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Önsöz
Hakan Irgıt
Yönetici Ortak – Ülke Yöneticisi,
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Birimi
Türkiye enerji piyasası hızlı bir deişim ve
serbestleşme süreci içerisindedir. Serbestleşme ile
ulaşılmak istenen nokta; arz güvenliinin çevre
dostu ve sürdürülebilir şekilde serbest piyasa
ortamında salanması ve nihayetinde rekabetçi bir
piyasa yapısında tüketici tercihlerini arttırarak
Tüketici Odaklı bir enerji piyasası yaratmaktır.
Daıtım ve perakende faaliyetlerinin ayrıştırılması
ile devam eden serbestleşme sürecinde, 2016
itibariyle yaklaşık olarak 28 milyon mesken
abonesinin de tedarikçi deiştirme hakkına sahip
olması ve böylece elektrik enerjisi perakende
piyasasında tam rekabetin başlaması
beklenmektedir. Bu kapsamda, dijital devrim ve
özellikle lisanssız güneş enerjisi üretiminin
hızlanması ile tüketiciler, daha bilinçli ve yetkin
hale gelerek, yerinde üreten tüketicilere
(“prosumer”) dönüşmektedir.
Gelişmiş piyasalarda tüketici nezdinde enerji sadece
bir emtia deil, aynı zamanda bir ürün, yaşam tarzı
ve hizmet destekleyicisi olarak görülmekte ve enerji
tedarii çift yönlü enerji, bilgi ve gelir akışı olarak
gerçekleşmektedir. Bu kapsamda, büyük enerji
oyuncuları dönüşüm içinde olup, en son Alman

enerji devi E.ON’un Aralık 2014 tarihinde
açıklanan yeni stratejisi ile müşteri odaklı,
sürdürülebilir ve yenilikçi E.ON ile üretim
faaliyetlerine odaklanan dier şirket şeklinde ikiye
ayrılması; son yıllarda enerji şirketlerinin yeni iş
modeli arayışında bir milat olarak görülmektedir.
“Eitim Dönemi”’nden “Rekabet Dönemi”’ne
geçmekte olan Türkiye elektrik piyasasında hizmet
veren enerji tedarikçilerinin tüketici odaklı
dönüşümün başında olduu gözlemlenmektedir.
Deişen enerji politikaları ve tüketici tercihleri,
gelişen teknoloji ve sürdürülebilirliin artan
önemi, enerji piyasalarındaki deişimi
hızlandırmakta ve belirsizlii arttırmakta; oluşan
“Yeni Normal” içerisinde tüketiciler odak noktası
olarak öne çıkmaktadır. Bu dorultuda, Accenture
5 yılı aşkın süredir devam eden global ve kapsamlı
“Deişen/Yeni Enerji Tüketicisi” çalışması ile
deişen enerji tüketicisinin nabzını tutarak
tüketici ihtiyaçları ile tercihlerini analiz etmeyi ve
enerji tedarikçilerine yönelik fırsatların ve
zorlukların tespit edilerek deişen enerji
piyasasında başarılı olmaları için gereken kritik
yetkinliklerine odaklanması için öneriler sunmayı
amaçlamaktadır.
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DeĞiŞen enerji politikaları ve tüketici tercihleri, geliŞen teknoloji ve sürdürülebilirliĞin artan önemi, enerji
piyasalarındaki deĞiŞimi hızlandırmakta ve belirsizliĞi arttırmakta; oluŞan «Yeni Normal» içerisinde tüketiciler
odak noktası olarak ortaya çıkmaktadır...

Deişen
Enerji
Politikaları

22o

Gelişen
Teknoloji

Dünya’da enerji tüketicilerinin;

%68’i mevcut enerji
tedarikçisinden ürün ve hizmet
paketleri almak istemektedir.

Yeni Normal
=

Artan Belirsizlik

+
Hızlı Deişim

Deişen
Tüketici
Tercihleri

en az %16’sı enerji
tedarikçisini deĞiŞtirmeyi
düşünmektedir.

%50’den fazlası iletişim aracı
olarak dijital çözümleri tercih
etmektedir.
%55’i evlerinin çatısına güneŞ
paneli kurulmasını istemektedir.

Sürdürülebilirliin
Artan Önemi
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…Bu doĞrultuda, Accenture 5 yılı aŞkın süredir devam eden global ve kapsamlı «DeĞiŞen / Yeni Enerji
Tüketicisi» çalıŞması ile enerji tedarikçilerine ıŞık tutarak çözümler sunmaktadır

ÇalıŞmanın OdaĞı

ÇalıŞmada Türkiye

DeĞiŞen enerji tüketicisinin nabzı

Türkiye, 2013 ve 2014 yıllarında araştırma programı
kapsamına dahil edilmiştir.

Enerji tedarikçilerine yönelik analizler ve

72 ilin merkezi ve kırsal bölgelerinde toplamda 1000
mesken enerji tüketicisi ile görüşülmüştür.

tutulmaktadır.

öneriler sunulmaktadır.

ÇalıŞma Kapsamında;
26 ülkede >50.000

Önde gelen 25 enerji tedarik
şirketinin yöneticileri ile görüşmeler

Önde gelen 80 enerji tedarikçisinden ve

farklı sektörlerdeki 40 tedarikçiden gelen
güncel piyasa bilgileri ve uygulamaları

mesken tüketicisi

9 ülkede
>2.000 KOBİ

Gelişmiş 10 enerji piyasasının
teknoloji çözümleri

7

İçindekiler
1

Önsöz

2

«DeĞiŞen Enerji Tüketicisi» ÇalıŞması Hakkında

3

Türkiye’nin DeĞiŞen Enerji Tüketicisinin Analizi

4

Türkiye’deki Enerji Tedarikçileri için Öneriler

5

Sonuç

Farklı ülkelerdeki perakende elektrik piyasaları incelendiĞinde çeŞitli dönemlerde benzer karakteristik
özelliklerin bulunduĞu görülmektedir
Yetkinlik
Seviyesi

Mevcut
konum

2016 için
öngörülen
konum

*
İnovasyon Dönemi

Rekabet Dönemi
Piyasanın
ekillenmesi

EĞitim Dönemi

‘Fiyat Rekabeti’

‘Yeni Nesil Ürün
ve Hizmetler’

‘Tüketici Tercihleri’

‘Standardizasyon’

Zaman

Piyasa Karakteristikleri
• Piyasa yapısının tanımlanması
• Piyasa kuralları, regülasyon ve
uygulama esaslarının
geliştirilmesi
• Süreçlerin standardizasyonu ve
optimizasyonu
• Tüketicilerin tedarikçi deişim
süreçlerinin tanımlanması
• Gelişmiş faturalama ve arka ofis
sistemlerinin kullanılması
• Ürün geliştirme ve
segmentasyon yapılması
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• Piyasaya yeni oyuncuların girmesi
• Tüketici bilincinin ve
beklentilerinin artması
• Tüketici tercihi odaklı
kampanyaların başlatılması
• Tüketici kazanımlarının artması
• Marka bilinirliinin önem
kazanması
• Fiyatlandırmanın ve tüketiciyi
bilgilendirmenin gelişmesi
• Görevli tedarikçilerin pazar
belirleyicisi olmaya çalışması

• Emtia fiyatları üzerinden
rekabetin artması
• Tedarikçilerin tüm kanallarda
güçlü satış ve pazarlama
yetkinlikleri geliştirmesi
• Tedarikçilerin tüketici
memnuniyetsizliklerini azaltarak
operasyonel maliyetlerini
düşürmesi
• Yeni iş modellerinin geliştirilmesi
• Şirket birleşmelerinin başlaması
• Tüketici kaybı sebeplerine
odaklanılması

• Tedarikçi sayısının ve tarife
seçeneklerinin artması
• Dijitalleşme ile kullanılan
kanalların optimizasyonu
• «Sayaç Ötesi» ürünlerin artması
• Veri hacminin artmasına karşılık
analitik tüketici yaklaşımları ile
akıllı çözümlerin ortaya çıkması
• Tüketici odaklı ürün ve
hizmetlerin yaygınlaşması
• Dier oyuncular ile yaratıcı
ortaklıklar ve işbirliklerinin
geliştirilmesi

*Yalnızca liberalleşmesini tamamlamış eyaletler deerlendirilmiştir

«EĞitim Dönemi»’nden «Rekabet Dönemi»’ne geçmekte olan Türkiye elektrik piyasasında hizmet veren enerji
tedarikçilerinin tüketici odaklı dönüŞümün baŞında olduĞu gözlemlenmektedir
Avrupa

Birleşik Krallık
İrlanda
Belçika
Fransa
İspanya

Kuzey Amerika

Finlandiya
Danimarka
Almanya
Çek Cumhuriyeti
Macaristan

İtalya

Japonya

Çin

Türkiye

Güney Kore

Teksas

Filipinler

Tayland

Türkiye’deki Perakende Elektrik Tedarikçileri
Görevli Perakende
Elektrik Şirketleri

35 Milyon
Tüketici

< %1
< %2
> %97

• 21 görevli perakende şirketi
13 şirket grubuna aittir.
• Özelleştirmeler sonrasında
kurumsal dönüşümleri ve
bilgi teknolojileri
yatırımlarına başlanmıştır.
• Mevcut müşterilerini elde
tutmaya çalışmaktadırlar.

• Örnekler: CLK Enerji,
Enerjisa, Bereket Enerji...

Singapur

Avustralya &
Yeni Zelanda

Malezya
Endonezya

Dier Oyuncular
Perakende Elektrik
Şirketleri

Elektrik Dışı Sektörden
Gelenler

• 178 tedarik şirketi vardır.
• Müşteri hizmetleri
yetkinliklerini geliştirmeye
çalışmaktadırlar.
• Müşteri sayılarını arttırmaya
çalışmaktadırlar.

• Perakende elektrik dışı
sektörlerden gelen şirketler
çounlukla ürün paketleri ile
sektöre giriş yapmaktadırlar.
• Piyasa yapısını anlamaya
ve yeni müşteri kazanmaya
çalışmaktadırlar.

• Örnekler: Fina Enerji, Yaren
Enerji, Voytron...

• Örnekler: Enerya, Turkcell,
İpragaz...

Avustralya

Ye
ni
Ze
la
nd
a

Kanada

İsveç
Norveç
Hollanda

Piyasa Oyuncularının Olgunluk Seviyesi

DüŞük

Yüksek

Enerji piyasalarındaki yenilikçi oyuncu örnekleri
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Türkiye enerji piyasası ve piyasa oyuncuları, liberalleŞmiŞ piyasaların gerisinde kalırken, tüketici beklentileri
ileri düzey geliŞmiŞlik göstermektedir

Perakende
Elektrik
Piyasa Yapısı

Piyasa
Oyuncuları

Tüketici
Beklentileri

*
Gelişen

Gelişmiş

*
Basit

Olgun

*
Düşük

Yüksek

Türkiye enerji piyasası oyuncularının olgunluĞu, Türkiye enerji tüketicilerinin beklenti seviyesi ile kıyaslandıĞında oldukça düŞüktür.
Bu fark, enerji piyasası oyuncularının, tüketicilerin taleplerini ve gereksinimlerini karŞılayabilmek adına önemli bir geliŞim
potansiyeli olduĞunu göstermektedir.
*ABD deerlendirmesi libarelleşmesini tamamlanmış olan,
Teksas, New York, Connecticut, Delaware, Illinois, Ohio,
Maryland, District of Columbia, Pennsylvania, Massachusetts,
New Jersey, Maine, New Hampshire, Rhode Island, Oregon,
Michigan eyaletleri göz önünde bulundurularak yapılmıştır.
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Tüketici deerlendirmesi, «Deişen Enerji Tüketicisi» 2014 çalışması kapsamında,
deişen tüketicilerin belirlenen temel karakteristiklerini («Social Centric»,
«Individualized», «Omnipresent»,, «Tech Savvy» ve «Energy Perspective») ölçmek
amacıyla yürütülen anket sonuçları ve bu sonuçların aritmetik ortalaması baz
alınarak gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’de enerji tedarikçisini deĞiŞtirmeyi düŞünen tüketici oranının yüksek olması, piyasaya yeni giriŞ yapan
tedarikçilere müŞteri kazanma fırsatını yaratırken, görevli tedarikçiler için de mevcut müŞteri portföylerini
kaybetme riskini oluŞturmaktadır

«DeĞiŞen Enerji Tüketicisi» AraŞtırma Sonuçları
Tüketicilerin Mevcut Enerji Tedarikçisinden
Memnuniyet Oranı

Yorumlar
%48’i enerji
tedarikçilerinden memnun deĞildir.
• Türkiye’deki tüketicilerin

%48 memnun deil

Tüketici memnuniyetsizlik sebeplerinin en
başında tüketicilerin, faturadaki
fiyatlandırma detayları, enerji tasarrufu ve
çevrenin korunması gibi konularda yeterince

bilgilendirilmediklerini

Türkiye’de Gelecek 12 ay İçerisinde Enerji
Tedarikçisini DeĞiŞtirmeyi DüŞünen Tüketici Oranı

düşünmeleri gelmektedir.

• Bu memnuniyetsizlik tüketicilerin en az
%27
Kesinlikle
Muhtemelen

Nötr

Muhtemelen
Hayır
Kesinlikle Hayır

%18

%17

%13

%12

%6

%4

%5

%3

%12

%13

%8

%9

%15
%33

%33

%17

%22

%30

%32

%27’sinin tedarikçilerini
deĞiŞtirme eĞilimi göstermesine
sebep olmaktadır.

%26

%18

%23

%39

%39

• Sonuç itibariyle, hem yeni müşteriler
kazanmak isteyen hem de mevcut
müşterilerini elinde tutmak isteyen enerji
tedarikçilerinin acil aksiyonlar
alması gerekmektedir.

%19

%22

%32

%28

*
*Yalnızca liberalleşmesini tamamlamış eyaletler deerlendirilmiştir
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Türkiye enerji tüketicilerinin, tedarikçisini deĞiŞtirmek istemesindeki en önemli sebep «avantajlı fiyat»
olmasına raĞmen, fiyat dıŞındaki etkenler de kritik öneme sahiptir

«DeĞiŞen Enerji Tüketicisi» AraŞtırma Sonuçları
Tüketicilerin Tedarikçi DeĞiŞtirme Sebepleri

• Türkiye’de bulunan tüketicilerin
%52

Daha avantajlı fiyat sunması
Bilgi alabilecei abone
merkezlerinin bulunması

%52’si

fiyata baĞlı olarak tedarikçilerini
deiştirmeyi düşünmektedir.

%40
%39

Daha iyi hizmet sunması
Daha fazla güven yaratması

%37

İndirimli fiyatlarla ürün paketleri sunması
(örn. internet, telefon ve elektrik)

%37

%71
%70

%52

daha düŞük
seviyededir.

kıyaslandıında

karşılayacak
%73

%56

• Türkiye’de fiyatın önemi dier
gelişmiş enerji piyasalarındaki tüketiciler ile

• Bu dorultuda, Türkiye enerji
tedarikçilerinin avantajlı fiyatlar sunmanın
ötesinde, deişen tüketici beklentilerini

DüŞük Fiyat Sebebiyle Tedarikçisini DeĞiŞtirmeyi
DüŞünen Tüketicilerin Oranı
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Yorumlar

kaliteli ürün ve

hizmet salamaları gerekmektedir.

Türkiye enerji tüketicilerinin farklı ürün ve hizmet paketlerine ilgi seviyesinin oldukça yüksek olması, piyasa
oyuncularının bu alana odaklanması gerektiĞini göstermektedir

«DeĞiŞen Enerji Tüketicisi» AraŞtırma Sonuçları
Mevcut Enerji Tedarikçisinden Ürün ve Hizmet
Paketleri Almak İsteyen Tüketicilerin Oranı

Yorumlar
• Türkiye’nin deişen enerji tüketicilerinin

%85
%65
%64
%56
%52
Tüketicilerin %73’ü ürün ve hizmet paketlerini
tek bir tedarikçiden saĞlamayı tercih etmektedir.

%85’i ürün ve hizmet
paketlerini tercih etmektedir.
tasarruf
potansiyelini, hizmet
kolaylıĞını ve tedarikçiye
güvenilirliĞi arttırmak olarak
• Bunun ana sebepleri

belirtilmektedir.

• Sonuç olarak, enerji tedarikçilerinin

ürün
ve hizmet paketleri sunacak iŞ
modellerini deerlendirmesi ve

tüketicilerin talepleri dorultusunda

geliştirmesi gerekmektedir.
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Türkiye enerji tüketicilerinin, enerji tedarikçileri tarafından saĞlanan kısıtlı dijital kanalların kullanımında
zorluk yaŞaması, yeni nesil tedarikçilerin dijital konusunaönem vermesi gerektiĞine iŞaret etmektedir

«DeĞiŞen Enerji Tüketicisi» AraŞtırma Sonuçları
Enerji Tedarikçilerinin SunduĞu Dijital Kanalların
Kullanımı Sırasında Zorluk YaŞayan Tüketicilerin Oranı*

• Enerji tedarikçileri tarafından sunulan

dijital kanalları kullanırken çeşitli
%78
%75

%51

kıyaslanan gelişmiş piyasalar arasında
Türkiye’de en yüksek seviyededir.

dijital dönüŞüme ayak
uydurması, müşteri ihtiyaçları ve

%49

isteklerine cevap verebilmesi açısından
önem arz etmektedir.

Dijital Kanalların Kullanımında Zorluk YaŞadıĞını
Belirten Tüketicilerin KarŞılaŞtıĞı Sorunlar

15

problemlerle karŞılaŞan
tüketicilerin oranı %78 ile

• Dolayısıyla, enerji tedarikçilerinin

%51

Kullanıcı dostu olmaması

%29

Yüklemenin uzun sürmesi

%29

Aranan işleme erişim zorluu

Yorumlar

%23

Kişiselleştirilmiş hizmet eksiklii

%22

Sistemsel hatalar

%22

*Yapılan anket kapsamında deerlendirilen dijital kanallar çevrimiçi portal,
internet siteleri ve mobil uygulamalardır. Ankette, dijital kanalları en az bir kere
kullanmış olan tüketiciler dikkate alınmıştır

DeĞiŞen enerji tüketicisinin, Türkiye’de yüksek potansiyel gösteren ve geliŞmekte olan güneŞ enerjisi
konusuna uzak kalmadıĞı görülmektedir

«Prosumer»

Yerinde Üretim Yapan Tüketici
Evlerin Çatısına
GüneŞ Paneli
Kurulumu

Türkiye’deki tüketicilerin %72’si enerji tedarikçisinden evlerinin

Toplu GüneŞ
Paneli Projeleri

Tüketicilerin %56’sı enerji tedarikçileri ile toplu
dahil olmayı istemektedir.

güneŞ paneli projelerine

GüneŞ Enerjisine
İliŞkin Hizmetler

Tüketicilerin %57’si enerji tedarikçilerinin güneŞ
tedarik etmelerini istemektedir.

enerjisine iliŞkin hizmet

güneŞ paneli kurulmasını istemektedir.

çatısına
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Enerji tedarikçileri, yeni fırsatları deĞerlendirebilmek adına operasyonel mükemmelliĞi saĞlamalı, tüketici
etkileŞimlerini optimize etmeli, tüketici sadakatini oluŞturmalı ve tüketiciye sunulan deĞeri arttırmalıdır

Piyasa Dinamikleri

DeĞiŞen
Tüketici
Tercihleri
22o

GeliŞen Teknoloji

DeĞiŞen Enerji
Politikaları
SürdürülebilirliĞin
Artan Önemi

19

+

Yeni Normal

Artan Belirsizlik

Hızlı DeĞiŞim

Tüm bu deĞiŞen piyasa
dinamikleri ve beraberinde
artan belirsizlikler, hızlı
deĞiŞimin normal sayıldıĞı
yeni bir piyasa yapısını
oluŞturmaktadır.

=

Yeni Tehditler / Fırsatlar
Enerji tedarikçilerinin gelecee
doru salam bir şekilde
ilerleyebilmesi ve potansiyel
fırsatları deerlendirebilmesi için
dört temel yetkinlii salaması
gerekmektedir.

«Operasyonel Mükemmellik», enerji tedarikçileri için basitlik, verimlilik ve çeviklikten oluŞan operasyonel
bakıŞ açısını saĞlamlaŞtıran temel yetkinlik olarak ortaya çıkmaktadır

Operasyonel MükemmelliĞin SaĞlanması
Raporlama ve Analitik
Fonksiyonlarının GeliŞtirilmesi

Tüketici
Memnuniyetsizliklerine
Odaklanılması

Hizmet Kalitesinin
Arttırılması

DeĞiŞen enerji tüketicisini daha iyi

anlayabilmek için kapsamlı raporlama ve analitik
fonksiyonları geliştirilmelidir.

Tüketicilerin temel memnuniyetsizliklerini
belirlemek ve gidermek için ilgili aksiyonlar alınarak

müŞteri hizmetleri maliyetleri azaltılmalıdır.

Arka ofis ve çaĞrı merkezi alanlarının
öncelikli gelişim noktaları belirlenmeli ve

müŞteri odaklı olması hedeflenmelidir.

Faturalama

Kredi ve
Tahsilat

Sayaç Bilgileri

Uzla tırma
lemleri
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GeliŞen kanal seçeneklerinin bulunduĞu bir ortamda, enerji tedarikçileri, mevcut ve gelecekteki tüketici
tercihlerini karŞılayabilmek adına uygun maliyetli çapraz kanal yaklaŞımlarını benimsemelidir

Tüketici EtkileŞiminin Optimize Edilmesi

DoĞru Çapraz Kanal
Stratejisinin OluŞturulması
• Kanal yapısı, organizasyon
hedefleri, etkileşim zorlukları ve müşteri
memnuniyeti deerlendirilerek

dengelenmelidir.

• Verimli çapraz kanal stratejisi;
- Kanallar arası müşteri etkileşim
hacminin belirlenmesi,
- Temel performans göstergelerinin
kanallar ile ilişkilendirilmesi,
- Müşteri ihtiyaçları ve
beklentilerinin karşılanması ile salanabilir.
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Self Servis’in DönüŞümü

Dijital Devrim’e
Ayak Uydurulması

• Self servis, salt operasyonel
maliyetleri düşürmek için bir araç olarak
görülmek yerine, müŞteri

• Tüketicilerin artan akıllı telefon ve mobil
cihaz yatkınlıkları göz önünde
bulundurulduunda, mobil öncelikli
dijital stratejiler oluşturulmalıdır.

belirleyen ve müşteri ilişkilerini geliştiren
temel unsur olarak deerlendirilmelidir.

• Accenture tecrübesi, dijital alanda
başarının;
- Verimli pazarlama programları ile
mobil girişimlerin desteklenmesi,
- Yenilikçi dijital yaklaşımlara açık
olunması,
- Dijital yetkinliklerin geliştirilmesi ile
salanabileceini göstermektedir .

memnuniyeti / sadakatini
• Self servis döngüsü;
- Sesli Yanıt Sistemleri («IVR»)
konusunda gelişim alanlarının
hedeflenmesi,
- Elektronik faturalama
yöntemlerinin geliştirilmesi,
- İnternet etkileşim adımlarının
otomatize edilmesi ile dönüştürülebilir.

Enerji tedarikçileri, maliyet verimliliĞini saĞlamak ve tüketici memnuniyetini arttırmak adına, kalıcı tüketici
sadakatini destekleyen özel çözümler sunmalıdır

Kalıcı Tüketici Sadakatinin OluŞturulması
Yeni Nesil Tüketici
İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi

Veri Havuzlarının OluŞturulması ve
MüŞteri Segmentasyonunun Yapılması

Enerji tüketim alanını sürekli genişleten yeni nesil enerji
tüketicilerine hizmet veren tedarikçiler, dinamik bir tedarikçi
yaklaşımı izlemelidir.

Enerji Tüketicisi Hane Üyesi

«Prosumer»

Gezgin Tüketici

Toplu Tüketiciler

Fatura ödeyen
enerji tüketicisi

Yerinde üretim
yapan tüketici

Enerji tedarikçisinin
hizmet alanı dışında
enerji tüketimi olan
tüketiciler

Enerjiyi grup halinde
yöneten, üreten veya
tedarik eden tüketiciler

Enerji tüketen
hane üyeleri

Enerji tedarikçileri, yeni nesil müşteri segmentasyonunu
oluşturmak, doru iş kararları vermek ve etkin ürünler sunmak
adına analitik yaklaşımlar ile oluşturulmuş müşteri tanımlarını
kullanmalıdır.

MüŞteri Deneyiminin
Yeniden Tanımlanması

Yeni Enerji
Ekosisteminin OluŞturulması

Tüketiciler ile kalıcı ilişkiler kurabilmek, yeni ürünler / hizmetler
hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve farklı tedarikçiler
ile etkin şekilde rekabet edebilmek adına, enerji tedarikçileri
dijital ve yeni perakende deneyimini yeniden tanımlamalıdır.

Tedarikçiler, tüketiciler ile iletişimi kurabilmek ve gelişen akıllı
şebekelerden verim alabilmek için, yerel yönetimler, kamu
kurumları, üniversiteler, dier tedarikçiler ve çeşitli yeni şirketler
ile etkileşim içinde olmalıdır.

Ke fet
Dikkate al
De erlendir
Satınal

Satınal

Ke fet

Taahhüt
Etmek
Dikkate
almak

De erlendir

Yerine
Getirmek

Üniversiteler

Hizmet
Tedarikçileri

ehirler

Kullan

Enerji
Tedarikçileri

Ütilite
irketleri

Kullan

Geleneksel Yöntemler

Accenture Sürekli Mü teri Deneyimi Modeli

Devletler

Yeni
Kurulu lar
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Enerji tedarikçilerinin rekabette farklılaŞabilmesi ve yeni gelir kaynakları yaratabilmesi için tüketiciye sunulan
katma deĞerli ürün ve hizmetlerini yaygınlaŞtırması gerekmektedir

Katma DeĞerli Ürün ve Hizmetlerin YaygınlaŞtırılması
Marka Vurgusunun Arttırılması
Şirketleri farklılaştırmayı, tüketiciler ile etkileşimi arttırmayı ve
tedarikçilerin sunduu deeri tüketicilere doru aktarmayı
salayan marka olgusunun gelişen enerji piyasasında önemini
giderek artmaktadır.

SavaŞçı
Markalar

Alternatif
Markalar

Çoklu Ürün Yapısına Geçilmesi
Enerji tedarikçileri, tekil ürün ve emtia odaklı organizasyonlarını,
gelişmiş programlar ile farklı ürünler ve hizmetler sunma
amacındaki yetkin organizasyonlara dönüştürmelidir.

«İnovasyon Motoru»’nun AteŞlenmesi
Enerji tedarikçilerinin teknoloji ve piyasa deişimleri konusunda
uzun soluklu yaklaşımlar benimsemesi gerektii gibi, aynı
zamanda yatırımları ve girişimleri önceliklendiren «İnovasyon
Motoru»’nu aktifleştirmesi gerekmektedir.

Fikir

+

Ticari
DönüŞüm

+

İstikrarlı
uygulama

İnovasyon
etkisi ve
deĞer

Ortaklıklar ile Sunulan
DeĞerin Arttırılması
Enerji tedarikçileri, sektör dışı oyuncuların güçlü oldukları
müşteri yönetimi yetkinliklerinden faydalanarak potansiyel
işbirliklerine odaklanmalı ve rekabet güçlerini arttırmalıdır.
Çoklu
Marka
Ortaklıkları

«White
Label»
Ortaklıkları
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=

Operasyonel
Ortaklıklar

1

Önsöz

2

«DeĞiŞen Enerji Tüketicisi» ÇalıŞması Hakkında

3

Türkiye’nin DeĞiŞen Enerji Tüketicisinin Analizi

4

Türkiye’deki Enerji Tedarikçileri için Öneriler

5

Sonuç

Sonuç
“Deişen Enerji Tüketicisi” çalışmasına 2013
yılından itibaren dahil edilen Türkiye’deki enerji
tüketicilerinin oldukça bilgili ve bilinçli olduu
gözlemlenmekte olup, enerji tedarikçilerinin
olgunluk ve gelişmişlik seviyesinin tüketicilerin
beklentilerini karşılamaktan uzak olduu
görülmektedir. Bu kapsamda çalışma, enerji
piyasası oyuncuları için, tüketicilerin taleplerini ve
gereksinimlerini karşılayabilmek ve güven tesis
etmek adına önemli bir gelişim potansiyeli
olduunu göstermektedir.

karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetleri salamaları
gerekmektedir. Bu kapsamda, enerji,
telekomünikasyon, internet ve dijital yayın gibi
hizmetleri birlikte yenilikçi bir şekilde paketleme ve
tüketici avantajına sunabilme kabiliyeti önem arz
etmektedir.

Türkiye’de enerji tedarikçisini deiştirmeyi düşünen
tüketici oranının yüksek olması, piyasaya yeni giriş
yapan tedarikçilere müşteri kazanma fırsatını
yaratırken, görevli tedarikçiler için de mevcut
müşteri portföylerini kaybetme riskini
oluşturmaktadır.

Sonuç olarak enerji tedarikçileri, dijital dönüşüme
ayak uydurarak operasyonel mükemmellii
salamalı, tüketici etkileşimlerini optimize etmeli,
tüketici sadakatini oluşturmalı ve tüketiciye
sunulan deeri arttırmalıdır.

Deişen enerji tüketicisinin, Türkiye’de yüksek
potansiyel gösteren ve gelişmekte olan güneş
enerjisi konusuna da uzak kalmadıı
görülmektedir.

Türkiye’nin deişen enerji tüketicisinin farklı ürün
ve hizmet paketlerine olan ilgi seviyesinin oldukça
yüksek olması, piyasa oyuncularının bu alana
odaklanması gerektiini göstermektedir. Enerji
tedarikçilerinin avantajlı fiyatlar sunmanın
ötesinde, deişen tüketici beklentilerini
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Yazar Hakkında

Bakatjan Sandalkhan

Yönetim Danışmanlıı Lideri,
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Birimi
Bakatjan Sandalkhan, Accenture Enerji ve Tabii
Kaynaklar Sektörü Yönetim Danışmanlıı
Lideri’dir
Bakatjan Sandalkhan, 16 yıllık enerji sektörü
tecrübesi ile sürdürdüü profesyonel çalışma
hayatında, üç yıl RWE’de başkan yardımcısı ve
üst düzey yönetici, yedi yıl Deloitte’da enerji
sektörü danışmanı ve beş yıl çeşitli şirketlerde
inşaat ve proje yöneticisi olarak çalıştı.
Accenture Türkiye’de 5 Aralık 2013 itibariyle
çalışmakta olan Sandalkhan, Türkiye enerji
piyasasındaki (uzun vadeli ESA ve piyasaya
dayalı yatırım) projelerde, proje geliştirme ve
inşaat faaliyetlerinden ticari işletmeye,
optimizasyona ve perakende enerji satışına
kadar pek çok alanda çalıştı. Sandalkhan ayrıca;
piyasa reformu, liberalleşme ve özelleştirme
süreçleri ile ilgili önde gelen kamu ve özel enerji
şirketleri için büyük ölçekli stratejik danışmanlık
projelerinde kıdemli yöneticilik tecrübesine
sahiptir.

Orta Dou Teknik Üniversitesi İnşaat
Mühendislii bölümünden lisans derecesi ile
mezun olan Sandalkhan, ardından aynı okulda
İnşaat Mühendislii ve Yapı Yönetimi’nde yüksek
lisans yapmıştır. Ayrıca Sandalkhan, Oxford
Üniversitesi’nde MBA eitimini tamamlamıştır.
TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu ve Enerji Ticareti
Dernei Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olan
Bakatjan Sandalkhan’ın Enerji sektörüne ilişkin
çok sayıda yayımlanmış raporu yer almaktadır.
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Accenture Hakkında
Accenture yaklaşık 319 bin çalışanı ile
120’den fazla ülkedeki müşterilerine
hizmet veren küresel yönetim
danışmanlıı, teknoloji hizmetleri ve
dış kaynak kullanım şirketidir. Bütün
sektörler ve iş fonksiyonlarındaki
benzersiz deneyim ile dünyanın en
başarılı şirketleri üzerine yapılan
youn araştırmaları birleştirerek,
Accenture müşterilerinin yüksek
performanslı işletmeler ve kamu
kurumları olmalarına yardımcı olmak
için onlarla işbirlii yapmaktadır.
Şirket, 31 Austos 2014 tarihinde
sona eren mali yılda 30 milyar Dolar
tutarında net gelir elde etmiştir.
Şirketin internet sitesine www.
accenture.com.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.
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