eslestirme.pdf

Nihai enerji tüketimi Elektrik tüketimi

Binalar Konutlar

Ulaşım Diğer	(santral	öz	tüketimleri	ve	kayıplar	dahil)

Sanayi	(demir,	çelik,	çimento	dahil) Sanayi

Diğer

Kaynak: TEİAŞ Enerji Tüketimi Verileri*

%21

%31
%25

%21

%45

%23 %18
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ekonomik	potansiyelini	değerlendirmiştir.	Çalışma,	talep	tarafı	katılımı	seçeneklerinin	
teknik	ve	ekonomik	potansiyelinin	tam	olarak	hayata	geçirilmesi	durumunda	puant	
elektrik	talebinin	2030	yılına	kadar	10	GW	azalabileceğini	göstermiştir.	Net	puant	
talep	azalışının	yaklaşık	6	GW’lik	kısmının	esnek alan ısıtmadan	ve	akıllı elektrikli 
araç şarjından	geleceği,	böylelikle	net	sistem	faydası	elde	etmenin	mümkün	olacağı	
öngörülmüştür.	Talep	tarafı	katılımı	potansiyelini	harekete	geçirerek	sağlanacak	en	
büyük	sistem	faydaları,	söz	konusu	adımların	atılmaması	halinde	elektrifikasyon	
nedeniyle	oluşacak	artan	puant	talebi	karşılamak	için	gerekecek	yeni	elektrik	üretim	
ve	şebeke	yatırımlarının	önlenmesinden	kaynaklanır.	SHURA,	talep	tarafı	katılımının	
başarılı	şekilde	hayata	geçirilmesinin,	santral	yakıt	kullanımı	ve	yük	alma/yük	atma	
(YAL/YAT)	gereksinimlerini	azaltmak	suretiyle	yılda	122	milyon	Euro’ya	varan	işletim	
verimliliği	tasarrufu	sağlayabileceğini	hesaplamıştır.	Diğer	yandan	da	yeni	üretim	ve	
dağıtım	şebeke	yatırımlarının	önlenmesi	sayesinde	yılda	yaklaşık	500	milyon	Euro	
tasarruf	edilebilecektir.	Toplam	maliyetler	72	milyon	Euro	olarak	değerlendirilirken,	
2030	yılı	itibariyle	yıllık	net	fayda	550	milyon	Euro	olarak	hesaplanmıştır.

Bölümün Özeti

Talep	tarafı	katılımı;	enerji	verimliliği,	dağıtık	enerji	kaynakları	ve	elektrikli	araçlar	
dahil	enerji	depolama	gibi	esnek	talep	tarafı	araçları	setinin	bir	parçası	olarak,	elektrik	
sisteminin	tüketiciler	için	en	düşük	maliyetle	karbonsuzlaştırılması	hedefinin	temel	
taşıdır.	

Daha	önce	anlatıldığı	üzere,	talep	tarafı	katılımı	genel	sistem	verimliliğini	çeşitli	
yollardan	artırmaktadır.	Bu	belirlenen	yollar	bir	sonraki	bölümde	detaylandırılacak	
olup,	aşağıdaki	şemada	atıfta	bulunma	kolaylığı	sağlamak	amacıyla	konu	başlıkları	
halinde	gruplandırılmıştır.	

Talep tarafı katılımı ve 
enerji verimliliği

•	Geliştirilmiş	bina	ısıl	depolama
•	Yük	kaydırma	için	daha	geniş	zaman	aralığı
•	Enerji	etkin	iyileştirmeler	için	değer	optimizasyonu

Talep tarafı katılımı ve 
ekonomik verimlilik

•	İlave	üretim	ve	şebeke	yatırımlarında	azalma	
•	Şebeke	kayıplarında	azalma
•	Tedarik	zincirinde	toplam	sistem	verimliliği

Talep tarafı katılımı 
ve yenilenebilir enerji 

entegrasyonu

Talep tarafı katılımı ve 
tüketim verimliliği

•	Akıllı	elektrikli	araç	şarjı,	dağıtık	üretim,	çok	zamanlı	tarife	
ve	yük	kaydırma	ile	tüketicilerin	esneklik	ve	tasarruf	yoluyla	
güçlendirilmesi

•	Yenilenebilir	kaynaklı	üretimde	kesintilerin	azaltımı
•	Kesintili	üretim	ile	ilgili	dengeleme	maliyeti	azaltımı
•	Toplam	kurulu	güçte	daha	yüksek	yenilenebilir	enerji	yüzdesi
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Yenilikçi	yaklaşımlar	dış	etkilerden	bağımsız	olarak	gerçekleşemez.	Talep	tarafı	
katılımı	faydalarının,	esneklik	konusunda	bir	stratejik	politika	yaklaşımı	olmadan	
ortaya	çıkması	kolay	değildir.	SHURA	Sektör	Eşleştirme	çalışması,	talep	tarafı	katılımı	
hizmetlerini	ve	iklim	teknolojisi	yatırımlarını	tanıyan	ve	ödüllendiren	dinamik	piyasa	
düzenlemeleri	ve	yenilikçi	iş	modellerinin	sistemde	eksik	unsurlar	olduğu	sonucuna	
varmıştır.	Türkiye’nin,	elektrifikasyon	ve	sektör	eşleştirmeyi	içeren	entegre	bir	enerji	
sistemi	stratejisi	geliştirmesi	elzemdir.	Bu	sayede	elektrik	sistemi	daha	yüksek	rüzgâr	
ve	güneş	enerjisi	payına	erişebilecek,	bir	yandan	da	iyi	yönetilen	bir	dağıtım	şebekesini	
ve	son	kullanıcı	tarafında	enerjinin	verimli	kullanımını	sürdürebilecektir.	Stratejinin	
merkezinde	esneklik	yer	almalıdır.	

Tüketicilerin	gelişen	sektörlere	güvenmelerini	ve	adil	olmayan	sonuçlardan	
korunmalarını	sağlamak	için,	uygulama	stratejisinin	tüketicinin	ve	çevrenin	korunması	
dahil	olmak	üzere	sosyal	politikalarla	tamamlanması	gereklidir.	İkinci	bölüme	yönelik	
olarak,	tavsiyelere	renk	kodlu	bir	rehber	teşkil	etmesi	amacıyla	“Tamamlayıcı	Sosyal	ve	
Çevresel	Politikalar”	başlığı	aşağıdaki	listeye	beşinci	sütun	olarak	eklenmiştir.	
 

Bu	raporun	ikinci	bölümü,	Türkiye’nin	esnek	enerji	dönüşümüne	yönelik	bir	yol	haritası	
oluşturmak	üzere	altı	maddelik	bir	plan	ortaya	koymaktadır.	

Tamamlayıcı sosyal ve 
çevresel politikalar
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1. Elektrik sistemini talep tarafı katılımına hazır hale getirmek için düzenleyici 
standartların uygulanması

Tüketiciler,	talep	tarafı	katılımı	yoluyla	piyasa	sinyallerine	cevap	verebilmek	için	
hem	esneklik	yatırımlarına	hem	de	uygun	teknolojilere	erişime	ihtiyaç	duymaktadır.	
Ayrıca,	şebeke	altyapısı	da	akıllı	enerji	çağı	için	gelecekteki	ihtiyaçları	karşılayabilecek	
şekilde	tasarlanmış	olmalıdır.	Elektrikli	araç	sektörü	başta	olmak	üzere,	akıllı	şarj	için	
dinamik	piyasada	yeni	iş	modelleri	gelişmektedir.	Bu	iş	modelleri,	akıllı	teknolojileri	
otomasyonla	birlikte	kullanarak	şarj	optimizasyonu	sağlamayı	ve	tüketicilere	ve	
şebekeye	yüksek	düzeyde	ekonomik	fayda	sunmayı	amaçlamaktadır.	Düzenleyici	
çerçevenin	de	bu	modellerle	birlikte	değişip	gelişmesi	gerekmektedir.	

Temel standart olarak, tüm tüketiciler (maliyeti kendilerince karşılanmak üzere) 
en az saatlik çözünürlüğe sahip bir akıllı sayaç kullanımına geçme ve talep 
tarafı katılımı faaliyetlerini kaydetmek ve desteklemek için güvenilir ve hızlı bir 
iletişim sistemine erişme hakkına sahip olmalıdır. Kesintili yük programı gibi 
yan hizmet sağlayanlar için (15 dakikalık gibi) daha yüksek çözünürlüğe ihtiyaç 
duyulacaktır.27	UEVEP	kapsamındaki	ulusal	akıllı	sayaç	politikası	tüm	tüketiciler	
için	hızı	belirlememelidir.	Elektrikli	araçlara,	diğer	esnek	varlıklara	veya	talep	tarafı	
katılımına	iştirak	etmek	isteyen	kullanıcılar	güçlendirilmelidir.	Ayrıca müşteriler 
tedarikçilerinden veya bağımsız bir talep toplayıcıdan, belirli tarife ve kullanım 
varsayımlarına dayalı olarak başka bir talep tarafı katılımı tasarrufu tahmin 
etme yöntemini içeren bir esneklik değerlendirmesi talep etme hakkına sahip 
olmalıdır. Aşağıda yer alan ikinci öneri tarife tasarımını içermektedir. 

Tüm yeni elektrikli araç şarj noktalarının akıllı işlevsellik içermesinin ve dinamik 
tarifeleri mümkün kılan teknoloji kullanımının zorunlu tutulması önemlidir. 
Mevzuat, akıllı şarjı mümkün kılmak için otomasyon teknolojilerinin hayata 
geçirilmesini desteklemelidir. 

Bina	yasaları	enerji	verimliliği	standartlarını	yükseltmek	ve	ısıtmayı	düşük	karbonlu	
ve	esnek	bir	hale	dönüştürmek	için	önemli	bir	hızlandırıcıdır.	Belçika,	Danimarka,	
Almanya,	İrlanda,	Hollanda,	Norveç	ve	Birleşik	Krallık	gibi	çeşitli	Avrupa	ülkeleri	yeni	
binalarda	doğalgazla	ve/veya	akaryakıtla	çalışan	kalorifer	kazanlarını	yasaklamak	
ve	yeni	binalara	doğalgaz	bağlamamak	için	adımlar	atarken	Polonya	mevcut	ve	
yeni	binalarda	kömürle	çalışan	kalorifer	kazanlarının	kullanımına	kademeli	olarak	
son	vermek	için	yasa	çıkarmıştır.28 En azından yeni binalar için fosil yakıtlı ısıtma 
sistemlerinin kullanımının kademeli olarak azaltılması, enerji verimliliğini 
artırmak ve özellikle de doğalgaz şebekesine bağlı olmayan binalarla ilgili 

2. Türkiye’de talep tarafı katılımının yaygınlaşması için öneriler

27	https://www.shura.org.tr/wp-content/uploads/2021/05/Ruzgar_ve_gunesin_sebekeye_entegrasyonu_icin_sektor_
eslestirme.pdf
28	https://www.raponline.org/wp-content/uploads/2020/03/rap-rosenow-lowes-principles-heat-decarbonisation-
march-2020.pdf	

Talep tarafı katılımı ve 
enerji verimliliği

Talep tarafı katılımı 
ve yenilenebilir enerji 

entegrasyonu

Talep tarafı katılımı ve 
tüketim verimliliği

Tamamlayıcı sosyal ve 
çevresel politikalar
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olarak mevcut bina stoğunun elektrifikasyonunu sağlamak için tadilatın teşvik 
edilmesi konusunda mevzuat çıkarılması faydalı olacaktır. Talep tarafı katılımına 
hazır olmak için, elektrikli araçlar gibi ısı pompalarına da ihtiyaç duyulacaktır. 
Terminolojinin standart hale getirilmesi ve net etiketleme kuralları da 
tüketicilerin farklı tedarikçileri karşılaştırmasına ve buna göre seçim yapmasına 
yardım edecektir. 

Sayaç	arkası	elektrik	üretiminin	şebeke	işletmecileri	için	görünmez	(ve	dolayısıyla	
öngörülemez)	olması	sistem	yönetimi	açısından	dünyanın	her	yerinde	bir	sorundur.	
Türkiye’de	bu	durum	aylık	mahsuplaşma	uygulaması	ve		artan	güneş	kurulumları	
nedeniyle	önemli	bir	noktaya	gelebilir.		SHURA	Enerji	Dönüşüm	Merkezi’nin	
“Yenilenebilir	Dağıtık	Enerji	Üretiminin	Piyasa	ve	Şebeke	Entegrasyonu”	raporu29,	bu	
sorunları	ele	almak	için	dinamik	çözümlerin	arandığı	Avustralya,	Almanya,	Birleşik	
Krallık	ve	ABD’deki	vaka	çalışmalarını	araştırmıştır.	Bu	rapor	dağıtık	enerji	kaynaklarının	
görünmezliğini	ele	almak	için	aşağıdaki	adımların	atılmasını	tavsiye	etmektedir:

• Türkiye’de kurulu dağıtık üretim noktalarının istatistiki verilerinin toplanması 
için bir sistemin kurulması. 

 
• Potansiyel dağıtık enerji yatırımları için mevcut şebeke kapasitesi ve bağlantı 

noktaları (şebeke iyileştirme ihtiyacı vb.) hakkında bilgileri içeren kapasite 
barındırma haritalarının oluşturulması. 

 
• Dağıtık enerji kaynaklarının görünürlüğünü ve kontrol edilebilirliğini 

sağlamak için, öncelikli olarak akıllı inverterlerin yaygınlaştırılması ve buna 
ilave olarak akıllı sayaçların hızlı şekilde benimsenmesinin sağlanması. 
Uygulamanın zamanında yapılmasını desteklemek için, akıllı ölçüm altyapı 
kurulumu konusundaki düzenleyici çerçevenin ve sorumlu tarafların 
belirlenmesi ve gerekli kurulum kapasitesini oluşturmak için iş modellerinin 
geliştirilmesini hızlandırıcı bir teşvik mekanizmasının hazırlanması.

Şekil 2: Akıllı cihaz örneği

29	https://www.shura.org.tr/wp-content/uploads/2021/05/Yenilenebilir_Dagitik_Enerji_Uretiminin_Sebeke_ve_Piyasa_
Entegrasyonu.pdf	

Kaynak: RAP, Designing retail electricity tariffs for a successful Energy Union
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2. Verimliliği desteklemek için fiyat sinyallerinin maliyeti yansıtmasını sağlamak
 

Standart	oluşturma	yoluyla	esneklik	kullanımının	temellerini	attıktan	sonra,	
öngörülebilir	ve	maliyeti	yansıtan	fiyat	sinyallerinin	oluşturulması	çok	önemlidir.	Bu	
sinyaller	tüketicileri	ve	diğer	piyasa	oyuncularını	en	verimli	şekilde	hareket	etmeye	
teşvik	eder.	

Bu kapsamda aşağıda öneriler sıralanmıştır:

• Puant talebi yansıtan hacimsel şebeke tarifeleri: Tarifenin	hacimsel	ölçüm	
unsuru	elektrik	şebeke	maliyetini	yansıtmalı	(maliyetin	yansıtılabilirliğini	
sağlamalı)	ve	mümkün	olan	hallerde	tüketicinin	puant	şebeke	kapasitesine	
katkısını	yansıtmalıdır.	Bu	durumda	puant	yükler	basit	hacimsel	ölçüm	tarifeleriyle	
desteklenebilir	ve	elektrikli	araç	ve	elektrifikasyonun	yaygınlaşmasının	nispeten	
düşük	kaldığı	kısa	vade	uygulamalar	için	özellikle	uygun	olabilir.	Bu	tarifeler	
aşağıda	belirtilen	tüketici	gruplarına	göre	değişiklik	gösterebilir:	
o	 Küçük endüstriyel ve ticari tüketici grupları: Hacimsel	çok	zamanlı	tarifeler	

standart	seçenek	olarak	belirlenmeli,	puantla	eşzamanlılığı	sağlamak	için	
mümkün	oldukça	düzenli	olarak	güncellenmelidir.	Akıllı	teknoloji	mevcutsa,	
kritik	puant	fiyatlandırması	ve	dinamik	fiyatlandırma	pilot	çalışmaları	
araştırılabilir.

o	 Yeni kontrol edilebilir yük grupları:	Elektrikli	araçlar	ve	ısı	pompaları	gibi	
kayda	değer	bir	esnek	tüketim	potansiyeli	sunan	bu	gruplar	için	hacimsel	çok	
zamanlı	tarifeler	sunulmalı,	bunlar	tercihen	bölgesel	sinyalleri	içeren	akıllı	
sayaçlarla	desteklenmelidir.30 

o	 Diğer konut tipi tüketiciler: Şebeke	tarifesi	tasarımı	basit	bir	hacimsel	ölçüm	
fiyatına	dayalı	olmalıdır	ve	bunun	yanında	çok	zamanlı	veya	dinamik	tarife	
seçme	opsiyonu	sunulmalıdır.	Akıllı	ve	otomatize	kontroller	ile	ölçüm	ve	
faturalandırma	giderek	yaygınlaştıkça,	bu	tür	tarifelerin	yaygınlaştırılması	da	
mümkün	olacaktır.	

• Şebeke tarifelerinin maliyetleri yansıtması:	Piyasa	dengesini	olumsuz	etkileyen	
teşvikleri	asgariye	indirmek	için,	şebeke	(puant	ve	enerji	maliyeti	ötesindeki)	
maliyetlerinin	yansıtılmasını	sağlamak	amacıyla	ilave	tarifeler	tasarlanmalıdır.	
Enerji	dönüşümü	özellikle	aylık	mahsuplaşmayla	birlikte	hız	kazandığı	için	bu	
ilave	tarifeler	“kaçınılması	zor”	hale	getirilmelidir,	örneğin	tüketicilerin	sistem	
maliyetlerini	düşürmeksizin	kurtulabileceği	sabit	elektrik	tarifelerine	eklenebilir.

• Düzenlenmiş perakende tarifelerde enerji maliyetleri:	Bu	maliyetler,	dinamik	
toptan	fiyatlarla	veya	çok	zamanlı	tarife	bloklarıyla	kurulacak	bir	bağlantı	
vasıtasıyla,	enerji	üretiminin	fiili	ekonomik	maliyetleriyle	(ve	yoğun	zamanlarda	
enerjinin	değeriyle:	bu	konuda	4.	önerideki	‘kayıp	yük	değeri’	kısmına	bakınız)	
bağlantılı	olmalıdır.	İdeal	olarak,	çevresel	konularla	ilgili	gizli	maliyetler	de	hesaba	
katılmalıdır	(bir	sonraki	başlığa	bakınız).

30	https://www.raponline.org/wp-content/uploads/2019/03/rap-start-with-smart-ev-integration-policies-2019-april-final.pdf		
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• Karbon fiyatlandırma mekanizmasının getirilmesi:	Elektrik	piyasasında	
karbon	fiyatlandırma	mekanizmasının	hayata	geçirilmesi	ve	bu	fiyatların	sera	gazı	
emisyonlarına	neden	olan	elektrik	üretim	tesislerine	doğrudan	uygulanması	iklim	
değişikliğiyle	mücadele	ve	yerel	hava	kalitesini	iyileştirme	konusunda	çok	yönlü	
faydalar	sağlayacağı	gibi	söz	konusu	maliyetlerin	elektrik	fiyatlarına	yansıtılmasına	
da	imkan	verecektir.

Bunlara	ilaveten,	aşağıda	belirtilen	konuların	dikkate	alınması	kritik	öneme	sahiptir:	

• Çok	zamanlı	tarife	tasarımında,	puant	tarifelerin	sistemde	oluşan	gerçek	puant	
talebiyle	örtüşmesini	sağlamak	kritik	önemdedir	(ister	şebeke	ister	düzenlenmiş	
perakende	tarifeler	bağlamında	toptan	piyasa	söz	konusu	olsun),	dolayısıyla	
uygulanabilir	olan	en	kısa	zaman	dilimi	ve	en	yoğun	elektrik	puant	yük	zamanı	
belirlenmeli	ve	düzenli	olarak	değerlendirmeler	ve	güncellemeler	yapılmalıdır.

• Belli	bir	dağıtık	enerji	üretimi	seviyesine	ulaşıldıktan	sonra,	aylık	mahsuplaşma31  
uygulaması	yerine	örneğin	faturalandırma	(net-billing)32	veya	al-sat	yöntemi	(buy-
all	sell-all)33	gibi,	sistemin	gerçek	maliyetlerinin	üreten	tüketicilere	yansıtılabileceği	
diğer	faturalandırma	yaklaşımları	getirilmesi	önemlidir.	Bu	yöntemler,	tüketiciler	
için	sayaç	arkası	batarya	depolamanın	da	kullanımıyla	birlikte	yük	azaltmayı	ve	yük	
kaydırmayı	teşvik	edecektir.

• Düzenlenmiş perakende tarifelerin kademeli olarak ortadan kaldırılması 
tüketicilerin piyasaya geçişini destekleyecek ve piyasa güçlerinin talep 
tarafının esnekliğini açığa çıkarmasını mümkün kılacaktır.	Bu	geçiş,	
düzenlenmiş	tarifelerden	yararlanmak	için	uygunluk	şartlarını	sıkılaştırma	ve	
(sosyal	tarifelerden	yararlanan	kırılgan	tüketiciler	istisna	olmak	üzere)	tüketicilerin	
düzenlenmiş	perakende	tarifelerden	uzaklaşmasını	sağlayıcı	teşvikler	üzerine	
inşa	edilebilir.	İkinci	önlem,	YEKDEM	maliyetleri34	dahil	olmak	üzere	maliyetlerin	
yansıtılabilirliğini	düzenlenmiş	perakende	tarifelerin	içine	yerleştirmek	yoluyla	
gerçekleştirilebilir	ve	bu	yapı	bir	“boşluk	payı”	ile	tamamlanır.	Boşluk	payı,	verimli	
ve	yenilikçi	bağımsız	perakendecilerin	ve	diğer	hizmet	sağlayıcıların	müşterileri	
düzenlenmiş	tarifelerden	caydırma	yeteneğini	korur.	Bu	örnek	Britanya’da	
düzenlenmiş	perakende	tarifelerin	tasarımının	bir	parçasıdır.35 

• Ulusaldan	bölgesel	ve	hatta	trafo	bazında	fiyatlandırma	rejimine	geçmenin	olumlu	
ve	olumsuz	taraflarının	değerlendirilmesi,	maliyetlerin	yansıtılabilirliği,	sistem	
kısıtları	ve	piyasa	istismarından	korunma	hususlarındaki	bir	etki	değerlendirmesiyle	
birlikte	orta	ve	uzun	vadede	yapılabilir.

31	Dağıtık	üretime	sahip	tüketiciler	dağıtım	şebekesine	bağlanmakta	ve	ihtiyaç	fazlası	üretim	ve	tüketim	olarak	
mahsuplaşılmaktadır.	Mahsuplaşma	genellikle	belli	bir	kapasite	üst	limiti	olan	sistemler	için	geçerlidir	ve	faturalandırma	
dönemleri	saatlik	faturalandırmadan	aylık	faturalandırmaya	kadar	çeşitli	sıklıklarda	olabilmektedir.
32	Üretilen	ihtiyaç	fazlası	elektrik	şebekeye	perakende	tarife	fiyatından	farklı	bir	fiyattan	(gerçek	zamanlı	fiyattan)	satılır.
33	Müşteri,	kendi	güneş	sistemiyle	ürettiği	enerjiyi	elektrik	şirketine	belli	bir	fiyattan	satmayı	ve	tüketeceği	tüm	elektriği	
elektrik	şirketinden	satın	almayı	kabul	eder.
34	Regulatory	and	market	disharmony	in	the	Turkish	electricity	industry,	Koksal	et	al,	Utilities	Policy,	2018
35	“Verimli	maliyetler	ve	kar	tahminimizin	üzerine	ilave	bir	boşluk	payı	ödeneğini	dahil	ediyoruz”	Karar,	standart	tarife	üst	
sınırı,	Ofgem,	2018.	Bu,	değişiklik	yapmayı	özendirme	ve	rekabeti	mümkün	kılma	ihtiyaçları	dahil	olmak	üzere	mevzuatta	
tespit	edilen	ihtiyaçları	desteklemektedir.



17 Türkiye elektrik piyasasında talep tarafı katılımının etkinleştirilmesi

SHURA	Sektör	Eşleştirme	çalışması,	şebeke	kısıtlarını	asgariye	indirmek	için	rüzgâr	
ve	güneş	enerjisi	entegrasyonunun	esnek	taleple	birlikte	uygulanmasının	birçok	
fayda	sağlayacağı	sonucuna	ulaşmıştır.	Dinamik tarifelerin kullanılabilirliği dahil 
olmak üzere, şebeke ve üretim planlamasına yönelik düzenleyici rejim, mümkün 
olan hallerde birlikte uygulamayı teşvik etmelidir.	Birlikte	uygulama	örnekleri	
aşağıdakileri	kapsayabilir:

• Yazın	soğutma	talebinin,	toplamda	en	az	15	GW’lık	çatı	üstü	güneş	potansiyeli	ile	
karşılanması.36 

• Puant	güneş	enerjisi	üretiminin,	2030’a	kadar	2,5	milyon	elektrikli	aracın	sisteme	
getireceği	gün	içi	(işyeri)	şarj	yükü	ile	eşleştirilmesi.37 

3. Dağıtık enerji kaynaklarının piyasalara erişimini sağlamak 

 

Bireysel	tüketiciler,	bağımsız	talep	toplayıcılar	ve	tüm	dağıtık	enerji	kaynakları	tüm	
değer	zincirine	erişebilmeli,	bu	sayede	arz	tarafı	üretimiyle	rekabet	ederek	en	verimli	
sistem	çözümünü	sağlayabilmelidir.	Türkiye’nin	mevcut	piyasa	tasarımı,	dağıtık	
üretimin	entegrasyonunda	sınırlı	fırsatlar	sunmaktadır.38	

Münferit veya kümelenmiş halde olanlar dahil olmak üzere dağıtık enerji 
kaynaklarının dengeleme, gün içi ve gün öncesi piyasalarına ve her türlü kapasite 
mekanizmasına erişiminin sağlanması için kuralların net olarak ortaya konulması 
önem arz etmektedir. Mevcudiyetini sürdürecek olan her türlü kapasite 

36	https://www.shura.org.tr/wp-content/uploads/2020/12/Rooftop-solar-energy-potential-in-buildings-financing-models-
and-policies-for-the-deployment-of-rooftop-solar-energy-systems-in-Turkey.pdf	
37	https://www.shura.org.tr/wp-content/uploads/2019/12/Transport-sector-transformation.Integrating-electric-vehicles-into-
Turkey%E2%80%99s-distribution-grids.pdf
38	https://www.shura.org.tr/wp-content/uploads/2020/10/SHURA_SistemVerimliligi.pdf		
*	https://www.shura.org.tr/wp-content/uploads/2021/05/Ruzgar_ve_gunesin_sebekeye_entegrasyonu_icin_sektor_
eslestirme.pdf

Kaynak: SHURA*
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Şekil 3: Akıllı elektrikli araç şarjı puant talebi önleyebilir ve tüketiciler için sistem maliyetlerini azaltabilir 
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mekanizması, talep tarafı katılımına ve enerji verimliliği kaynaklarına eşit erişim 
sağlamalıdır. 

Bu	şartlar,	piyasalar	ve	rekabetçi	olarak	ihale	edilen	gelir	akışları	için	kavramsal	
uygunluktan	daha	fazlasını	gerektirmektedir.	Mevzuatta	yer	alan	fakat	iletim	sistemi	
işletmecisi	(veya	dağıtım	sistemi	işletmecileri)	tarafından	asla	kullanılmayan	bir	
talep	tarafı	katılımı	mekanizmasının	tüketicilere	yararlı	olması	ve	daha	geniş	sistem	
verimliliği	sağlaması	beklenmemelidir.	Birinci	bölümde	bahsedildiği	gibi,	iletim	sistemi	
işletmecisinin	ihale	yapmaya	karar	vermesi	halinde,	Türkiye’deki	mevcut	talep	tarafı	
katılımı	programları	hala	yalnızca	iletim	şebekesine	bağlı	olan	büyük	endüstriyel	
tüketiciler	için	erişilebilir	olacaktır.	Bu	tüketiciler	bile,	bağımsız	bir	talep	toplayıcı	
seçeneği	olmadan	sisteme	katılmakta	güçlük	çekebilir	(bkz.	5.	öneri).		

Yatırımcılara	başlangıçta	iş	ve	ekipman	maliyetlerinin	dönüşünü	elde	etme	fırsatına	
sahip	olacaklarına	dair	güven	vermek	için,	güvenilir	ve	dinamik	bir	talep	tarafı	katılımı	
piyasasını	büyütmek,	düzenli	ihalelerin	belirli	bir	süre	önceden	duyurulmasını,	ürün	ve	
kabul	kriterlerinin	önceden	bilinmesini	gerektirmektedir.		

Talep	tarafı	katılımı	müşterilerinin	katılımını	sağlamak	ve	bağımsız	talep	toplayıcıların	
işini	kolaylaştırmak	için,	platformların	ve	ürünlerin:

•	 Belirli	teknolojilerin	katkısını	sınırlandırmak	veya	nesnel	bir	gerekçe	olmadan	
farklı	teknolojilere	farklı	süreli	sözleşmeler	tahsis	etmek	gibi	doğrudan	ayrımcılık	
biçimlerini	içermemesi	ve		

•	 İhale	çalışmalarını,	açık	artırmaları	ve	kapasite	ürünlerini	doğası	gereği	üretim-
merkezli	şekilde	tasarlamak	gibi	dolaylı	ayrımcılık	biçimlerini	içermemesi	şarttır.	

Dolaylı	ayrımcılığı	tespit	etmek	ve	ele	almak	daha	zordur	çünkü	görünürde	aynı	
kurallar	herkes	için	geçerlidir	ve	dolayısıyla	politika	tasarımı	adil	görünebilir.	Ancak,	
uygulamada	bu	tür	kurallar	daha	büyük,	merkezi	yapıdaki	üreticilerin	ve	diğer	
yükümlülerin	lehine	işleyebilir	ve	piyasaya	yeni	giren	yenilikçi	oyunculara	engel	
çıkarabilir.	Bu nedenle, talep tarafı katılımının, dağıtık enerji kaynaklarının ve 
tüketici grubu paydaşlarının politika geliştirme sürecine dahil edilmesi ve söz 
konusu tarafların endişelerine kulak verilmesi özellikle önemlidir. 

Asgari	büyüklük	eşik	değerleri,	büyük	üreticilerin	karşılayabildiği	fakat	talep	tarafı	
katılımının	karşılayamadığı	koşulların	klasik	bir	örneğidir.	Şu	anda	Türkiye’de	yan	
hizmetler	için	asgari	teklif	büyüklüğü	30	MW’dır.	Bu	durum,	tüm	talep	tarafı	katılımı	
yük	kaydırmasını	ve	kümelenmeyle	dahi	diğer	dağıtık	enerji	kaynaklarını	sistem	
dışında	bırakmaktadır.	Bu	durumu	karşılaştırmalı	örneklerle	incelemek	gerekirse,	
2019/943	sayılı	AB	Elektrik	Yönetmeliğinin	8.	Maddesi39	gün	öncesi	ve	gün	içi	piyasalar	
için	asgari	teklif	büyüklüğünün	500	kW	veya	daha	az	olmasını	gerekli	kılmaktadır.	
Talep	tarafı	katılımı	kapasitesini	öne	çıkarmakta	başarılı	oldukları	genel	olarak	kabul	
edilen	PJM	kapasite	piyasasının	ve	New	England	Bağımsız	Sistem	İşleticisinin	(‘ISO-
NE’)	her	ikisinde	de	eşik	değer	100	kW’dir.	Bu	değer,	Türkiye’deki	yan	hizmetler	eşik	
değerinden	oldukça	düşüktür.	Eşik değerin 500 kW veya daha düşük bir değere 
indirilmesi, gerekirse 1 MW’lık ara adım konulması bu noktada önem arz 
etmektedir.	Talep	tarafı	katılımı/dağıtık	enerji	kaynakları	testi,	yetkili	makamları	

39	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0943&from=EN	
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dağıtık	kaynakların	gerektiğinde	hazır	ve	kullanılabilir	nitelikte	olduğu	hususunda	
temin	etmek	için	kullanılabilir.	Bu	durum,	UEVEP’in	E10	Numaralı	eyleminin	varmak	
istediği	noktaya	ulaşılmasına,	çimento,	demir,	çelik	gibi	esnek	tüketim	yapan	büyük	
endüstriyel	müşteriler	için	esnek	bir	tüketim	portföyünün	oluşturulmasına	yardım	
edecektir.	Türkiye’deki	endüstriyel	talep	tarafı	katılımı	potansiyeli	aşağıdaki	grafikte	
tarif	edilmiştir.	

E10	Numaralı	eylem	ayrıca	“konutlar da dâhil olmak üzere diğer tüketicilerin 
uygulamaya dâhil edilmesine yönelik değerlendirmeler yapılacağından ve bu alanda 
akıllı sayaç yayılımının ve pilot uygulamaların desteklenerek mikro-şebeke, akıllı 
şehir, akıllı şebeke kapsamında demo alanları oluşturulacağından”	bahsetmektedir.	
Bu tür pilot projeler, bağımsız talep toplayıcıların da dahil edilmesiyle 
önceliklendirilmelidir. 

Şekil 4: Türkiye’de talep tarafı katılımının ısıtma, çimento, kağıt ve elektrikli araçlar 
sektörleri başta olmak üzere çeşitli tüketim alanları açısından potansiyel değeri

4. Talep tarafı katılımı için fiyat sinyallerinin yanlış oluşmasına neden olan piyasa 
müdahalelerini azaltmak 

 

Kapasite	mekanizmaları	ve	alım	garantileri	gibi	uygulamaların	genellikle	sosyal	
politika	hedefleri	vardır	fakat	bunlar	aynı	zamanda	toptan	fiyatları	baskılayarak	kıtlık	
fiyatlandırmasına	yönelik	piyasa	sinyallerini	azaltmakta	veya	ortadan	kaldırmaktadır.	
Verimli	fiyat	oluşumu	vasıtasıyla	enerjinin	gerçek	marjinal	değerinin	ortaya	konulması,	
talep	tarafı	katılımı	yatırımlarını	ve	iş	modeli	gelişimini	teşvik	etmek	açısından	çok	
önemlidir.	Müdahaleler	sadece	tüketicilerin	kendi	esnek	varlıklarının	değerinin	
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farkına	varmalarını	engellemekle	kalmamakta,	aynı	zamanda	esnek	olmayan	enerji	
üretiminin	gerçek	maliyetini	maskelemektedir.	Talep	tarafı	katılımı	piyasası	büyüdükçe,	
tüketiciler	giderek	fiyat	oynaklığına	hızla	cevap	verebilir	hale	gelecektir	ve	bu	durum	
puant	talepleri	azaltacak	ve	verimli	bir	döngü	yaratacaktır.	Bunun	sonucunda,	kaynak	
yeterliliği	ve	daha	düşük	faturalar	gibi	mevcut	müdahalelerin	politika	hedefleri	daha	
verimli	bir	şekilde	başarılmış	olacaktır.	

Dolayısıyla, mevcutta piyasaya etkileri olan durumların kapsamlı bir şekilde 
gözden geçirilmesi, bunların Türkiye’nin enerji sisteminin dönüşümü kapsamında 
tüketicilere hizmet edip etmediğinin eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi 
gerekli görünmektedir.	Asgari	bir	gereklilik	olarak,	piyasanın	maliyetleri	daha	
iyi	yansıtır	hale	gelmesi	için	aşağıdaki	politika	eylemlerinin	dikkate	alınması	(ve	
bunun	yanında	her	zamanki	etki	değerlendirmelerinin	yapılması)	önemlidir.	Bu	
eylemler,	SHURA’nın	aynı	zamanda	Britanya,	PJM	ve	Avustralya	piyasalarındaki	vaka	
çalışmalarının	incelendiği	“Yenilenebilir	Enerji	Entegrasyonunu	Hızlandırmak	için	
Türkiye	Organize	Toptan	Elektrik	Piyasalarında	İyileştirmeler”	raporunda40	daha	
ayrıntılı	olarak	ele	alınmaktadır.	

•	 Halihazırda	sıfır	TL/MWh	olan	fiyat	tabanının	kaldırılarak,	eksi	fiyatların	oluşmasının	
sağlanması.	Kayıp	yük	değeri	benimsenerek,	fiyat	tavanının	kademeli	olarak	o	
seviyeye	yükseltilmesi.	

•	 Marjinal,	tek	fiyatlı,	tavan	fiyatının	kayıp	yüke	göre	belirlendiği	ve	izlenen	bir	elektrik	
dengeleme	fiyatına	geçmek	için	reform	yapılması.	Bu	tür	bir	değişiklikle	birlikte,	
mevcut	mahsuplaşma	süresi	1	saatten	15	dakikaya	indirilebilir.	

•	 Kapasite	piyasası	elektrik	santralleri	alım	garantilerinin	kademeli	olarak	sona	
erdirilmesi	veya	en	azından	2024’ten	sonra	devam	edilmemesi.	

•	 Linyit	elektrik	santrali	alım	garantilerinin	kademeli	olarak	sona	erdirilmesi	veya	en	
azından	2027’den	sonra	devam	edilmemesi.	

Şekil 5: Etkili fiyat sinyalleri, verimli bir talep tarafı katılım döngüsü başlatmaya yardımcı 
olabilir

40	Eylül	2021’de	yayımlanacaktır.	
*	https://www.raponline.org/wp-content/uploads/2019/03/rap-start-with-smart-ev-integration-policies-2019-april-final.pdf
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5. Bağımsız talep toplayıcılar ve diğer yenilikçi iş modelleri için düzenleyici 
çerçeve kurmak 

 

Talep	tarafı	katılımı	bağlamında	talep	toplama,	çoklu	müşteri	yüklerini,	dengeden	
sorumlu	bir	tarafa,	dağıtım	sistemi	veya	iletim	sistemi	işletmecisine	satma	amacıyla	bir	
araya	getirmektir.	Türkiye’nin	talep	tarafının	tam	potansiyelinin	gerçekleşebilmesi	için,	
daha	küçük	endüstriyel	ve	ticari	yüklerin	ve	özellikle	de	konut	sektörünün,	tüketiciler	
adına	hareket	ederek	enerji	hizmetlerini	büyük	ölçekte	sunabilecek	birimler	tarafından	
toplanması	gerekecektir.	

Elektrik	tedarikçileri	prensip	olarak	talep	tarafı	katılımı	kümeleme	hizmetlerini	verebilir;	
ancak	daha	gelişmiş	talep	tarafı	katılımı	piyasalarında	yaşanan	deneyimler,	dışarıdan	
rekabet	baskısı	olmadan,	sorumlu	elektrik	tedarikçilerinin,	talep	tarafına	gömülü	olan,	
açığa	çıkarılmamış	esnekliğe	erişmek	için	gerekli	olan,	uygun	zamanlı	yaratıcı	emtia	ve	
hizmet	kombinasyonlarını	geliştiremeyeceğini	göstermektedir.		Çoğu	hizmet	sağlayıcı	
ya	harekete	geçmemekte	ya	da	sadece	yenilikçi	taraflardan	rekabet	baskısı	geldiğinde	
harekete	geçmektedir.	Dolayısıyla,	bu	hizmetlerin	piyasaya	girmesi	için,	esneklik	
hizmetlerini	arz	tarafından	ayrıştırma	ve	enerji	hizmeti	birimleri	veya	talep	toplayıcılar	
ile	sorumlu	enerji	tedarikçileri	veya	perakendeciler	arasındaki	ilişkiyi	netleştirme	
ihtiyacı	vardır.41 

Bağımsız	talep	toplayıcılar,	pek	çok	müşterinin	kolayca	erişemeyeceği	talep	tarafı	
katılımı	hizmetlerine	geçiş	noktası	sağlamaktadır.	Yüksek	eşik	değerler	hala	bir	engel	
oluştursa	da,	bağımsız	talep	toplayıcılar	kümeleme	vasıtasıyla	enerji,	dengeleme	ve	
kapasite	hizmetlerinde	talep	tarafı	katılımı	hizmetleri	için	geçerli	olan	asgari	teklif	
büyüklüğü	eşiklerini	karşılayabilmektedir.	Bağımsız	talep	toplayıcılar	müşteri	adına	
piyasayla	genellikle	iletim	sistemi	işletmecisi	üzerinden	etkileşim	kurmaktadır.	
Bağımsız	talep	toplayıcılar	esnek	kaynakları	bir	havuz	haline	getirerek	talep	tarafı	
katılımının	farklı	zaman	dilimlerinde	en	yüksek	seviyede	mevcut	olmasını	sağlarken	bir	
yandan	da	müşterilere	yönelik	riskleri	sınırlandırır.	Bağımsız	talep	toplayıcılar	ayrıca	
müşterileri	talep	tarafı	katılımına	hazır	hale	getirmek	için	gereken	peşin	ekipman	
maliyetini	de	karşılayabilir.	Bağımsız	talep	toplayıcılar	kendileri	için	bir	kar	marjı	
alarak	yaratılan	değeri	müşteriye	aktarır.	Dolayısıyla	talep	tarafı	katılımı	müşterilerinin	
esnekliklerinin	karşılığını	en	iyi	şekilde	almalarını	sağlamak	için	bağımsız	talep	
toplayıcı	piyasasında	sağlıklı	rekabet	önemlidir.	

Bağımsız talep toplayıcılar ve esneklik hizmetleri için enerji tedarikinden ayrı, 
kapsamlı bir düzenleyici çerçeve kurulması önem arz etmektedir42. 

Bu	çerçeve	asgari	gereklilik	olarak	aşağıdaki	özellikleri	içermelidir:

•	 UEVEP’in	E10	Numaralı	eyleminde	yer	alan	talep	tarafı	katılımı	eylemleri,	bağımsız	
talep	toplayıcılar	için	de	eşit	şekilde	geçerli	olmalıdır.

41	https://www.raponline.org/wp-content/uploads/2016/05/rap-bakerhogankeaybright-eucodes-may2015.pdf	
42	AB’de	bağımsız	kümeleyicilere	yönelik	düzenleyici	çerçeve	geliştirmeye	dair	bir	değerlendirme	için,	bakınız	https://
smarten.eu/wp-content/uploads/2020/11/FINAL_smartEn-EMD-implementation-monitoring-report.pdf
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•	 Tedarikçilerin	esneklik	hizmetlerine	katılmasına	izin	verilmeli	fakat	müşterileri	
üzerinde	tekel	oluşturmasına	izin	verilmemelidir.	Müşterilerin,	tedarikçileri	
tarafından	herhangi	bir	ayrımcılığa	maruz	kalmaksızın	bir	bağımsız	talep	
toplayıcıyla	sözleşme	yapmasına	izin	verilmelidir.	

•	 Nihai	müşteri	verilerine	serbest	erişim	olmalıdır.	Bağımsız	talep	toplayıcılar,	
tüketicilerin	rızasıyla	tüketici	verilerini	elde	edebilmelidir.

•	 Bağımsız	talep	toplayıcıların	ve	müşterilerin,	sistem	işletmecisine	dengeleyici	
hizmet	sağlayıcıları	olmalarını	mümkün	kılacak	hükümler	getirilmelidir.

•	 Bir	dengeden	sorumlu	tarafın	(tedarikçinin)	dengesizlik	durumunun,	bir	bağımsız	
talep	toplayıcının	eylemleri	nedeniyle	daha	da	zorlaşmamasını	sağlamak	için	bir	
denge	mekanizması	olmalıdır.	Telafi	hükümleri	tedarikçilerin	bir	bağımsız	talep	
toplayıcı	müdahalesi	neticesinde	oluşan	maliyetlerini	tazmin	edebilmelerini	
sağlamalı	ancak	kayıp	karın	tazminini	kapsayacak	kadar	geniş	olmamalıdır.43 
Mevcut	talep	tarafı	katılımı	mevzuatı,	talep	tarafı	katılımına	iştirak	eden	bireysel	
tüketici	için	bir	düzenleme	mekanizması	içermektedir,	ancak	bunun	da	yeni	
bağımsız	talep	toplayıcı	düzenleyici	çerçevesinin	bir	parçası	olması	gereklidir.	

Şekil 6: Talep toplayıcılar müşteriler için çoklu yükleri ve genel sistem faydasını optimize 
edebilir

6. Tüketicinin korunması ve adil enerji dönüşümü için düzenlemelerin hayata 
geçirilmesi 

 

Tüketiciler	daha	fazla	esneklikten	ve	dijitalleşmeden	önemli	ölçüde	yarar	
sağlamaktadır.	Ancak,	bu	faydaların	adil	olmayan	bir	biçimde,	düşük	gelirli	veya	düşük	
dijital	okuryazarlığına	sahip	gruplar	gibi	dezavantajlı	gruplar	aleyhine	dağıtılmamasını	
sağlamak	için	sorumlu	düzenlemelere	ihtiyaç	vardır.	Siber	güvenlik,	rıza	ve	veri	koruma	

43	https://www.raponline.org/wp-content/uploads/2016/05/rap-bakerhogankeaybright-eucodes-may2015.pdf	
*	https://www.shura.org.tr/wp-content/uploads/2021/05/Ruzgar_ve_gunesin_sebekeye_entegrasyonu_icin_sektor_
eslestirme.pdf
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gibi	dijitalleşmeyle	ilgili	daha	geniş	kapsamlı	meselelerin	yanında,	talep	tarafı	katılımı	
yeni	güçlükleri	beraberinde	getirmektedir.44

Düşük	gelirli	tüketicilerin	akıllı	sayaç,	elektrikçi	araç,	elektrikli	ısı	pompası	ve	enerji	
verimliliği	artırıcılar	gibi	esneklik	artırıcı	varlıklara	sahip	olma	olasılıkları	daha	düşüktür.	
Dolayısıyla	bu	tüketiciler	kullanım	zamanı	tarifeleri	kaynaklı	faydalara	daha	zor	
erişebilmektedir.	Bununla	birlikte	adil	bir	sonuç	elde	edilmesini	sağlamak,	yalnızca	
belli	müşterileri	çok	zamanlı	tarifelerin	dışında	tutmaktan	daha	karmaşıktır.	Isıtmanın	
elektrikle	sağlanması	nedeniyle	Türkiye’nin	doğalgaz	altyapısı	daha	az	kullanılırsa,	
düşük	gelirli	müşteriler	maliyetleri	karşılama	riskine	maruz	kalabilir.	Dolayısıyla,	enerji	
adaletini	sağlamak	için	bütüncül	bir	sistem	yaklaşımına	ihtiyaç	vardır.	

CEER-BEUC	Enerji	Müşterileri	için	2030	Vizyonu45	dijital	çağda	müşteri	merkezli	politika	
için	faydalı	bir	yol	haritası	sunmaktadır.	CEER-BEUC’nin	“ASPIRE”	adlı	çerçevesi	
Ekonomiklik,	Sadelik,	Koruma,	Kapsayıcılık,	Güvenilirlik	ve	Güçlendirme	ilkelerine	
dayalıdır.	

Türkiye’nin enerji mevzuatının, özellikle de tüketicinin korunması ve kırılgan 
tüketiciler bakımından gözden geçirilerek dijitalleşme ve esneklik bağlamında 
hala amaca uygun olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu inceleme 
ASPIRE ilkeleri gibi bir dizi enerji adaleti ilkesi etrafında şekillendirilmelidir. 

Şekil 7: CEER-BEUC “ASPIRE” ilkeleri Türkiye’de talep tarafı katılımında tüketicinin 
korunması konusunda yol gösterici olabilir

44	https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/3b167ae3-9a7a-fd36-a02e-c64ad7595a51	
45	https://www.ceer.eu/ceer-beuc-2030-vision-for-energy-consumers

Kaynak: https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/2d2b1ed9-9dab-b418-ed4b-29c19bd88659

A Ekonomiklik	(Affordability)	-	maliyetlerin	adil	dağıtımı,	enerji	
verimliliğinin	faydalarına	erişim

P Koruma	(Protect)	-	adil	olmayan	uygulamalara,	bilginin	korunmasına,	
güvenliğe	ve	kriz	yönetimine	yönelik	güçlü	yönetmelik

I Kapsayıcılık	(Inclusion)	-	tüketicileri	dönüşüme	entegre	eden	ve	
sosyal	adaleti	sağlayan	yeni	politikalar

R Güvenilirlik	(Reliability)	-	güvenilir	tedariğe	tüketicilerin	erişimini	
sağlayan	kapsayıcı	çerçeve

E Güçlendirme	(Empowerment)	-	dönüşüme	destek	veren	ve	eşit	
korunuma	erişen	tüketiciler

S Sadelik	(Simplicity)	-	açık,	güvenilir	ve	kolay	bilgi
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EK: Öneriler Özet Tablosu

Eylem Temel Öneriler

1. Elektrik sistemini talep tarafı katılımına hazır hale 
getirmek için düzenleyici standartların uygulanması

Tüketiciler	akıllı sayaç	kullanımına	geçme	ve	
tedarikçilerinden	veya	bağımsız	bir	talep	toplayıcıdan	bir	
esneklik değerlendirmesi	yapmalarını	talep	etme	hakkına	
sahip	olmalıdır.

Tüm	yeni	elektrikli araç şarj ortamları akıllı işlevsellik 
içermeli	ve	dinamik	tarifeleri	mümkün	kılmalıdır.	
En	azından	yeni	binalar	ve	doğalgaz	şebekesine	bağlı	
olmayan	mevcut	binalar	için	fosil	yakıtlı	ısıtma	sistemleri	
kademeli	olarak	azaltılmalı,	diğer	konut stoklarında da 
ısıtmanın elektrikle sağlanmasına yönelik tadilatlar 
teşvik edilmelidir.	Isı	pompalarının	talep	tarafı	katılımına	
hazır	hale	getirilmesi	zorunlu	tutulmalıdır.	

Aylık	mahsuplaşmadan	kaynaklanan	dağıtık enerji 
kaynaklarının görünmezliğinin	sonuçlarını	hafifletmek	
için	yeni	önlemler	getirmek,	bu	kapsamda	dağıtık	enerji	
kaynakları	kurulumları	hakkında	istatistiki	verileri	toplamak,	
yeni	yatırımcılar	için	şebeke	kapasite	barındırma	haritaları	
hazırlamak	ve	(akıllı	sayaçların	yanı	sıra)	akıllı	inverterleri	
benimsemek	ve	yeni	iş	modellerine	yönelik	teşvikler	
getirmek	gerekmektedir.	

2. Verimliliği desteklemek için fiyat sinyallerinin maliyeti 
yansıtmasının sağlanması

Şebeke tarifeleri hacimsel olarak puant talebi 
yansıtmalıdır.	Hacimsel	çok	zamanlı	tarife,	küçük 
endüstriyel ve ticari tüketici grupları	için	standart	
seçenek	olarak	belirlenmelidir.	Kullanım	zamanı	sinyalleri	
ayrıca	elektrikli	araçlar	ve	ısı	pompaları	gibi	yeni, kontrol 
edilebilir yük gruplarına	dahil	edilmelidir.	Diğer konut tipi 
tüketiciler için,	şebeke	tarifesi	tasarımı	basit	bir	hacimsel	
ölçüm	fiyatına	dayalı	olmalıdır	ve	bunun	yanında	kullanım	
zamanı	veya	dinamik	tarife	seçme	opsiyonu	sunulmalıdır.	
Düzenlenmiş perakende tarifelerde enerji maliyetleri 
dinamik	toptan	fiyatlarla	veya	kullanım	zamanı	bloklarıyla	
bağlantılı	olmalıdır.	

Karbon fiyatlandırması mekanizmasının getirilmesi 
ile	çevresel	maliyetlerin	elektrik	fiyatlarına	yansıtılması	
sağlanabilir.	

Aylık mahsuplaşma uygulaması yerine faturalandırma 
(net-billing) veya al-sat yöntemi (buy-all sell-all) gibi 
maliyeti daha iyi yansıtan başka yaklaşımlar getirmek 
faydalı olabilir.

Ulusaldan bölgesel fiyatlandırmaya geçme konusunda, 
kısıtların	daha	iyi	yansıtıldığı	bir	etki değerlendirmesi 
yapmak gereklidir.

Düzenlenmiş perakende tarifeleri kademeli olarak 
ortadan kaldırmak önem arz etmektedir.

Sektör eşleştirme: Şebeke ve üretim planlamasına 
yönelik düzenleyici rejim, mümkün olan hallerde birlikte 
uygulamayı teşvik etmelidir. 
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entegrasyonu
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Talep tarafı katılımı ve 
tüketim verimliliği
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3. Dağıtık enerji kaynaklarının piyasalara erişiminin 
sağlanması

Münferit	veya	kümelenmiş	halde	olanlar	dahil	olmak	üzere	
dağıtık	enerji	kaynaklarının	dengeleme, gün içi ve gün 
öncesi piyasalarına ve her türlü kapasite mekanizmasına 
adil şekilde erişiminin	sağlanması	için	net	kurallar	ortaya	
konulmalıdır.	Mevcudiyetini	sürdürecek	olan	her	türlü	
kapasite	mekanizması,	talep	tarafı	katılımına	ve	enerji	
verimliliği	kaynaklarına	eşit	erişim	sağlamalıdır.	

Talep	tarafı	katılımının,	yenilenebilir	enerji	kaynaklarının,	
diğer	dağıtık	enerji	kaynaklarının	ve	tüketici	grubu	
paydaşlarının politika geliştirmedeki istişare	sürecine	
uygun	şekilde	dahil	edilmesini	sağlamak	önemlidir.

Tüm	dengeleme,	gün	içi	ve	gün	öncesi	piyasaları	ve	diğer	yan	
hizmetler	için	asgari büyüklük eşik değerini	500	kW	veya	
daha	düşük	bir	değere	indirmek,	gerekirse	1	MW’lık	bir	ara	
adım	koymak	gerekebilir.

4. Talep tarafı katılımı için fiyat sinyallerinin yanlış 
oluşmasına neden olan piyasa müdahalelerinin 
azaltılması

Mevcutta	piyasaya	etkileri	olan	durumların	kapsamlı	
bir	şekilde	gözden	geçirilmesi,	bunların Türkiye’nin 
enerji sisteminin dönüşümü kapsamında tüketicilere 
hizmet edip etmediğinin eleştirel bir bakış açısıyla 
değerlendirilmesi gerekli görünmektedir.	Bu	bağlamda	
aşağıdaki	adımları	değerlendirmek	önemlidir:

• Halihazırda sıfır TL/MWh olan fiyat tabanının 
kaldırılarak, eksi fiyatların oluşmasının sağlanması. 
Kayıp yük değeri benimsenerek, fiyat tavanının kademeli 
olarak o seviyeye yükseltilmesi.  

•	Marjinal,	tek	fiyatlı	ve	izlenen	bir	elektrik	dengeleme	fiyatına	
geçmek	için	reform	yapılması.	Bu	tür	bir	değişiklikle	birlikte,	
mevcut	dengeleme	süresi	1	saatten	15	dakikaya	indirilebilir.	

•	Kapasite	piyasası	elektrik	santralleri	alım	garantilerinin	
kademeli	olarak	sona	erdirilmesi	veya	en	azından	2024’ten	
sonra	devam	edilmemesi.	

•	Linyit	elektrik	santrali	alım	garantilerinin	kademeli	olarak	
sona	erdirilmesi	veya	en	azından	2027’den	sonra	devam	
edilmemesi.	

Talep tarafı katılımı ve 
ekonomik verimlilik

Talep tarafı katılımı ve 
tüketim verimliliği



26 Türkiye elektrik piyasasında talep tarafı katılımının etkinleştirilmesi

5. Bağımsız talep toplayıcıları ve diğer yenilikçi iş 
modelleri için düzenleyici çerçevenin kurulması

Bağımsız	talep	toplayıcılar	ve	esneklik	hizmetleri	için	altta	
yatan	enerji	tedarikinden	ayrı,	kapsamlı bir düzenleyici 
çerçeve	kurmak	gereklidir.	

• UEVEP’in E10 Numaralı eyleminde yer alan talep tarafı 
katılımı eylemleri, bağımsız talep toplayıcılar için de eşit 
şekilde geçerli olmalıdır.

• Müşterilerin, tedarikçileri tarafından herhangi bir 
ayrımcılığa maruz kalmaksızın bir bağımsız talep 
toplayıcıyla sözleşme yapmasına izin verilmelidir. 

•	Nihai	müşteri	verilerine	serbest	erişim	olmalıdır.	Bağımsız	
talep	toplayıcılar,	tüketicilerin	rızasıyla	tüketici	verilerini	elde	
edebilmelidir.

• Bağımsız talep toplayıcıların ve müşterilerin, sistem 
işletmecisine dengeleyici hizmet sağlayıcıları olmalarını 
mümkün kılacak hükümler getirilmelidir.

• Bir dengeden sorumlu tarafın dengesizlik durumunun, 
bir bağımsız talep toplayıcının eylemleri nedeniyle daha 
da zorlaşmamasını sağlamak için bir denge mekanizması 
olmalıdır. 

6. Tüketicinin korunması ve adil enerji dönüşümü için 
düzenlemelerin hayata geçirilmesi 

Türkiye’nin	enerji	mevzuatının,	özellikle	tüketicinin 
korunması	bakımından	gözden	geçirilerek	dijitalleşme	ve	
esneklik	bağlamında	hala	amaca	uygun	olup	olmadığının	
tespit	edilmesi	önemlidir.	

Talep	tarafı	katılımı	hizmetleriyle	ilgili	tüketicinin	korunması	
hükümleri,	ASPIRE	ilkeleri	(Ekonomiklik, Sadelik, Koruma, 
Kapsayıcılık, Güvenilirlik ve Güçlendirme)	gibi	bir	dizi	
enerji adaleti ilkesi	etrafında	şekillendirilmelidir.	

Tamamlayıcı sosyal ve 
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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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