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 YÖ NETİ Cİ  Ö ZETİ  
 
 

Giriş 
 

Enerji günümüz dünyasında vazgeçilemez bir temel ihtiyaç haline gelmiştir. Modern insanın hayatında 

elektrik bağımlı olduğumuz bir emtiadır. Ülkemizde, üretim kaynaklarının çeşitlenmesi ve dağıtım 

sistemlerinin özelleştirilmesi ile birlikte elektriğin üretilmesi, iletilmesi ve dağıtılmasında yeni 

regülasyonların devreye girmesi söz konusu olmuştur. Tüm bu gelişmelerin devamı olarak tüketicilerde 

ciddi bir değişim geçirmekte, ‘Serbest Tüketici’ kavramı ile servis sağlayıcısını kendisi seçmekte ve üreten 

tüketiciler kavramı ile de hem tüketen hem de piyasaya elektrik arz eden yapılar ortaya çıkmaktadır. 

Talep Tarafı Katılımı sistemleri, her tüketicinin aynı zamanda bir piyasa katılımcısı olması sonucunu 

doğurmuştur. 

 

Elektrik satış tarafında yürürlüğe giren regülasyonlar sayesinde ülkemizde sadece dağıtım şirketlerinin 

sahip olduğu abone kaydetme ve son kullanıcıya elektrik satışı ayrıcalığı EPDK’dan lisans alan diğer tedarik 

şirketleri de sahip olmuştur. Şu an için iki yüzün üzerinde tedarik şirketi ile satışta rekabet en üst seviyede 

ve agresif olarak sürmektedir.  

 

Ülkemizde henüz Talep Tarafı Katılımı ve Kapasite Market regülasyonları hazırlanmaktadır. Bu hazırlıklara 

istinaden bazı yönetmelikler yayınlanmıştır.  Bunlardan biri olan Yan Hizmetler Yönetmeliği elektrik 

üretim, iletim, dağıtım ve satış süreçlerinde verilecek diğer hizmetleri düzenlemektedir. Dünyada Talep 

Tarafı Katılımı ürün ve hizmetleri kullanılarak elektrik şebeke yükü doğru yönetilmekle beraber verimliliğe 

de katkı sağlanmaktadır. 

 

Proje Özeti  
 

EDSM Nedir?  

EDSM; temel olarak tüketicinin tüketim kapasitesi ve tüketeceği enerjiyi kısa, orta ve 

uzun vadeli analiz ederek, en uygun süre ve en uygun piyasa şartlarında, sağlam yapılı 

sözleşmelerle tedarikçilerden elde edilmesini sağlayan, aynı zamanda da çözümleri ve 

ürünleri ile tedarikçiler, üreticiler, dağıtım şirketleri ve üreten tüketicilere hizmet sunan, 

birçok platform arasında entegre edilmiş teknolojilerden oluşan bir sistemler bütünüdür. 

Elektrik diğer emtialardan çok daha farklıdır... 

Elektriğin diğer emtialardan en büyük farkı kullanıcılarına anlık mertebede kesintisiz, kısıntısız ve standart 

bir kalitede ulaştırılması zorunluluğudur. Bu durumda arzın ve talebin yönetimi genellikle arz tarafından 

sağlanmaktadır. Gelişen elektrik piyasalarında donanımsal ve yazılım açısından ileri seviyelere ulaşmış 

akıllı altyapı sistemleri ve başta yenilenebilir enerji kaynaklarının daha yaygın kullanılmasının ve 
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doğasından kaynaklı getirmiş olduğu dengesizlikler, sistem işletmecilerini ve enerji piyasalarını talep 

tarafından da destek almaya zorlamaktadır.  

Ancak bütün bunları yapmak dinamik ve karmaşık yapılı enerji piyasalarında (başta elektrik olmak 

üzere) pek kolay değildir ve uzman ekip/altyapı gerektirir. Tüketici ise çoğu zaman ana iş alanı bu 

olmayan veya buna konsantre olmayı efektif görmeyen taraftadır.  

İşte tam bu noktalarda EDSM, tüketiciyi günümüz piyasalarına uygun bir tüketim tarafı katılımcısı olarak 

yönetir ve yarının piyasalarına da hazır tutar.  

Sonuçta maliyetlerin önemli bir kısmını oluşturan enerji tarafında ciddi tasarruflar sağlarken daha ileri bir 

piyasa yapısı sayesinde enerji sistem güvenliğine ve verimliliğine de eşsiz katkılarda bulunulması sağlanır. 

 

Gelişmiş Piyasa Yapısı ve Genel Bilgiler 
 

Uzun yıllardır elektrik piyasalarında konu olan tartışma elektriğin merkezi olarak mı? yoksa dağıtılmış 

olarak mı? üretilmesidir. 

Çoğu kimse,  yeni ve yıkıcı teknolojilerin bu kadar hızlı gelişeceğini 

ve nihai tüketici odaklı olacağını tahmin edemedi…  

EDSM, gelişmiş piyasa yapısı içerisinde Demand Response (Talebe müdahale), üreten tüketiciler ve 

bilgi/veri toplayıcıları buluşturan bir şekilde konumlanmıştır. Bu sayede dijitalize edilmiş verileri 

kullanarak sisteme çift yönlü katkı sağlar. 

Günümüzde teknolojik performansın artması ve fiyatların da bir o kadar nihai tüketici tarafından 

ulaşılabilir olması prosumers (üreten tüketicilerin) sayısı katlayarak artırıyor. Üreten tüketiciler, 
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başlangıçta sistem operatörleri tarafından sorun teşkil etmemesi açısından tam manası ile disipline 

edilmemiş olsa da bu tür profillerin hızla artması şebekelerin arz güvenliğinin sağlanması amacıyla bir 

düzen/yönetim gerektiriyor. 

Avrupa’daki gelişmiş elektrik piyasalarında, üreten tüketiciler tarafından belirtilen saatlerde planlanan 

üretimlerin yapılması dışında, taahhüt edilen kısa veya uzun pozisyonlar da buna sebep olan taraf için 

beraberinde dengesizlik sorumlulukları getirmektedir. Ancak asıl amacı sadece tükettiği elektriği daha 

ucuza mal etmek olan üreten tüketiciler için bunun sürekli takibi oldukça sıkıntılı olacaktır.  EDSM 

Üreten Tüketici çözümleri tüketicinin yerine kontrolü devralır ve olası dengesizlik durumlarınızı 

optimize eder. Elimizdeki coğrafi konum ve posta kutusu bazlı tahmin programlarımızla 

koşturduğumuz yazılımlarımız sayesinde daha rasyonel pozisyonlar alarak üreten tüketiciler daha 

güvende hisseder. 

 

Ülkemizde ‘Serbest Tüketici’ ile ilgili hükümleri düzenleyen ‘Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri 

Yönetmeliği’ 2014 Mayıs ayından itibaren yürürlüktedir. Son değişiklikle yıllık 1600 kW/saat (aylık 

yaklaşık 67 TL fatura üzerinde ödeme yapan tüketiciler) üzerinde elektrik kullanan her bir tüketici 

serbest tüketici olarak kabul edilmektedir. Bu sayede tüketiciler elektriklerini diledikleri tedarikçiden 

alabilmektedir. Ancak, tüketiciler enerjiyi nasıl satın alacaklarını tam olarak kavrayamadıkları için, 

üretim ve maliyet optimizasyonlarını göz ardı etmekte ve sadece tarifelere endeksli fiyat üzerinden 

indirim almaya odaklanmaktadırlar. Önemli bir maliyet olarak öne çıkan enerji, her türlü tüketici için 

doğru ve verimli kullanılmalı ve en uygun fiyata alınmalıdır. 

 

Elektrik satın alımı normal bir satın alma süreci değildir. Çok fazla sayıda değişkenden etkilenen fiyat 

oluşumları söz konusudur. Enerji satın alan tüketiciler özel tedarikçilerle yaptıkları sözleşmelerde 

aldıkları indirimi gerçekten alıp almadıklarını bilememektedir. Faturalar teknik ve karmaşık 

olduğundan fatura doğrulaması uzmanlar tarafından yapılabilmektedir. Tedarik sözleşmeleri 

yönetebilmek için uzman istihdamı tüm işletmeler için mümkün olmamaktadır.  

 

2018 yılı Ocak Ayı itibari ile tedarikçiler ile sözleşme yapan serbest tüketici sayısı 4 milyon 700 bin 89'a 

ulaşmıştır. Ancak 2018 Yılı Kasım ayı itibari ile bu sayı 139 Binlere düşmüştür. Önümüzdeki yıllarda 

EPDK tarafından mevzuatta yapılacak iyileştirmeler, tedarikçi değiştirme kolaylıkları ve tedarikçilerin 

enerji tedariklerini daha kolay yapması ile bu sayı on milyonu aşacaktır. 

 

EPDK’nın son kararına istinaden 2018 Ekim ayı itibari ile toplam serbest tüketici olmayı hak eden abone 

sayısı 20 Milyona yaklaşmıştır.    

 

2018 yılı içerisinde EPDK tarafından Kasım 2017’de yayınlanan ‘Elektrik Piyasası Yan Hizmetler 

Yönetmeliği ve yayınlanacak ‘Kapasite Pazar’ı Yönetmeliği’ kapsamında Enerji Piyasasında bir oyuncu 

olmak EDSM için mümkün olacaktır. Bu duruma hazırlıklı olmak için gerekli tüm altyapı çalışmaları hızla 

devam etmektedir. Projenin ilk fazı olan Tedarikçi ve Tüketici portalları için çalışmalar tamamlanmış 

olup testleri devam etmektedir. Talep ve fiyat tahminleri için algoritmalar hazırlanmış. Parametre ve 

sapma testleri yapılmaktadır. Ayrıca Demand Response hizmetleri için gerekli veri toplayıcı 

donanımların (TEMAs adını verdiğimiz Aggrigator) ve uzaktan yönetim (IoT) yazılımlarının üretilmesi 

için planlama, iş akışları, döngüler ve diyagramları tamamlanmıştır.  

 

EPİAŞ ile veri paylaşım anlaşması yapılmış olup, veri akışı başlamıştır. ORAS adını verdiğimiz Çevrimiçi 



 
           KİŞİYE ÖZEL consider energy and beyond... 

 
 

 

Hazırlayan: Hakan Yıldız, Ocak 2019, Ankara hakan.yildiz@edsm.com 

6
 

Ters Müzayede Sistemi kurulmuş ve testleri tamamlanmıştır. 

 

Projenin ikinci fazı Kapasite Yönetimi, Talep Cevaplama (Demand Response), Üreten Tüketici 

(Prosumers) ve Mobility çözümlerini içeren ürün ve hizmetlerden oluşacaktır.  

 

2020 Yılı ile başlayan beş yıllık süreçte Kapasite Pazarında bir oyuncu olarak müşterilerimize anlık 

enerji tedarik ve kullanmadıkları kontrata bağlı enerji kapasiteleri için tüketimlerinde kısıta giderek 

gelir elde edebilecekleri ikincil pazarda alış/satış işlemleri hizmetleri verilmesi planlanmaktadır.  

2023 Yılına kadar sektördeki teknolojik gelişmeler ve yüksek teknoloji enerji yönetim sistemlerinin bir 

ihtiyaca dönüşmesi ile Demand Response servislerimiz aktive edilecektir. Yine 2023 yılına kadar Yıllık 

müşteri sayımızı en az yıllık %20, yönettiğimiz güç kontratlarını da %30 artırarak 16 Milyar KWh/yıl güç 

kontrat yönetimine ulaşılması hedeflenmektedir.  

Proje çekirdek ekibi konularında en az yirmi yıl deneyime sahip ve beceri düzeyleri yüksek kişilerden 

kuruludur. Şirket kurulmuş olup, Satın alma, Üretim ve Satış olarak üç temel işlev dikkate alınarak 

yapılandırılmıştır. Bu temel işlevlerden yola çıkarak Yönetim, Planlama, Üretim, Pazarlama/Satış, 

Muhasebe/Finansman, İnsan Kaynakları ve Müşteri İlişkileri Yönetimi olarak faaliyet gruplarına 

ayrılmıştır. Mevcut ve ihtiyacımız olan ekip üyelerimizin, eğitim, yetenekleri, deneyimleri ve sorumluluk 

alanları İş Planı Ekip Üyeleri kısmında verilmiştir. 

Şirket kaynaklarının büyük bir bölümü EDSM projesi için ayrılmıştır. Şirket kuruluşu, faaliyetleri ve proje 

çalışması süresince 1.000.000 TL’nin üzerinde harcama yapılmıştır. Projenin önümüzdeki 24 ay için 

tahmini harcama bedeli 5.000.000 TL olup bu kaynağın yatırım alarak sağlanması hususlarında 

görüşmeler yapılmaktadır. Raporun ilerleyen bölümlerinde yıllık işletme giderlerimiz, nakit akış şemamız 

ve olası kar/zarar tahminleri gibi özet finansal raporlar verilmiştir. 
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 PAZAR ANALİ Zİ , PAZARLAMA PLANİ 
VE STRATEJİ Sİ  

 

2.1. Pazar Analizi 
Ülkemizde serbest tüketiciler ile ilgili mevzuat yürürlüktedir. Bu sayede tüketiciler elektriklerini 

diledikleri tedarikçiden alabilmektedir. Ancak, özellikle enerji girdili üretimlerde üreticiler enerjiyi nasıl 

satın alacaklarını tam olarak kavrayamadıkları için üretim ve maliyet optimizasyonlarını göz ardı 

etmekte ve sadece tarifelere endeksli fiyat üzerinden indirim almaya odaklanmaktadırlar. Önemli bir 

maliyet olarak öne çıkan enerji, her türlü üretici için doğru ve verimli kullanılmalı ve en uygun fiyata 

alınmalıdır. 

 

Elektrik satın alımı normal bir satın alma süreci değildir. Çok fazla sayıda değişkenden etkilenen fiyat 

oluşumları söz konusudur. Enerji satın alan tüketiciler tedarikçileri ile yaptıkları sözleşmelerde aldıkları 

indirimi gerçekten alıp almadıklarını bilememektedir. Faturalar teknik ve karmaşık olduğundan fatura 

doğrulaması uzmanlar tarafından yapılabilmektedir. Tedarik sözleşmeleri yönetebilmek için uzman 

istihdamı tüm işletmeler için mümkün olmamaktadır. Aynı zamanda bazı tedarikçiler zaman içerisinde 

sözleşmelerine sadık hareket etmeyip faturaları tüketici aleyhine düzenlemektedir. Tüketicinin bunu 

anlayabilmesi için fatura doğrulama yapması gerekmekte olup bunun için belli uzmanlıklardan ve 

yazılımlardan destek alınması gerekmektedir. Burada devreye EDSM projesi girmekte olup, enerji 

ihtiyaçlarının ortaya konulması, tüketim profilinin çıkarılması ve buna uygun talep tahminlerinin 

yapılması, doğru fiyat ve tedarikçinin tespiti, doğru sözleşmenin yapılması ve hükümlerin tüketici 

lehine takibi, faturaların doğru düzenlediğinin kontrolünün yapılması ve bunların yapılabilmesi için çok 

fazla verinin değerlendirilmek zorunda oluşu sistemin ihtiyacını da ortaya koymaktadır 

 

2018 Yılı itibari ile ülkemizde 45 Milyon kayıtlı sayaç bulunmaktadır. Bu abonelerin önümüzdeki yıllarda 

birçoğu tüketen üreticilere dönüşecek olup, bu durumun yönetilmesi ve şebekeye entegrasyonlarının 

yapılması gerekecektir. Online ve anlık tedarikçi değişikliği de gerekecek gelecek piyasa yapısı için ikinci 

faz ürünlerimiz müşterilere mevzuat değişiklikleri ile birlikte sunulacaktır.  

 

2015 yılında elektrik üretim miktarı 2014 yılına göre %3,07 artarak 259,69 TWh olmuştur. Tüketim 

miktarı ise 2014 yılına göre %2,69 artarak 264,14 TWh’a ulaşmıştır. Serbest tüketicilerin 2015 yılı 

tüketimi 107,8 TWh olarak gerçekleşmiştir. Bu oran toplam faturalanan tüketimin yaklaşık olarak 

%55,7’ine karşılık gelmektedir. Serbest tüketicilere 107,83 TWh satış yapılırken, serbest tüketici 

olmayan tüketicilerin tüketimi ise 85,6 TWh olarak gerçekleşmiştir. Buna göre serbest tüketicilerin 

faturalanan tüketimdeki payı %55,7 olurken, abonelerin payı ise %44,3 olarak gerçekleşmiştir. 

Tüketimin dağıtım bölgelerine göre değerlendirilmesinde en yüksek tüketim 24,3 TWh ile Boğaziçi 

bölgesinde gerçekleşmiştir. İletimden bağlı tüketimin en yüksek olduğu bölge ise Toroslar bölgesi 

olmuştur.  

 

EDSM olarak yaptığımız tahminine göre Ülkemizde 2019 yılı elektrik tüketimi 315.4 TWh olarak 

gerçekleşecektir. 
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Sanayi tüketimi %40,87 ile en yüksek paya sahiptir. Ticarethane tüketimi %29,63 ile ikinci sırada, 

mesken tüketimi ise %24,76 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Aydınlatma ve tarımsal sulamada 

kullanılan elektrik tüketimi toplamı %4,75 olmuştur. 

 

En yüksek tüketim 35,55 TWh ile İstanbul’da gerçekleşmiş olup toplam tüketimin %18,38’ine karşılık 

gelmektedir. İstanbul’u %7,22 ile İzmir, %6,04 ile Ankara, %4,4 ile Bursa ve Kocaeli izlemektedir. 

 

Serbest tüketicilerin tüketimlerinin dağıtım bölgeleri bazında dağılımında ise serbest tüketicilerin en 

yüksek tüketime sahip olduğu dört bölgeyi Boğaziçi, GDZ, Uludağ ve Toroslar dağıtım bölgeleri 

oluşturmaktadır. Bu bölgelerdeki serbest tüketicilerin toplam tüketimi ülke genelindeki toplam serbest 

tüketici tüketiminin %42,5’ini oluşturmaktadır. 

 

Serbest Tüketiciler ile ilgili mevzuatın yürürlüğe girmesinden sonra tedarikçisini değiştiren serbest 

tüketicilerin toplam tüketimi 1,54 TWh olup, bu değer serbest tüketicilerin toplam tüketiminin 

%1,43’üne, toplam faturalanan tüketiminin ise %0,8’sine karşılık gelmektedir. 2015 yılında tedarikçisini 

değiştiren serbest tüketicilerin sayısı 101 bin olarak gerçekleşmiştir. Bu sayı toplam serbest tüketici 

sayısının yaklaşık %5’ine, toplam tüketici sayısının ise yaklaşık %0,3’üne karşılık gelmektedir.  

 

Tedarikçi değiştirme isteğindeki bu hızlı artış serbest tüketicilerin düşük maliyetli enerji arayışının 

ve vereceğimiz hizmete çok fazla ihtiyaç duyduklarının bir göstergesidir. 

 

Kamu veya özel birçok şirket yaklaşık 3-4 yıldır elektrik enerjisi için piyasada bulunan 200'e yakın toptan 

satıcıdan enerji tedarik anlaşmaları yapmaktadır. Bu anlaşmalarda belli tarifelerden yapılan indirimler 

bulunmakla beraber, hiçbir tedarikçi elektrik tüketen müşterisi için EDSM projesi içerisinde yer alan 

komple enerji yönetimi, üretim ve maliyet optimizasyonları yapmamaktadır. 

Tüketici platformumuzda yer alan ve ORAS olarak adlandırdığımız Ters Müzayede Sistemi ve 

arkasında çalışan algoritmalar ile tüketici üç adımda talep edeceği enerji için ilana çıkmakta ve iki 

yüzün üzerinde tedarikçiyi alacağı enerji için online yarıştırabilmektedir. 
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2.2. Pazarlama Planı ve Stratejisi 
EDSM için marka tescil işlemleri 

tamamlanmıştır. Modül ve algoritmalarımız için 

patent başvuru dosyaları hazırlanması 

çalışmaları sürmektedir. Yazılımlar ile ilgili 

çalışmalar Ankara Teknopark Teknoloji 

Geliştirme Bölgesinde bulunan ofisimizde 

devam etmektedir. Kurumsal kimlik çalışması 

tamamlanmıştır. Markalaşma için gerekler bir 

reklam ve tanıtım ajansı ile birlikte 

sürdürülmektedir. Ayrıca Google SEO ve 

Adwords konusunda Webture A.Ş. şirketimize 

dijital melek yatırımı yapmış olup, SEO 

çalışmaları 2018 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 

Google aramalarında Enerji Maliyet Yönetimi, 

Tüketim Optimizasyonu, Talep ve Fiyat 

Tahminler, Talep Tarafı Katılımı gibi bir çok 

sektörel anahtar kelimenin aratılması 

durumunda EDSM ilk sırada çıkmaktadır.  

 

Pazar araştırması yapılmış, hedef sektörler 

belirlenmiş ve kategorize edilmiştir. 

Kategorilere göre firma bilgilerinden oluşan bir 

Potansiyel Müşteri Portföyü oluşturulmasına 

devam edilmekte ve seçilen tüketicilere web 

tabanlı dolaylı pazarlama için planlama çalışmaları planlanmıştır. Ayrıca doğrudan pazarlama için 

ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Hazırlık çalışmaları süren tanıtıcı katalog ve broşürler kategorilerine 

göre potansiyel müşterilere gönderilmektedir. Ayrıca ilgili kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ve 

kamu/özel sektör kuruluşları ile görüşmeler yapılmaktadır. 

 

Fuar, kongre ve diğer etkinliklere katılarak tanıtım ve pazarlama çalışmaları yapılacaktır. Bu kapsamda 

ICSG ve ICCI Kongre ve Fuarına ziyaretçi olarak giderek potansiyel müşterilerle yüz yüze görüşmeler 

yapılmıştır. Önümüzdeki dönemde gerçekleşecek fuarlara stantla katılım sağlanacaktır. 

 

İlgili mevzuat ve değişikliklerin sürekli takip edilmekte ve yazılım ve hizmetlerde gerekli uyarlamalar 

yapılmaktadır. 

 

PUKÖ Döngüsü (Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al) felsefesini ilke edinerek ve pazarlama 

stratejimize göre hazırlıklarını sürdürdüğümüz Pazarlama Eylem Planı’nı bitirerek uygulamaya almak, 

yapılan çalışmaları belli periyotlarla ölçerek, hedef kitlemizin beklentilerini tam olarak ortaya koymak 

istiyoruz. Bu bağlamda uygulamaya Eylül 2019’de başlayacağız. Aralıklarla plandaki gerçekleşmeleri 

kontrol ederek planın verimliliğin ölçüp, gerekli düzenlemeleri ve iyileştirmeleri yaparak yolumuzda 

ilerleyeceğiz. 

 

 



 
           KİŞİYE ÖZEL consider energy and beyond... 

 
 

 

Hazırlayan: Hakan Yıldız, Ocak 2019, Ankara hakan.yildiz@edsm.com 

1
0

 

2.3. Müşteri Demografisi  
Genel hedef kitlemiz her ne kadar tüm enerji kullanan tüketiciler olsa da daha fazla fayda sağlayarak 

hem bizim hem müşterimiz için daha fazla kazanç üretebileceğimiz büyük kurumsal elektrik tüketen 

çoklu abonelere sahip serbest tüketiciler, Belediyeler, fabrikalar, bankalar, veri merkezleri,  petrol 

istasyonları, OSB’ler gibi müşteriler öncelikli olacaktır. Ayrıca yıllık cirosu 100 Milyon TL’yi aşmayan ve 

KOBİ olarak tanımlanan enerji tüketicileri için de özel paketler oluşturulmuştur. 

  

Yaklaşık 26 Milyon Bireysel Müşteriler için gelişmeleri takip edip, 2020 yılı sonu itibari ile şebekelerin 

ve sayaçların smart uygulamalarına geçişi ve verilerin dijitalleşmesine paralel olarak ekonomik ürünler 

geliştirilecektir. Bu noktada dağıtım şirketleri ile dijital veri paylaşımı için görüşmeler yapılacaktır.  

 

20 Ocak 2018 Tarih ve 30307 sayılı Resmi Gazetede Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi 

Hakkında Tebliğ yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ ile önce 50 Milyon kW/h olarak 

belirlenen üst limit sonrasında 10 Milyon kW/h’e indirilmiş olup bu tüketimin üzerinde enerji 

tüketen tüketiciler tarife sisteminin dışına çıkarılmıştır (özellikle OSB’ler etkilenmiş olup maliyetleri 

bir anda %15’den fazla artmıştır). Bu durum EDSM sistemlerinin gerekliliğini bir kez daha ortaya 

koymaktadır. 

 

Bölgesel potansiyeli analiz ettiğimizde; tüketimin dağıtım bölgelerine göre değerlendirilmesinde en 

yüksek tüketim 24,3 TWh ile Boğaziçi bölgesinde gerçekleşmiştir. İletimden bağlı tüketimin en yüksek 

olduğu bölge ise Toroslar bölgesi olmuştur. Sanayi tüketimi %40,87 ile en yüksek paya sahiptir. 

Ticarethane tüketimi %29,63 ile ikinci sırada, mesken tüketimi ise %24,76 ile üçüncü sırada yer 

almaktadır. Aydınlatma ve tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketimi toplamı %4,75 olmuştur. En 

yüksek tüketim 35,55 TWh ile İstanbul’da gerçekleşmiş olup toplam tüketimin %18,38’ine karşılık 

gelmektedir. İstanbul’u %7,22 ile İzmir, %6,04 ile Ankara, %4,4 ile Bursa ve Kocaeli izlemektedir. 

Serbest tüketicilerin tüketimlerinin dağıtım bölgeleri bazında dağılımında ise Serbest tüketicilerin en 

yüksek tüketime sahip olduğu dört bölgeyi Boğaziçi, GDZ, Uludağ ve Toroslar dağıtım bölgeleri 

oluşturmaktadır. Bu bölgelerdeki serbest tüketicilerin toplam tüketimi ülke genelindeki toplam serbest 

tüketici tüketiminin %42,5’ini oluşturmaktadır.  

 

Bu bilgiler ışığında olası öncelikli müşterilerimiz, oluşturduğumuz kategorilere göre şu şekildedir;  

- Bankalar 

- OSB’ler 

- Demir Çelik Sektör Firmaları 

- Kâğıt Üreticileri 

- Çimento Üreticileri 

- Petrol İstasyonları 

- Büyük Veri Merkezleri 

- Soğuk Hava Depoları 

- Hastaneler 

- Büyük İş Merkezleri ve Konutlar 

- Belediyeler 

- Atık Su Arıtma Tesisleri 

- Su ve Kanalizasyon İdareleri 

- Tüm Serbest Tüketiciler 

- Tüm Elektrik Üreticileri ve  

- Üreten Tüketiciler(prosumer) 

2.4. Rekabet ve Rekabetçi Üstünlük 
Ülkemizde bu alan son derece niş bir alandır. Ancak bu konularda olası rakiplerimizi incelediğimiz 

karşımıza iki şirket çıkmaktadır. Ancak ürün bazında karşılaştırmalı inceleme yaptığımızda ürünlerimizin 

muadili bu şirketlerde tam olarak karşılık bulmamaktadır.  

Üstünlüğümüz… 
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EDSM, SaaS modelini uygular. Paket yazılımlar ile hizmet vermeye çalışmaz ve tailormade hizmet verir. 

Ayrıca yazılımlar Türk mühendislerince bizim piyasa yapımıza ve ekonomik gerçekliklerimize göre 

geliştirilmiş milli ve yerlidir. Proje ekibimiz konularında deneyimli kıdemli uzmanlardan oluşmaktadır. 

Enerji yönetimi konusunda tüketiciye komple bir çözüm sunar. Hizmeti alan tüketici ve tedarikçi için ek 

yatırım ve personel maliyeti oluşturmaz. Bu üstünlüklerimiz ile tercih sebebi olmamız kaçınılmazdır.  

Dolaylı Rakiplerimiz… 

Energy Pool; Endüstriyel ve ticari elektrik son kullanıcıları için enerji yönetimi ve talep tepkilerinde 

çözümler üreten Fransız bir firmadır. Ülkemizde İstanbul’da bir ofis açmışlardır. Firma uluslararası 

büyümesini hızlandırmak için enerji yönetiminde küresel uzman olan Schneider Electric ile stratejik 

ortaklık yapmıştır. Ayrıca Güney Kore'de dengeleme hizmetleri sunmak için Hyosung Corporation ile 

ortaklık kurmuştur. 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Dünya genelinde 90'dan fazla çalışanı 

bulunmaktadır. Fransa elektrik sektörünün ticaret birliği olan Union Fuelisedé l'Uèeité (UFE) üyesidir. 

ARGE faaliyetleri son derece gelişmiştir.  

Şirketin ülkemizde gelecek dönem için önemli hedefleri olmakla birlikte, mevzuat konusunda gereken 

hakimiyeti sağlaması uzun zaman almıştır. Kapasite Pazarı yönetmeliğini beklemektedir. Ülkemizde yerli 

milli algısının yükselmesi sebebi ile ürünlerini sunduğu kamu ve özel şirketler için tercih edilmesi şansı 

bize göre daha azdır. Operasyon maliyetleri ülkemiz özelinde bize göre daha yüksek olmakla birlikte 

Avrupa pazarında pazar payı yüksektir. Bizim ürün stratejimiz içerisinde olan fiyat ve talep tahminleri 

konusunda daha kısıtlı hizmet vermektedir. 

2.5. Fiyat stratejisi 
Dünyadaki yeni trend ‘Software as a service (SaaS)’dir. Bu kapsamda çalışma sistemleri stabil yazılımlar 

sunmakla beraber müşteri beklentilerine cevap veren ve bunun karşılığını talep eden bir hizmet anlayışı 

ile bir fiyatlandırma stratejisini benimsemiş durumdayız. SaaS, kullanıcıların bulut tabanlı uygulamalara 

internet üzerinden bağlanmasını ve bunları internet üzerinden kullanmasını sağlar. SaaS ile kullandıkça 

öde esasına dayalı olarak satın alınan ve eksiksiz hizmet veren bir yazılım çözümü sunuyoruz. Bir hizmet 

sözleşmesi ile uygulamalar, verilerin kullanılabilirliğini ve güvenliğini sağlayarak düşük bir ilk ödeme 

maliyetiyle müşteri sistemi hemen kullanmaya başlar. 

Verilen hizmetin fiyatlandırılmasında her bir modül içerisinde sağlanan fayda gözetilerek, tüketici lehine 
oluşturulmuştur. Seçilmeyen hizmetin bedeli alınmaz iken, ihtiyacın oluşması durumunda kullanıcı her an 
ek hizmet satın alabilir. Kullanıcı sadakatinin oluşturulması için ilk kullanımlar ücretsiz sunulur ve faydanın 
sağlandığı ispatlanır. Bu sayede kullanıcı ürünleri satın almadan denemiş olur. 
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 Ü RETİ M SÜ RECİ  -  Ü RÜ NLER/Hİ ZMETLER  
3.1. Metodoloji 
Yazılım üretim ve geliştirme aşamalarında IEEE (Software Project Life Cycle Management 12208) 

standardının projeye uygulanmış hali kullanılmaktadır. Bu standarda göre proje yönetim planı, analiz 

dokümanı, tasarım dokümanı ve test yönetimi uygulanması amacıyla standart dokümanlar ve süreçler 

işletilmektedir. 

 

Tüm sistemsel iş akışları ve döngüler planlanmıştır. Bu akışlar uluslararası yazılım sistem kurgusuna göre 

yapılmıştır. 
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Ayrıca yazılım web tabanlı bir uygulama olacağından ve interaktif bir uygulama hedeflendiğinden, 

kullanıcı gereksinimlerini hızlı alabilmek amacıyla agile (çevik) yazılım geliştirme süreci işletilmiştir. Bu 

süreçler dahilinde proje yönetim aracı olarak Atlassian Jira ürünü kullanılmıştır. Kodlar github ile yönetilip 

versiyonlanmıştır. Bu yönetim araçlarının üzerinde kurulduğu dedicated sunucu kiralanmış ve sadece 

EDSM için kullanılmaktadır. Yazılım geliştirilirken kullanıcı ara yüzleri son kullanıcıların maksimum 

verimlilikte kullanabilmesi adına günümüz web geliştirme ve ara yüz standartlarına uygun olarak 

geliştirilmiştir. 

3.2. Test Prosesi 
Test prosesleri adım adım aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir. 

1. Geliştirme Testleri 
2. Fonksiyonel Testler 
3. Entegrasyon Testleri 
4. Son Kullanıcı Testleri 
5. Load Testleri 
6. Güvenlik Testleri  

 
Geliştirme Testleri, Fonksiyonel Testler ve Entegrasyon Testleri proje ekibi tarafından yapılmakta olup, 
Son Kullanıcı Testleri, Load Testleri ve Güvenlik Testleri proje ekibi dışında profesyonel destek alınarak 
yapılacaktır. 
 

3.3. Çözümler / Ürünler 
Doğrudan, EDSM Platformunun sunacağı ürün ve hizmetleri bütüncül olarak sunan ülkemizde herhangi 

bir platform, yazılım ve şirket bulunmamaktadır. Dolaylı olarak benzerleri Avrupa ve Amerika’da 

bulunmakla birlikte her piyasa kendi dinamiklerine sahip olduğundan modelleme ve implementasyon 

farklılıklar gösterir. 

EDSM Nasıl Çalışır?  

Enerji Piyasaları karmaşıktır ve sürekli izlenmesi gereklidir... 

Gelişmiş ve karmaşık yapılı elektrik piyasalarından kaynaklı olarak, tüketicinin her 

daim dinamik elektrik piyasaları hakkında bilgilenmesi sağlanarak, alınması 

istenen risklere paralel bir şekilde portföy, tüketim ve risk yönetimi hizmetlerini 

sağlayan bir sistemdir. Ayrıca çok sayıda abonelikleri bulunan tüketici gruplarının 

olası aylık fatura hesaplamalarındaki hataları da engeller. 

Sistem tüketiciyi bir piyasa katılımcısı gibi görür. Ayrıca sistem, enerji verimliliği ve talep kontrolünü 

harmanlayarak son kullanıcının hizmetine sunan bir araçtır. Bu aracın başarıya ulaşmasının arkasında ise 

birçok ilke ve elektrik tüketiminin kontrolünü sağlamaya yönelik ölçüm ve değerlendirmeler 

bulunmaktadır. EDSM, şartlar elverdiği ölçüde kullanıcıların puant saatlerindeki tüketimlerini gün içine 

yayarak şebekelerdeki teknik kayıpları azaltır, enerji verimliliği sağlayarak kullanıcıların faturalarını 

azaltan ve şebekenin ucundaki her iki tarafa da fayda sağlayan bir sistemdir. 
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Birçok Avrupa ülkesi ve Kuzey Amerika’da EDSM gibi talep tarafı yönetimi sistemleri yıllardır uygulanan 

sistemlerdir. Ülkemizde de ilgili mevzuatların yürürlüğe girmesi, talep tarafının katkısının da sistem 

güvenliği ve sürekliliği açısından büyük önem arz etmesi ve tedarikçilerin sayısının artması ile başlayan 

süreçte EDSM devreye girmiştir. 

Sonuç olarak EDSM sistemi, tüketimlerini plan ve program dahilinde yapan tüketicilere yüksek değerler 

kazandırdığı gibi tedarikçisinin seçimini yaparken onlara bu sürecin her aşamasında teknik destekler 

verir. 

EDSM Çözümleri Nelerdir? 

Enerjimizi teknolojiyle birleştirip, zorlukların üstesinden kolayca gelmeniz için size çözümler sunduk… 

EDSM, Enerji verilerini ve Teknolojiyi başarıyla birleştirerek mevcut enerji pazar segmentleri arasındaki 

güçlü sinerjilere dayanan öncü bir iş konsepti geliştirmiştir. EDSM, üç yüz altmış derece Enerji Yönetim 

Hizmeti Sistemimizin temelini sağlam bir IT yapısı oluşturur. EDSM, enerji üreticilerini ve tüketicileri akıllı 

bir şebeke vasıtasıyla birbirine bağlar ve böylece hem enerji üreticileri hem de tüketicilere iki yönlü akıllı 

şebeke hizmetleri sunar. 

EDSM ile Enerji Maliyet Yönetimi: Mevcut piyasada arz-talep yönetimi sadece arz tarafınca 

sağlanmaktadır. Ancak son yıllarda sayıları hızla artan çok sayıdaki küçük ve orta ölçekli yenilenebilir 

elektrik üreticileri dengesizliklerin artmalarına sebebiyet vermektedir. Bu sebepledir ki sistem 

operatörleri artık talep tarafından da destek almak zorunda kalmaktadır. 

Bu destek istenirken aynı üretim tarafında olduğu gibi tüketim tarafını da ticari olarak disipline etmek 

amaçlanmaktadır. Sonuçta tüketimini plan ve programlı yapan serbest tüketici piyasanın o dönemki 

şartları mertebesinde mükafatlandırılır. 

EDSM ile Tüketim Optimizasyonu: En temiz enerji tasarruf edilen enerjidir, Tasarruf edilen enerji ise en 

ucuz enerjidir... 

Tüketim optimizasyonu sadece sanayi ve ticarethane piyasa katılımcıları için değil mesken kullanıcıları ve 

toplu konut gibi yoğun enerji kullanan tüketici toplulukları için de geçerlidir. Platformlarımız enerji 

kullanımınızı optimize ederek maliyetlerinizi düşürmektedir. Bu sayede sadece bütçenize katkı sağlamak 

değil aynı zamanda karbon ayak izinizi de küçültüyoruz.  

Tüketim tarafını da bir piyasa katılımcısı gibi gören ileri piyasa altyapılarına sahip ülkelerde güvenilir 

yedek üretim kapasiteleri %10 seviyelerine kadar inmektedir. Bunun sonucunda üretim tesislerinin yıllık 

kapasite kullanım oranları daha yüksek seviyelere çekilmekte ve yatırımın geri dönüş süreleri de 

kısalmaktadır. Böylece de gereksiz yatırım masrafları, kaynak israfı olmamakta ve enerji yatırım projeleri 

daha rantabl olmaktadır. 

EDSM ile Sürdürülebilir Raporlama: Enerji verilerinizi sürekli ve sürdürülebilir takip edin. Dış veriler ile 

karşılaştırmalı analizlerini görün. Gerçek zamanlı verilerinizi ve maliyetleri izleyin, işlevsel raporlar 

oluşturun ve dilediğiniz formata dönüştürerek dilediğiniz platformda paylaşın. 
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Dinamik bir şekilde oluşan enerji fiyatlarını her aşamada ve her kırılımda takip ederek, maliyetlerinizi 

etkileyen durumlara hazırlıklı olabilirsiniz. Bunu platformumuzda sunulan çözümlerden yararlanarak ve 

sürekli raporlama ürünlerimiz ile birleştirerek ihtiyaç duyabileceğiniz tüm ulusal ve uluslararası raporlar, 

trendler ve tahmin raporları daima elinizin altında olur. 

EDSM ile Fiyat ve Talep Tahminleri: Elektrik dinamik bir fiyat sistemi içerisinde fiyatlanır. Doğru alım 

fiyatı için kısa, orta ve uzun dönemli sapması düşük fiyat ve talep tahmin raporlarına göre karar verin.  

Günümüzün en değerli optimizasyon enstrümanı doğru ve güvenilir tahminleme sistemleridir. Giderek 

şeffaflaşan enerji piyasalarının da bir sonucu olarak fiyat ve talep tahminleme çözümleri artık daha da 

güvenilir hassasiyetlerde çalışabilmektedir. Ancak daha da önemli olan, bu modelleme sistemlerinin 

topolojilerinde makine öğrenmesine yer verilmesi ve güvenilir büyük veri platformlarıyla 

bütünleştirilmesidir. EDSM Fiyat ve Talep tahmin çözümleri bu modelleme prensibine göre tasarlanmış 

ve makine öğrenmesi teknolojisi barındıran büyük verilerin işlenmesi ile en gerçekçi sonuçların elde 

edilmesini sağlar. Bu sayede karar destek sitemine güvenli veriler sağlayan raporların oluşması mümkün 

olur. Sistem veri kaynaklarından gelen verileri sürekli günceller, güncellenen verileri modele sürekli 

uygulayıp, düzeltme algoritmaları ile de düzeltmeler yapar. 

EDSM ile Tedarikçiler İçin Yeni Pazarlar: Tüketicilerin taleplerini ve yayınladıkları ilanlarını görün, 

raporlardan yararlanarak doğru teklifler verin. Rekabet avantajı elde edin. Portföyünüze yeni şirketler 

ekleyin. 

Artık mevcut ve yeni serbest tüketicilere ve taleplerine anında cevap verebilir, rekabette öne 

geçebilirsiniz. Müşteriye ulaşma maliyetleriniz geride kalacak. Uzun zaman alan bilgilendirme 

faaliyetlerini sizin yerinize platformumuz yapacak. Platformumuzu kullanan tüketiciler, bilgilendirme 

faaliyetlerimiz ve SSS sayesinde aydınlatılarak serbest enerji piyasalarında daha tecrübeli, aktif ve 

dinamik hale getiriliyor.   

EDSM ile Üreten Tüketici Çözümleri: Günümüz dünyasında sayıları hızla artan hem enerji üreten hem de 

tüketenler arasında yerinizi almak mı istiyorsunuz? 

Bir tüketicisiniz ama elektrik üretmek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacağınız kadar nasıl yöneteceğiniz de 

çok önemli. Mobility odaklı ürünlerimiz tam size göre. Üretiminizi tahmin edin, planlayın dengesizlik 

cezası ödemeyin. Sizin için sunduğumuz `mobility` odaklı çözümlerimiz ile tanışın. 
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Ürünler / Modüller 

Birinci Faz Ürünler; 

 

Enerji Tedarik Yönetimi 
· Şartname Hazırlama Modülü 
· İlan Hazırlama Modülü 
· İlan Verme Modülü 
· İlan Yenileme Modülü 
Teklif Yönetimi 
· Teklif Alma Modülü 
· Revize İstek Modülü 
· Teklif Kabul/Red Modülü 
Sözleşme Yönetimi 
· Sözleşme Hazırlama Modülü 
· Sözleşme Revize İstek Modülü 
· Sözleşme İmzalama Modülü 
· Sözleşme Süreç Yönetimi 
Fatura Yönetimi 
· Fatura Yönetimi Modülü 
· Fatura Doğrulama Modülü 
Veri Yönetimi 
· Güncel Tüketim Verileri Modülü 
· Güncel Tüketim Bedelleri Modülü 
 

 

Analizler ve Optimizasyon 
· Enerji Tüketim Profili Modülü 
· Enerji Verimliliği Analizi Modülü 
· Satın Alma Ops. ve Stratejileri Modülü 
· Karşılaştırmalı Teklif Analiz Modülü 
· Tüketim Optimizasyonu Modülü 
Mevzuat Bilgilendirme 
· Mevzuat Modülü 
Tahminler 
· Tüketim Tahmin Modülü 
· Tüketim Bedeli Tahmin Modülü 
· Talep Tahminleri(TR) 
· Fiyat Tahminleri(TR) 
· Talep Tahminleri(EU) 
· Fiyat Tahminleri(EU) 
Meteorolojik Tahminler 
· Meteoroloji Modülü 

 

İkinci Faz Çalışmalar; 

Proje İkinci fazı çalışması için yakın gelecek öngörüsü şu şekildedir; EPDK tarafından Yan 

Hizmetler yönetmeliği yayınlanmıştır. Kapasite Pazar’ı Yönetmeliğinin de yayınlanması ile bu 

faaliyetlerin yürütülmesi mümkün olacaktır. Bu faz için kapasite pazarında oyuncu olunması 

ancak EPDK’dan lisans alınması ile söz konusu olacaktır. Gelecekte her bir tüketici bir piyasa 

katılımcısı haline gelecektir. Hem tüketen hem de üreten tüketiciler olacak, sistem içerisinde 

yönetilmesi gerekli yeni bir alan ortaya çıkacaktır. Sistem operatörlerinin şebeke üzerindeki 

yükleri optimize edebilmeleri, anlık yük atma ve yük alma yönetimini yapabilmeleri arz 

güvenliği için son derece önemlidir. Bu işlemler gelecekte tüketicilerin zaman zaman enerji 

kullanımlarından belli süreler için vazgeçmeleri (Demand Response) karşılığında elde 

edecekleri gelirlere dönüşecektir. Bunun sistem içerisinde yer bulması ile yönetilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca kontrat yaparak belli bir kapasite tahsisi satın almış tüketiciler 

kullanmayacakları kapasitelerini oluşacak ikincil pazarda anlık değerlendirme şansı elde 

edeceklerdir.  

İkinci fazda Sunulacak Ürün ve Hizmetler şu şekilde olacaktır. 

· Talep Tarafı Katılımı/Yönetimi Ürün ve Hizmetleri 

· İşletmeler için Enerji Veri İşleme Yazılım ve Hizmetleri 

· Talebe Müdahale Yazılım ve Hizmetleri 

· Online Enerji Alım/Satım Yazılım ve Hizmetleri 

· Talep Katılımı Yönetimi Yazılım ve Hizmetleri 

· Enerji Varlık (üreten tüketici sistem varlıkları) Yönetimi Yazılım ve Hizmetleri 
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3.4. Ürünler/Hizmet Satış Fiyatları ve Doğrudan Maliyetler 
Ürün ve hizmetler fiyatlandırılırken değişken ve sabit maliyetler değerlendirilmiş ve olası doğrudan 

maliyetler oluşturulmuştur. Ürün bazlı doğrudan maliyet, hizmet satın alan sayısı arttıkça ters orantılı 

bir grafik izlemektedir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ SATIŞ FİYATI DOĞRUDAN  MALİYET

Bireysel Paket /yıl 29,00 ₺ 9,00 ₺

Silver Kurumsal Paket(Tüketici) / ay 300,00 ₺ 30,00 ₺

Gold Kurumsal Paket(Tüketici) / ay 634,00 ₺ 63,00 ₺

Platinum Kurumsal Paket(Tüketici) / ay 1.225,00 ₺ 122,00 ₺

Silver Kurumsal Paket(Tedarikçi) / ay 999,00 ₺ 99,00 ₺

Gold Kurumsal Paket(Tedarikçi) / ay 2.999,00 ₺ 199,00 ₺

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ- SATIŞ FİYATLARI ve DOĞRUDAN MALİYETLER
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 ÇÖ ZÜ M ÖRTAKLARİ VE DAĞ İTİM 
KANALLARİ 

 

4.1. Çözüm Ortaklarımız 
 

Argedor 

Şirket ODTÜ Teknokent bünyesinde Bigdata Yönetimi ve Analizlerini yapmaktadır. 2011 yılında, 

teknolojik gelişmelere paralel olarak projeler yürütmek, Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmek ve 

danışmanlık hizmetleri sunmak üzere kurulmuştur. Şirketlere ve son kullanıcılara yenilikçi bilgiyi 

işleme çözümleriyle dünya çapında mevcut olan bilgiye erişme, işleme, araştırma ve uyarlama 

konusunda yardımcı olmaktadır. ARGEDOR, ilgi alanına giren konularda, kurumların ihtiyaç duyduğu 

teknolojilerin geliştirilmesi için, Ar-Ge desteği, proje yönetim danışmanlığı ve kavram doğrulama 

hizmetleri vermektedir. İşgücü verimliliğini arttıran, işletme süreçlerini düzene sokan, müşteri 

memnuniyetini yükselten ve web üzerinden satışları arttıran, akıllı düzey ve çevrede ürünler 

oluşturmaktadır. Global Markets Turkey ve Argedor arasında EDSM konusunda Stratejik İş Birliği 

Anlaşması yapılmış olup yazılım geliştirme çalışmaları sürmektedir.  

 

HexaTech 

Teknopark Ankara’da bulunan şirket uzaktan izleme, analiz ve kontrol sistemleri geliştirmektedir. 

RTU V1 sistem ve süreçlerinizin birbirleriyle etkileşim içinde çalışmasını sağlayacak donanım ve 

haberleşme alt yapsını sağlamaktadır. Endüstriyel tesisler gibi üretimin gerçekleştiği uygulamalarda 

birçok fonksiyonda kullanılabilen sistemleri EDSM olarak geliştirdiğimiz TEMAs Aggrigator için 

uyarlanmaktadır. Prototipleme ve geliştirme faaliyetleri ortak yürütülmekte olup, ortak Patent 

Başvursu hazırlanmaktadır. 

 

MeteoGroup 

Şirket enerji sektörü için hava durumu tahminleri sağlayıcısıdır. 15 günlük saatlik hava verileri tahmini 

ve gerçekleşen değerler (sıcaklık, yağış, nem rüzgâr hızı gibi). Bu veriler saatlik güncellemeli olarak 

verilebilmektedir. Ayrıca geçmiş 40 yıla kadar bütün Türkiye için historical dataları mevcuttur. 

TradingMaster: Türkiye geneli için saatlik rüzgâr elektrik üretim tahminlerini burada grafik ve tablolar 

şeklinde sunulmaktadır. TradingMaster buna ek olarak birçok başka verilerin analizini ve 

karşılaştırmanızı sağlar, örnek olarak şehirlerin max. min. sıcaklıkları, yağış miktarı gibi. Ayrıca uzun 

vadeli hava tahminler (Seasonal and Sub-Seasonal forecast) 3 aydan 6 aya kadar uzun yıllar 

ortalamaları ile karşılaştırmalı tahminler, RES/GES santralleri için üretim tahmini, termik, 

hidroelektrik ve diğer elektrik üretim santrallerinin bulunduğu lokasyonlar için spesifik hava 

parametreleri sağlamaktadır. Bunlara ek olarak hemen hemen Türkiye’deki bütün Elektrik/Doğalgaz 

Dağıtım ve Perakende Satış şirketlerine talep tahminleri için yüksek çözünürlükte ve doğrulukta 

spesifik hava verileri sağlamaktadır.  
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Newelo 

2010 yılında kurulan Newelo, çalışma yönetimi hizmetlerine odaklanan bir Fin mobil teknoloji 

şirketidir. Servis sağlayıcı ve ileri teknoloji şirket odaklı mobilite çözümleri geliştirir. Çalışmanın yolları 

sürekli değişiyor. Bilgi, insanlar, şirketler ve endüstrilerle ilgili tüm süreçler sürekli bir akış 

içerisindedir. Çalışanlara zahmetsiz ve keyifli bir çalışma ortamı yaratmak ve işi yapanlar için mümkün 

olan en düşük maliyetli ve kârlı hale getirmek için dünya çapında çalışma ve işleri kolaylaştıran 

hizmetler sunar. Tüm hizmetlerimiz SaaS (Hizmet Olarak Yazılım olarak) bulut hizmeti olarak verilir. 

Mobil çalışma çağdaş bir fenomendir. Görevler, insanlar, iş yerleri ve veriler dünyaya yayılmıştır. En 

önemli veriler akıllı telefonlarda ve tabletlerde gerçek zamanlı olarak kullanılabilmelidir. Böylece hem 

ofiste hem de alanda çalışma kolaylaşır. Bu gün, başarı için çok çaba gerekiyor. Gereksiz işlerden 

kaçınmak için neden Newelo kolay ve hızlı çözümler sunar. Yüklemeler, yükseltmeler veya güvenlik 

sorunları hakkında endişelenmenize gerek kalmadan en son yazılım sürümlerine ve sürekli gelişen bir 

hizmet sunar. Hizmetler, SaaS (Service as a Service) bulut hizmeti olduğundan ayrı lisansa ihtiyacınız 

olmayacağı anlamına gelir. 

 

Greenbird 

Şirket Smart Meter ve Smart Grid konularında cloud tabanlı entegrasyon ürün ve çözümleri 

sunmaktadır. Ayrıca şebekelerin testlerinin yapılabildiği Ghostwriter ürünü son derece efektif 

çalışmaktadır. Şirket Norveç merkezli olup ülkemizde şirketimiz Global Markets Turkey(GMT) 

tarafından temsil edilmektedir. Norveç Pazar payı %85’dir. Türkiye operasyonları için şirket ile GMT 

arasında stratejik iş birliği anlaşması Haziran 2017’de imzalanacaktır. 

 

Powel AS 

Norveç Merkezli Enerji IT alanında ürün ve çözümleri bulunan şirketin ülkemizde Pazar danışmanlığı 

Global Markets Turkey tarafından verilmektedir. Özellikle su havzaları yönetimi, optimizasyon, doğal 

gaz ve elektrik talep tahminleri ve daha birçok alanda kendini kanıtlamış yazılımları bulunmaktadır. 

Norveç pazarının %96’sını elinde tutmakla birlikte İran enerji asetlerinin yönetimini de yapmaktadır. 

Türkiye için şirket ile GMT arasında Danışmanlık sözleşmesi imzalanmış olup, altı aydır hizmet 

verilmektedir. 

 

4.2. Dağıtım Kanallarımız 
EDSM ürün ve hizmetlerinin ana dağıtım kanalı web portalı kullanılarak internet üzerinden olacaktır. 

Ayrıca bölgesel pazarlar için bayilik sistemine de geçilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.  
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 PRÖMÖSYÖN,  REKLAM, TANİTMA 
STRATEJİ Sİ  VE LÖKASYÖN 

 

5.1. Promosyon – Reklam / Tanıtma Stratejisi 
EDSM ürün ve hizmetlerinin müşteriler ile tanıştırılması ticarileşme sürecinin en önemli ayağını 

oluşturmaktadır. EDSM ürün ve hizmetlerine ihtiyacın varlığı çok net görülmekle birlikte, bir tanıtım 

faaliyetleri ve bu faaliyetlere ilişkin maliyetlere katlanılması gerekmektedir. Hedeflenen kitleye ulaşmak 

ve pazar payı elde etmek için güçlü bir tanıtım bütçesine ihtiyaç vardır.  

Reklam bütçesinin düşürülmesi maksadı ile Webtures Digital Melek Programına başvuru yapılmış ve 1200 

proje arasında birincilik elde edilerek SEO konusunda bir yıllık bir destek alınmıştır. Google SEO 

optimizasyonu edsm.com için tamamlanmıştır. edsm.com ve içerikleri organik Google Search’de Enerji 

Maliyet Yönetimi, Tüketim Optimizasyonu ve Talep ve Fiyat Tahminleri gibi aramalarında birinci sırada 

yer almaktadır. 

KOSGEB Genel Destek Programından yararlanılarak EDSM hizmetlerine ihtiyacın ve bu ihtiyaca ilişkin 

değer önermelerimiz, çözüm ve ürünlerimizi tanıttığımız detaylı bir katalog hazırlanmıştır. Tüm sosyal 

medya mecralarında hesaplar açılmıştır ve aktif paylaşımlar yapılmaktadır. Ayrıca sektörel dergilerde, 

TV’de, Sektörel STK’ların yayın organlarında vs. alanlarda tanıtımların ve reklamların yapılması 

gerekmektedir. Bu stratejiye ilişkin olarak ise bir reklam ve tanıtım planı hazırlanacaktır. 

Ayrıca fuarlara stant ile katılım, kongre ve sempozyumlarda konuşma şansı elde etme, haber ve 

röportajlar ile hizmetlerin duyurulması sağlanacaktır. 

EDSM’nin sağladığı faydayı vurgulamak için birçok mesaj kullanılmakla beraber ‘en temiz enerji tasarruf 

edilen enerjidir’, ‘Enerjinizi gözden geçirin’, ‘Enerjinizi daha akıllı yönetin’, ‘faturalarınızı doğrulayın’ gibi 

mesajların verilmesi sağlanacak ve enerji maliyetlerinin şu anki mevzuat ve piyasa şartlarında yönetilmesi 

gereken en önemli girdi olduğu vurgulanacaktır.   

Tespit ettiğimiz büyük elektrik tüketicilerine doğrudan ziyaretler gerçekleştirilecektir. Bu şirketlere süreli 

ücretsiz pilot(Demo) uygulamalar yapılarak fayda somut olarak ortaya konulacaktır.  

EDSM için hazırlanacak tanıtım planı içerisinde promosyon ürünlere de yer verilerek piyasada marka 

bilinirliğinin artırılmasına çalışılacaktır.  

5.2. Lokasyon 
AR-GE çalışmalarımız teşvikli olarak Ankara Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yürütülmektedir. 

İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep gibi şehirlerde şubelerin açılması düşünülmektedir. 
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 SWÖT ANALİ Zİ  VE HEDEFLER 
 

 
Güçlü yanlar Zayıf yanlar Fırsatlar Tehditler 

Ürün / Hizmet 
Sunma 

-Yazılımların tarafımızca 
kodlanması 
-Güçlü çözüm ortaklarımız 

Ürün ve hizmetleri 
fiyatlama zorlukları 

Ürün ve hizmete fazlaca 
ihtiyaç durulması 

Sektörel ihtiyacın 
farkındalığının az oluşu 

Marka / 
Pazarlama 

-Kullanım kolaylığı 
-Güçlü network 
-SaaS (kullandığın kadar 
öde) avantajı 

Ürün ve Hizmetleri 
yeterince tanınmayışı 

Yeterli çözüm ve ürünlerin 
piyasada bulunmayışı 

-Enerji Tedarik 
şirketlerinin bu hizmeti 
tam olarak anlamadan 
başlangıçta bir tehdit 
olarak algılaması, 
-Brokerlık yapan 
kişilerin EDSM’yi kendi 
işlerine bir tehdit gibi 
görmesi 

Ekip üyeleri 

-Çekirdek ekibin daha önce 
de beraber çalışmış olması 
-Mevzuata hakim ekip 
üyeleri 
-Konusunda uzman ekip 
üyelerinin bilgi ve tecrübe 
paylaşımı isteği 
-Güçlü ve gelişmiş pazar 
paydaşları ile ilişkiler 

 
-Piyasada yetişmiş insan gücü 
-Arzu ve yüksek motivasyon 

Projenin süresi 
içerisinde gerekli 
ilerlemenin 
sağlanamaması sebebi 
ile motivasyon kaybı 

Finans 
Proje ortaklarının 
kaynaklarını projeye 
harcama isteği 

Projenin 
tamamlanmasındaki kaynak 
yetersizliği 

-Enerji maliyetlerinde sürekli 
artış eğilimi 
Serbest tüketicilik mevzuatı 
-EPDK, Tedarikçiler ve 
tüketiciler arasındaki sorunlar  

-Önümüzdeki dönemde 
aynı ürün ve hizmetleri 
sunanların haksız fiyat 
politikaları 
-Gereken yatırımın 
zamanında temin 
edilememesi 

İşlemler / 
Yönetim 

Satınalma, Üretim ve Satış 
bölümlerine ayrılmış 
yönetim anlayışı 

Gereken personel sayısının 
altında çalışma kişi başına 
düşen iş yükü 

Yöneticilerin yüksek 
motivasyonu ve çalışma 
azimleri 

Gereken personel alımı 
ve iş bölümünün 
gecikmesi ile gelen fazla 
çalışma saatleri ve 
oluşabilecek yönetimsel 
karmaşa 

Pazar / niş 

-Ürün ve hizmetlerin 
sunulma biçimi 
-Tüm çözümlerin eş zamanlı 
sunulması 
Pazarda benzer ürün ve 
çözümü olan çok az 
şirketten biri olması 
-Hızlı ticarileşme potansiyeli 

 

-Serbest Tüketicilik mevzuatı 
-Üreten tüketicilerin 
artışı(prosumers) 
-Enerji maliyetlerinin 
yönetilmek zorunluluğu 
-Enerji verimliliğine karşı 
olumlu algı 
-Fatura manupilasyonları 
 

-Benzer hizmetler 
sunmak isteyen Fransız 
şirketin ülkemizde ofis 
açması 
-EPDK tarafından 
gerekli mevzuat 
yayınının gecikmesi 
-Hedef kitle analizi için 
veriye ulaşmada 
zorluklar 
-Dağıtım şirketlerinin 
veri paylaşımındaki 
isteksizlikleri 
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6.1. Güçlü Yanlar ile Zayıf Yanların geliştirilmesi ve Tehditlerle başa çıkma 

stratejilerimiz 

 Zayıf yanlarımızı incelediğimizde; 
- Ürün ve hizmetleri fiyatlamada zorlukları’ güçlü çözüm ortaklarımız, SaaS prensibimiz, konusunda 

uzman ekip üyelerimiz, bölümlere ayrılmış yönetim anlayışımız, ürün ve hizmet sunma biçimimiz ve 

pazarda çözüm sunan az firmadan biri oluşumuz ile aşabileceğimizi, 

- Ürün ve hizmetleri yeterince tanıtmak için, sistemin kullanım kolaylığı, ekibimizin bilgi birikimi ve 

tecrübelerini paylaşma isteği, bölümlere ayrılmış yönetimimiz ve ürün/hizmet sunma biçimimiz ile başa 

çıkabileceğimizi 

- Projenin tamamlanmasında kaynak yetersizliğini proje ortaklarının kısıtlı da olsa kendi kaynaklarını proje 

için harcama isteği, pazarda benzer ürün ve hizmetlerin yetersizliği sebebi ile hızlı ticarileşecek bir yapı 

ile aşabileceğimizi düşünmekle beraber belli bir zaman içerisinde de yatırım almamız gerekliliğini 

biliyoruz. 

Kişi başına düşen iş yükünü yönetimi bölümlere ayrılarak ve çözüm ortaklarımızdan alacağımız destekler 

ile aşabileceğimize inanıyoruz. 

Proje için oluşabilecek tehditleri incelediğimizde; 

- Farkındalığı artırarak tehditleri ortadan kaldırmak için güçlü networkümüzden, ürün ve hizmetleri 

sunma biçimimizden ve pazarın ihtiyacının fazlalığından istifade edebiliriz. 

- Enerji Tedarik şirketleri başta bizi, müşterilerinin aleyhine yaptıkları manipülasyonları önlediğimiz için 

bir tehdit olarak görebileceklerdir. Bunu şirketler ile birebir görüşerek, onlara karşı değil onlarla beraber 

bir sistem kurguladığımızı ve beraber çalışacağımı anlatarak giderebiliriz. 

- Proje süresinde olağanüstü gecikmelerin olması durumunda ekip içerisinde oluşabilecek motivasyon 

kayıplarının önüne geçmek için planlamalar yapacak ve bunları takip edip raporlamalar yapacağız. 

- Önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak ve bizim ürün ve hizmetleri sunduğunu iddia edecek, pazardaki 

payımızdan almak isteyecek firmalar agresif bir fiyat politikası izleyebilirler. Bununla baş etmek nispeten 

bizim için mümkün olacaktır. Yazılımlarımızın bizim tarafımızdan kodlanması, sunduğumuz kullanım 

kolaylıkları komple çözümler, SaaS prensibimiz gibi özelliklerimizi tanıtımlarda ön plana çıkararak haksız 

rekabetten etkilenmemeye ve pazar payımızı korumaya gayret edeceğiz.  

- Başta gerekli fazla çalışma saatleri ile oluşan olumsuz durum belli bir süre içerisinde ekibimize katılacak 

yeni arkadaşlar ile bunu düzenleyeceğiz. 

- EPDK tarafından beklenen yönetmeliklerin gecikmeden yayımlanması için kamudaki networkümüzü 

kullanarak lobicilik faaliyetleri yürüteceğiz. Mevzuatta yapılacak değişiklikleri sürekli takip edeceğiz. 

- Veriye ulaşmada güçlükleri ise çözüm ortaklarımız ve ortaklar olarak bireysel/kurumsal ilişkilerimiz ile 

aşmayı planlıyoruz. 
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6.2. Gerçekleşen Çalışmalar(2016-2019) 
 

Şirketimiz GMT Teknoloji Enerji ve Bilişim Sistemleri San.Tic. Ltd.Şti. 2016 Eylül ayında kurulmuştur. 2018 

Mart ayında kaydi sermayesini 1.000.000 TL’ye çıkarmıştır. Hisseleri %45, %45 ve %10 olarak üç gerçek 

kişi ortağı bulunmaktadır.  

Ekim 2016 yılında başlayan EDSM için gerekli yazılım ve ürün çalışmaları 2018 Yılı mayıs ayına kadar 

tamamlanarak, 2018 yılı Eylül ayında testleri bitirilmiş ve beta sürümü hazırlanmıştır.  

Hedef pazar ve potansiyel müşteriler daha fazla analiz edilerek oluşturulan kategorilere göre ürün ve 

hizmetlerimiz ile tanıştırılmaları için gerekli tanıtım ve reklam çalışmaları yapılacaktır.  

2019 Nisan sonuna kadar gereken çalışma ekibinin seçilmesi ve eğitimleri verilecektir. 

2019 Yılı sonunda en az 670 Müşteriye, 2020 Yılı sonunda ise 103.838 Müşteriye ulaşılması 

hedeflenmektedir. 
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6.3. Orta Vadeli Hedeflerimiz (2019-2022) 

 

2019 Yılı Nisan ayına kadar beta yayınımız başlayacak ve üye kaydetmeye devam edeceğiz. Altı ay ücretsiz 

kullanan üyelerimizden geri bildirimleri alarak gerekli düzeltmeleri yapacağız. Yıl sonu 670 müşteri ve 

556.180 TL gelire ulaşacağız. 

2019 Haziran ayına kadar birincil dış yatırım alabileceğimizi düşünüyoruz.   

2020 Yılının başında Tüm çözüm ve Ürünlerimiz testler tamamlanarak yayına alınacaktır. 2020 yılının 

sonunda 103.838, 2021’de 200.000 ve 2022 yılının sonunda ulusal pazarda 500.000 Kurumsal müşteriye 

ulaşılarak 120 Milyon TL’nin üzerinde bir gelir hedeflenmektedir. 

2020 Yılının ortalarında globale açılabilmek için gerekli çalışmalar yapılarak, 15 Milyon USD kincil 

yatırımın alınması durumunda ilk yurtdışı ofi Dubai’de açılacaktır. 

2020 Yılının sonuna kadar 2. Faz Çözüm ve Ürünler hazır olacaktır. 

2022 Yılında bieysel tüketiciler için EDSM mobil çözümeri kullanılmaya başlanarak, 500.000 Bireysel 

müşteriye ulaşılacaktır. Hedeflenen yıllık güç kontrat yönetimi 30 Milyar KWh’dir. 
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 Rİ SK ANALİ ZLERİ  
7.1. Stratejik Riskler  
Ürün ve hizmetlerin tanıtımlarının başlaması ile birlikte finansal ve teknolojik açıdan gelişmiş bazı 

şirketlerin bu sektörde yer almak isteyebileceklerini öngörüyoruz. Üç yıl gibi bir sürede 1 ila 3 şirket 

arasında güçlü bir rekabet olasıdır. Bu rekabet için şimdiden hazırlanılması gerekmektedir.  

7.2. Pazar Riskleri  
Enerji tüketimi, ülkelerin büyümesinin yaklaşık 1,5 puan üzerinde artmaktadır. Bu trend ülkemiz için de 

geçerlidir. Pazar’da hedef kitlenin azalması ve pazarın büyüme verileri ile paralel olacağını öngörmekle 

birlikte, üretim için kaçınılmaz girdi olan enerji maliyet yönetim pazarı büyüyerek artacaktır. 2023 yılına 

kadar mevcut proje stoku incelenmiş olup, enerji arzı 2023’de talebin üzerinde olacaktır. Bu fazlalığın 

Pazar yapısına etkisi olumlu anlamda olacak ve tedarik fiyatlarının ikili anlaşmalarla da yapılabilmesini 

sağlayacaktır (bu durum Ocak 2018 tarihinde Son Kaynak Tebliği ile başlamıştır).  Bu yeni yapı için gereken 

yazılımları geliştirmek planlarımız arasındadır. Enterkonnekte sistem sayesinde yakın zamanda Avrupa’da 

bulunan tedarikçi ve tüketiciler de potansiyel müşterimiz olma olasılığı yüksektir. Bu entegrasyonun 

yapılabilmesi için yeni araçlar geliştirmek gerekecektir. Genel olarak doğru zamanda doğru araçlar 

geliştirildiği takdirde bir pazar riski öngörülmemektedir.    

7.3. Finansal Riskler  
Projenin uygulanmasında en önemli risk finansal risklerdir. Zira, ürün ve hizmetlerin oluşturulması, 

reklam ve tanıtım çalışmaları, geliştirme harcamaları, personel ücretleri, işletme vs. birçok harcamanın 

karşılanması için gerekli fonun sağlanması gereklidir. Müşteri sayısı arttıkça gider kalemlerinde de artışın 

gerçekleşeceği ön görüsü ile gelirlerinde artırılması gerekecektir. Ürünlerin ortaya çıkması için gerekli fon 

şirket ortakları tarafından sağlanmıştır. Bu aşamadan sonra birincil yatırım alarak pazarlama çalışmaları 

çok daha önem kazanmıştır. Nakit döngüsünün başlaması için beta sürümünün yayını sonrası tahmini 12 

aydır. Aralık 2020’ye kadar gerçekleşmesi planlanan harcamalar için ek 5 Milyon TL sermaye artırımına 

ihtiyaç bulunmaktadır. 2021/21 için gerekli nakit akışı sağlanacağı planlanmış olup, globale açılmak için 

15 Milyon USD ikincil yatırım gerekecektir. Ayrıca büyüme stratejisi içerisinde yatırım turları planlamamız 

dahilindedir. 2024’te ise halka arz hedeflenmektedir.     

7.4. Operasyonel Riskler  
Proje için oluşturulan çekirdek ekip profesyonel olarak kendi alanlarında başarılı kişilerden oluşmaktadır. 

Hedeflere ulaşıldıkça ekip genişleyerek sayısı artacak olup, işletme yönetiminde başta kurgulanan ve 

devam ettirilen kurumsal yönetim anlayışı benimsenecektir. Sürekli bir hizmet içi eğitim programı ile 

çalışanların ve yöneticilerin becerilerinin geliştirilmesi için özel bir eğitim politikası uygulanacaktır. Ayrıca 

çözüm ortakları ile yapılan stratejik iş birliği anlaşmaları ile bu politika diğer kanallardan da 

desteklenecektir. Ayrıca operasyon kontrol merkezine ihtiyaç vardır. Bu merkezin 2019 Eylül ayına kadar 

faaliyete geçmesi gerekmektedir. Söz konusu merkez müşteri verileri 7/24 sürekli takip edecektir. EDSM 

Control Centre adını vereceğimiz merkez izleme, kontrol ve müdahale işlevlerini yerine getiren yapıya 

sahip olacaktır. 
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 İ ŞLETME PLANİ 
Proje çekirdek ekibi konularında yirmi yıldan fazla deneyime sahip ve beceri düzeyleri yüksek kişilerden 

kuruludur. GMT Teknoloji Enerji ve Bilişim Sistemleri San.Tic. Ltd.Şti. kurulmuş olup, Satın alma, Üretim 

ve Satış olarak üç temel işlev dikkate alınarak yapılandırılmıştır. Bu temel işlevlerden yola çıkarak 

Yönetim, Planlama, Üretim, Pazarlama/Satış, Muhasebe/Finansman, İnsan Kaynakları ve Müşteri İlişkileri 

Yönetimi olarak faaliyet gruplarına ayrılmıştır. Başlangıç aşamasında şirket ortakları birden fazla 

sorumlulukla çalışacaktır. 

8.1. Yönetim 
Şirketin, ortaklar, yatırımcılar ve profesyonellerden oluşan beş kişilik bir yönetim kurulu olacaktır. 
Yönetim kuruluna karşı sorumlu kişi Genel Müdür aynı zamanda şirket kurucu ortağı olan Hakan Yıldız’dır.  

 

8.2. Planlama 
Planlama şirket yönetimi tarafından hazırlanan stratejik ve yönetsel planlar ile yapılacaktır. Planların 
uygulanmasında Genel Müdür sorumludur. 

 

8.3. Üretim 
Üretim faaliyet alanından şirket ortağı ve Elektrik Mühendisi Serhat Şimşek sorumludur.  

 

8.4. Pazarlama/Satış, 
Pazarlama ve Satış faaliyet alanından şirket kurucu ortağı Dilek Seferoğlu sorumludur. 

 

8.5. Muhasebe/Finansman, 
Muhasebe ve Finansman faaliyet alanından şirket kurucu ortağı ve Genel Müdürü Hakan Yıldız 
sorumludur. 

 

8.6. İnsan Kaynakları 
İnsan Kaynaklarından şirket kurucu ortağı Dilek Seferoğlu sorumludur. 

 

8.7. Müşteri İlişkileri Yönetimi 
Müşteri İlişkilerinden şirket çalışanı Şeniz Elçin Akpınar sorumludur. 

 

8.8. Şirket Ücret İlkeleri 
Şirket ücretlendirme politikasının dört ilkesi bulunmaktadır. Bilgi, performans, sadakat ve kıdemin 
değerlendirildiği bir ücret politikası izlenecek olup, faaliyet alanına göre temel ücret + prim sistemi de 
uygulayacaktır.  
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8.9. Ekip üyeleri ve İlk Yıl İçin Gerekli Personel 
 

 

Ad/Soyad 

 

İşlev 

 

Yetenekler 

 

Deneyim/Eğitim 

Hakan Yıldız 
Yönetim/Planlama/ 

Muhasebe/Finansman 

Yönetim, Planlama, 

Pazarlama, Finans, Halkla 

İlişkiler, Kamu ilişkileri  

24 Yıl / İşletme -  Lisans 

Serhat Şimşek Planlama/Üretim 

Yönetim, Üretim, Elektrik, 

Enerji Sektörü, Doğalgaz 

Piyasası, Petrol, LNG, Enerji 

IT Çözümleri  

28 Yıl / Elektrik Mühendisi 

– Lisans 

Emre Akkaya Üretim 
Bilgisayar, Yazılım, Big 

Data, Analiz, Yönetim 
8 Yıl / Bilgisayar Mühendisi 

Utku Taşdemir Üretim 
Yazılım, Proje Yönetimi, 

ERP, PPM 
10 Yıl / Endüstri Mühendisi 

Dilek Seferoğlu 
Pazarlama/Satış – 

İnsan Kaynakları 

Pazarlama, Satış, İnsan 

İlişkileri, Eğitim, Yaşam 

Koçluğu, ISG Uzmanlığı 

20 Yıl / Lisans 

Şeniz Elçin Akpınar Müşteri ilişkileri Müşteri ilişkileri Yöneticisi 
4 yıl / Biyoloji Yüksek 

Linans 

- 2 Kişi Muhasebe Muhasebe Uzmanı 
Muhasebe konusunda en 

az 5 yıl deneyimli 

- 2 Kişi Pazarlama Pazarlama Uzmanı 

Yazılım pazarlama 

konusunda en az 5 yıl 

deneyimli 

- 2 Kişi Pazarlama Elektrik Mühendisi 
Elektrik Ticareti konusunda 

en az 5 yıl deneyimli 
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 Fİ NANSAL PLAN(Özet)  
  

9.1. Finansal Strateji 
Şirket kaynaklarının büyük bir bölümü EDSM projesi için ayrılmıştır. Şirket kuruluşu, faaliyetleri ve 24 aylık 
proje çalışması süresince 300.000 USD’a yakın bir harcama yapılmıştır. 24 aylık tahmini işletme ve gerekli 
harcama bedeli 5 Milyon TL olup bu kaynağın yatırım alarak sağlanması hususlarında görüşmeler 
yapılmaktadır. İki yıllık işletme giderlerimiz, nakit akış şemamız ve olası kar/zarar tahminleri aşağıda 
verilmiştir. 
 

9.2. İşletme Giderleri (24 aylık) 

 

 

 

 

  

AYLAR 1.AY 2. AY 3. AY 4. AY 5. AY 6. AY 7. AY 8. AY 9. AY 10. AY 11. AY 12. AY 13. AY 14. AY 15. AY 16. AY 17. AY 18. AY 19. AY 20. AY 21. AY 22. AY 23. AY 24. AY TOPLAM

İŞLETME GİDERLERİ 229.084 ₺ 168.084 ₺ 168.384 ₺ 172.384 ₺ 172.684 ₺ 174.484 ₺ 208.484 ₺ 192.484 ₺ 192.484 ₺ 207.484 ₺ 207.484 ₺ 207.484 ₺ 270.169 ₺ 270.169 ₺ 209.169 ₺ 209.169 ₺ 209.169 ₺ 209.169 ₺ 209.169 ₺ 225.169 ₺ 209.169 ₺ 209.169 ₺ 224.169 ₺ 224.169 ₺ 4.979.036 ₺

PERSONEL GİDERLERİ 93.500 ₺ 93.500 ₺ 93.500 ₺ 93.500 ₺ 93.500 ₺ 93.500 ₺ 93.500 ₺ 93.500 ₺ 93.500 ₺ 93.500 ₺ 93.500 ₺ 93.500 ₺ 93.500 ₺ 93.500 ₺ 93.500 ₺ 93.500 ₺ 93.500 ₺ 93.500 ₺ 93.500 ₺ 93.500 ₺ 93.500 ₺ 93.500 ₺ 93.500 ₺ 93.500 ₺ 2.244.000 ₺

Yönetici Ücretleri 40.000 ₺ 40.000 ₺ 40.000 ₺ 40.000 ₺ 40.000 ₺ 40.000 ₺ 40.000 ₺ 40.000 ₺ 40.000 ₺ 40.000 ₺ 40.000 ₺ 40.000 ₺ 40.000 ₺ 40.000 ₺ 40.000 ₺ 40.000 ₺ 40.000 ₺ 40.000 ₺ 40.000 ₺ 40.000 ₺ 40.000 ₺ 40.000 ₺ 40.000 ₺ 40.000 ₺ 960.000 ₺

Personel Ücretleri 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 720.000 ₺

SGK_Stopaj 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 360.000 ₺

BAĞKUR 6.000 ₺ 6.000 ₺ 6.000 ₺ 6.000 ₺ 6.000 ₺ 6.000 ₺ 6.000 ₺ 6.000 ₺ 6.000 ₺ 6.000 ₺ 6.000 ₺ 6.000 ₺ 6.000 ₺ 6.000 ₺ 6.000 ₺ 6.000 ₺ 6.000 ₺ 6.000 ₺ 6.000 ₺ 6.000 ₺ 6.000 ₺ 6.000 ₺ 6.000 ₺ 6.000 ₺ 144.000 ₺

Yemek+Çay 2.500 ₺ 2.500 ₺ 2.500 ₺ 2.500 ₺ 2.500 ₺ 2.500 ₺ 2.500 ₺ 2.500 ₺ 2.500 ₺ 2.500 ₺ 2.500 ₺ 2.500 ₺ 2.500 ₺ 2.500 ₺ 2.500 ₺ 2.500 ₺ 2.500 ₺ 2.500 ₺ 2.500 ₺ 2.500 ₺ 2.500 ₺ 2.500 ₺ 2.500 ₺ 2.500 ₺ 60.000 ₺

HABERLEŞME GİD. 904 ₺ 904 ₺ 904 ₺ 904 ₺ 904 ₺ 904 ₺ 904 ₺ 904 ₺ 904 ₺ 904 ₺ 904 ₺ 904 ₺ 989 ₺ 989 ₺ 989 ₺ 989 ₺ 989 ₺ 989 ₺ 989 ₺ 989 ₺ 989 ₺ 989 ₺ 989 ₺ 989 ₺ 22.716 ₺

Telefon 39 ₺ 39 ₺ 39 ₺ 39 ₺ 39 ₺ 39 ₺ 39 ₺ 39 ₺ 39 ₺ 39 ₺ 39 ₺ 39 ₺ 39 ₺ 39 ₺ 39 ₺ 39 ₺ 39 ₺ 39 ₺ 39 ₺ 39 ₺ 39 ₺ 39 ₺ 39 ₺ 39 ₺ 936 ₺

İnternet 115 ₺ 115 ₺ 115 ₺ 115 ₺ 115 ₺ 115 ₺ 115 ₺ 115 ₺ 115 ₺ 115 ₺ 115 ₺ 115 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 3.780 ₺

Cep Telefonu 250 ₺ 250 ₺ 250 ₺ 250 ₺ 250 ₺ 250 ₺ 250 ₺ 250 ₺ 250 ₺ 250 ₺ 250 ₺ 250 ₺ 250 ₺ 250 ₺ 250 ₺ 250 ₺ 250 ₺ 250 ₺ 250 ₺ 250 ₺ 250 ₺ 250 ₺ 250 ₺ 250 ₺ 6.000 ₺

Bulut Server 500 ₺ 500 ₺ 500 ₺ 500 ₺ 500 ₺ 500 ₺ 500 ₺ 500 ₺ 500 ₺ 500 ₺ 500 ₺ 500 ₺ 500 ₺ 500 ₺ 500 ₺ 500 ₺ 500 ₺ 500 ₺ 500 ₺ 500 ₺ 500 ₺ 500 ₺ 500 ₺ 500 ₺ 12.000 ₺

ENERJİ GİDERLERİ 280 ₺ 280 ₺ 280 ₺ 280 ₺ 280 ₺ 280 ₺ 280 ₺ 280 ₺ 280 ₺ 280 ₺ 280 ₺ 280 ₺ 280 ₺ 280 ₺ 280 ₺ 280 ₺ 280 ₺ 280 ₺ 280 ₺ 280 ₺ 280 ₺ 280 ₺ 280 ₺ 280 ₺ 6.720 ₺

Elektrik 60 ₺ 60 ₺ 60 ₺ 60 ₺ 60 ₺ 60 ₺ 60 ₺ 60 ₺ 60 ₺ 60 ₺ 60 ₺ 60 ₺ 60 ₺ 60 ₺ 60 ₺ 60 ₺ 60 ₺ 60 ₺ 60 ₺ 60 ₺ 60 ₺ 60 ₺ 60 ₺ 60 ₺ 1.440 ₺

Su 120 ₺ 120 ₺ 120 ₺ 120 ₺ 120 ₺ 120 ₺ 120 ₺ 120 ₺ 120 ₺ 120 ₺ 120 ₺ 120 ₺ 120 ₺ 120 ₺ 120 ₺ 120 ₺ 120 ₺ 120 ₺ 120 ₺ 120 ₺ 120 ₺ 120 ₺ 120 ₺ 120 ₺ 2.880 ₺

Tesisat bakım onarım 100 ₺ 100 ₺ 100 ₺ 100 ₺ 100 ₺ 100 ₺ 100 ₺ 100 ₺ 100 ₺ 100 ₺ 100 ₺ 100 ₺ 100 ₺ 100 ₺ 100 ₺ 100 ₺ 100 ₺ 100 ₺ 100 ₺ 100 ₺ 100 ₺ 100 ₺ 100 ₺ 100 ₺ 2.400 ₺

BÜRO MALZEMELERİ 400 ₺ 400 ₺ 700 ₺ 700 ₺ 1.000 ₺ 1.600 ₺ 1.600 ₺ 1.600 ₺ 1.600 ₺ 1.600 ₺ 1.600 ₺ 1.600 ₺ 2.200 ₺ 2.200 ₺ 2.200 ₺ 2.200 ₺ 2.200 ₺ 2.200 ₺ 2.200 ₺ 2.200 ₺ 2.200 ₺ 2.200 ₺ 2.200 ₺ 2.200 ₺ 40.800 ₺

Sarf Malzeme 200 ₺ 200 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 600 ₺ 1.200 ₺ 1.200 ₺ 1.200 ₺ 1.200 ₺ 1.200 ₺ 1.200 ₺ 1.200 ₺ 1.600 ₺ 1.600 ₺ 1.600 ₺ 1.600 ₺ 1.600 ₺ 1.600 ₺ 1.600 ₺ 1.600 ₺ 1.600 ₺ 1.600 ₺ 1.600 ₺ 1.600 ₺ 29.400 ₺

Fotokopi/Kırtasiye 200 ₺ 200 ₺ 300 ₺ 300 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 600 ₺ 600 ₺ 600 ₺ 600 ₺ 600 ₺ 600 ₺ 600 ₺ 600 ₺ 600 ₺ 600 ₺ 600 ₺ 600 ₺ 11.400 ₺

SEYAHAT GİDERLERİ 8.000 ₺ 8.000 ₺ 8.000 ₺ 12.000 ₺ 12.000 ₺ 12.000 ₺ 24.000 ₺ 24.000 ₺ 24.000 ₺ 24.000 ₺ 24.000 ₺ 24.000 ₺ 36.000 ₺ 36.000 ₺ 36.000 ₺ 36.000 ₺ 36.000 ₺ 36.000 ₺ 36.000 ₺ 36.000 ₺ 36.000 ₺ 36.000 ₺ 36.000 ₺ 36.000 ₺ 636.000 ₺

Araç Kira 6.000 ₺ 6.000 ₺ 6.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 22.000 ₺ 22.000 ₺ 22.000 ₺ 22.000 ₺ 22.000 ₺ 22.000 ₺ 34.000 ₺ 34.000 ₺ 34.000 ₺ 34.000 ₺ 34.000 ₺ 34.000 ₺ 34.000 ₺ 34.000 ₺ 34.000 ₺ 34.000 ₺ 34.000 ₺ 34.000 ₺ 588.000 ₺

Konaklama 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 24.000 ₺

Ulaşım/Seyahat 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 24.000 ₺

TEMSİL GİDERLERİ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 48.000 ₺

Hediye 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 24.000 ₺

Eşantiyon 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 24.000 ₺

KİRA GİDERLERİ 4.600 ₺ 4.600 ₺ 4.600 ₺ 4.600 ₺ 4.600 ₺ 4.600 ₺ 10.600 ₺ 10.600 ₺ 10.600 ₺ 10.600 ₺ 10.600 ₺ 10.600 ₺ 14.600 ₺ 14.600 ₺ 14.600 ₺ 14.600 ₺ 14.600 ₺ 14.600 ₺ 14.600 ₺ 14.600 ₺ 14.600 ₺ 14.600 ₺ 14.600 ₺ 14.600 ₺ 266.400 ₺

İşyeri Kira 4.000 ₺ 4.000 ₺ 4.000 ₺ 4.000 ₺ 4.000 ₺ 4.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 14.000 ₺ 14.000 ₺ 14.000 ₺ 14.000 ₺ 14.000 ₺ 14.000 ₺ 14.000 ₺ 14.000 ₺ 14.000 ₺ 14.000 ₺ 14.000 ₺ 14.000 ₺ 252.000 ₺

Aidat 400 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 400 ₺ 9.600 ₺

Stopaj 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺

İşyeri Sigortası 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 4.800 ₺

REKLAM GİDERLERİ 116.000 ₺ 55.000 ₺ 55.000 ₺ 55.000 ₺ 55.000 ₺ 55.000 ₺ 71.000 ₺ 55.000 ₺ 55.000 ₺ 70.000 ₺ 70.000 ₺ 70.000 ₺ 116.000 ₺ 116.000 ₺ 55.000 ₺ 55.000 ₺ 55.000 ₺ 55.000 ₺ 55.000 ₺ 71.000 ₺ 55.000 ₺ 55.000 ₺ 70.000 ₺ 70.000 ₺ 1.610.000 ₺

Kartvizit 1.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 1.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 1.000 ₺ 1.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 1.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 5.000 ₺

Broşür-Katalog 30.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 15.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 15.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 120.000 ₺

Sosyal Medya 10.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 10.000 ₺ 240.000 ₺

Web Sayfası/portallar 30.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 90.000 ₺

Fuar Katılımları 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 435.000 ₺

TV/Radyo/diğer 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 30.000 ₺ 720.000 ₺

MUHASEBE DANIŞMAN 1.200 ₺ 1.200 ₺ 1.200 ₺ 1.200 ₺ 1.200 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 51.600 ₺

Muhasebe 1.200 ₺ 1.200 ₺ 1.200 ₺ 1.200 ₺ 1.200 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 2.400 ₺ 51.600 ₺

MALZEME GİDERLERİ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 4.800 ₺

Temizlik malzemeleri 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 4.800 ₺

ÖNGÖRÜLEMEYEN GİD. 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 48.000 ₺

Öngörülemeyen Giderler 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 48.000 ₺

 İŞLETME GİDERLERİ 
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9.3. Satış Hedefi-Adet 

 

2019-2020 yılları için toplam 103.838 Müşteri ve dolayısı ile paket satış hedefimiz bulunmaktadır. Bu 

müşteri sayısına ulaşılması ile birlikte yaklaşık 25-30 Milyar Kw saat’lik bir kontrat kapasite yönetiliyor 

olacaktır. 

9.4. Satış Hedefi – Ciro 

 

2019-2020 yılları için 24 aylık toplam satış ciro hedefi 21.000.000 TL’nin üzerindedir. 

9.5. Satış Maliyetleri 

 
2019-2020 yılları için 24 aylık satışların maliyeti yaklaşık 2.5 MilyonTL’dir. 

 

9.6. Nakit Akış Şeması (5.000.000 TL yatırım alınması durumunda) 

 

2019-2020 yılları için gerçekleşmesi beklenen nakit akışında ilk 24 ay için hedef sapmaları dikkate 

alınarak 5.000.000 TL yatırıma ihtiyaç bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ 1.AY 2. AY 3. AY 4. AY 5. AY 6. AY 7. AY 8. AY 9. AY 10. AY 11. AY 12. AY 13. AY 14. AY 15. AY 16. AY 17. AY 18. AY 19. AY 20. AY 21. AY 22. AY 23. AY 24. AY TOPLAM

Bireysel Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 10000 20000 40000 72000

Silver Kurumsal Paket(Tüketici) / ay 0 0 0 0 0 0 40 90 100 110 120 300 320 320 330 340 350 600 1000 1200 1600 2000 4000 6000 18820

Gold Kurumsal Paket(Tüketici) / ay 0 0 0 0 0 0 30 40 50 60 70 150 160 170 180 190 200 250 280 300 500 1000 1200 2000 6830

Platinum Kurumsal Paket(Tüketici) / ay 0 0 0 0 0 0 10 14 16 18 20 50 60 70 80 100 150 160 200 210 250 300 500 1000 3208

Silver Kurumsal Paket(Tedarikçi) 0 0 0 0 0 0 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1750

Gold Kurumsal Paket(Tedarikçi) 0 0 0 0 0 0 50 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 1230

AYLIK TOPLAM 0 0 0 0 0 0 180 304 336 358 380 670 710 730 760 800 870 1180 1650 1880 4520 13470 25870 49170 103838

SATIŞ HEDEFLERİ - ADET

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ 1.AY 2. AY 3. AY 4. AY 5. AY 6. AY 7. AY 8. AY 9. AY 10. AY 11. AY 12. AY 13. AY 14. AY 15. AY 16. AY 17. AY 18. AY 19. AY 20. AY 21. AY 22. AY 23. AY 24. AY TOPLAM

Bireysel Paket 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 58.000 ₺ 290.000 ₺ 580.000 ₺ 1.160.000 ₺ 0 ₺

Silver Kurumsal Paket(Tüketici) / ay 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 12.000 ₺ 27.000 ₺ 30.000 ₺ 33.000 ₺ 36.000 ₺ 90.000 ₺ 96.000 ₺ 96.000 ₺ 99.000 ₺ 102.000 ₺ 105.000 ₺ 180.000 ₺ 300.000 ₺ 360.000 ₺ 480.000 ₺ 600.000 ₺ 1.200.000 ₺ 1.800.000 ₺ 5.646.000 ₺

Gold Kurumsal Paket(Tüketici) / ay 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 19.020 ₺ 25.360 ₺ 31.700 ₺ 38.040 ₺ 44.380 ₺ 95.100 ₺ 101.440 ₺ 107.780 ₺ 114.120 ₺ 120.460 ₺ 126.800 ₺ 158.500 ₺ 177.520 ₺ 190.200 ₺ 317.000 ₺ 634.000 ₺ 760.800 ₺ 1.268.000 ₺ 4.330.220 ₺

Platinum Kurumsal Paket(Tüketici) / ay 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 12.250 ₺ 17.150 ₺ 19.600 ₺ 22.050 ₺ 24.500 ₺ 61.250 ₺ 73.500 ₺ 85.750 ₺ 98.000 ₺ 122.500 ₺ 183.750 ₺ 196.000 ₺ 245.000 ₺ 257.250 ₺ 306.250 ₺ 367.500 ₺ 612.500 ₺ 1.225.000 ₺ 3.929.800 ₺

Silver Kurumsal Paket(Tedarikçi) 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 49.950 ₺ 99.900 ₺ 99.900 ₺ 99.900 ₺ 99.900 ₺ 99.900 ₺ 99.900 ₺ 99.900 ₺ 99.900 ₺ 99.900 ₺ 99.900 ₺ 99.900 ₺ 99.900 ₺ 99.900 ₺ 99.900 ₺ 99.900 ₺ 99.900 ₺ 99.900 ₺ 1.748.250 ₺

Gold Kurumsal Paket(Tedarikçi) 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 149.950 ₺ 179.940 ₺ 209.930 ₺ 209.930 ₺ 209.930 ₺ 209.930 ₺ 209.930 ₺ 209.930 ₺ 209.930 ₺ 209.930 ₺ 209.930 ₺ 209.930 ₺ 209.930 ₺ 209.930 ₺ 209.930 ₺ 209.930 ₺ 209.930 ₺ 209.930 ₺ 3.688.770 ₺

AYLIK TOPLAM 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 243.170 ₺ 349.350 ₺ 391.130 ₺ 402.920 ₺ 414.710 ₺ 556.180 ₺ 580.770 ₺ 599.360 ₺ 620.950 ₺ 654.790 ₺ 725.380 ₺ 844.330 ₺ 1.032.350 ₺ 1.117.280 ₺ 1.471.080 ₺ 2.201.330 ₺ 3.463.130 ₺ 5.762.830 ₺ 21.431.040 ₺

SATIŞ HEDEFLERİ - CİRO

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ 1.AY 2. AY 3. AY 4. AY 5. AY 6. AY 7. AY 8. AY 9. AY 10. AY 11. AY 12. AY 13. AY 14. AY 15. AY 16. AY 17. AY 18. AY 19. AY 20. AY 21. AY 22. AY 23. AY 24. AY TOPLAM

Bireysel Paket 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 18.000 ₺ 90.000 ₺ 180.000 ₺ 360.000 ₺ 0 ₺

Silver Kurumsal Paket(Tüketici) / ay 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 1.200 ₺ 2.700 ₺ 3.000 ₺ 3.300 ₺ 3.600 ₺ 9.000 ₺ 9.600 ₺ 9.600 ₺ 9.900 ₺ 10.200 ₺ 10.500 ₺ 18.000 ₺ 30.000 ₺ 36.000 ₺ 48.000 ₺ 60.000 ₺ 120.000 ₺ 180.000 ₺ 564.600 ₺

Gold Kurumsal Paket(Tüketici) / ay 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 1.890 ₺ 2.520 ₺ 3.150 ₺ 3.780 ₺ 4.410 ₺ 9.450 ₺ 10.080 ₺ 10.710 ₺ 11.340 ₺ 11.970 ₺ 12.600 ₺ 15.750 ₺ 17.640 ₺ 18.900 ₺ 31.500 ₺ 63.000 ₺ 75.600 ₺ 126.000 ₺ 430.290 ₺

Platinum Kurumsal Paket(Tüketici) / ay 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 1.220 ₺ 1.708 ₺ 1.952 ₺ 2.196 ₺ 2.440 ₺ 6.100 ₺ 7.320 ₺ 8.540 ₺ 9.760 ₺ 12.200 ₺ 18.300 ₺ 19.520 ₺ 24.400 ₺ 25.620 ₺ 30.500 ₺ 36.600 ₺ 61.000 ₺ 122.000 ₺ 391.376 ₺

Silver Kurumsal Paket(Tedarikçi) 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 4.950 ₺ 9.900 ₺ 9.900 ₺ 9.900 ₺ 9.900 ₺ 9.900 ₺ 9.900 ₺ 9.900 ₺ 9.900 ₺ 9.900 ₺ 9.900 ₺ 9.900 ₺ 9.900 ₺ 9.900 ₺ 9.900 ₺ 9.900 ₺ 9.900 ₺ 9.900 ₺ 173.250 ₺

Gold Kurumsal Paket(Tedarikçi) 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 9.950 ₺ 11.940 ₺ 13.930 ₺ 13.930 ₺ 13.930 ₺ 13.930 ₺ 13.930 ₺ 13.930 ₺ 13.930 ₺ 13.930 ₺ 13.930 ₺ 13.930 ₺ 13.930 ₺ 13.930 ₺ 13.930 ₺ 13.930 ₺ 13.930 ₺ 13.930 ₺ 244.770 ₺

AYLIK TOPLAM 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 19.210 ₺ 28.768 ₺ 31.932 ₺ 33.106 ₺ 34.280 ₺ 48.380 ₺ 50.830 ₺ 52.680 ₺ 54.830 ₺ 58.200 ₺ 65.230 ₺ 77.100 ₺ 95.870 ₺ 104.350 ₺ 151.830 ₺ 273.430 ₺ 460.430 ₺ 811.830 ₺ 2.452.286 ₺

SATIŞ HEDEFLERİ - SATIŞ MALİYETİ

İŞLETME BÜTÇESİ 1.AY 2. AY 3. AY 4. AY 5. AY 6. AY 7. AY 8. AY 9. AY 10. AY 11. AY 12. AY 13. AY 14. AY 15. AY 16. AY 17. AY 18. AY 19. AY 20. AY 21. AY 22. AY 23. AY 24. AY TOPLAM

SATIŞ GELİRLERİ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 243.170 ₺ 349.350 ₺ 391.130 ₺ 402.920 ₺ 414.710 ₺ 556.180 ₺ 580.770 ₺ 599.360 ₺ 620.950 ₺ 654.790 ₺ 725.380 ₺ 844.330 ₺ 1.032.350 ₺ 1.117.280 ₺ 1.413.080 ₺ 1.911.330 ₺ 2.883.130 ₺ 4.602.830 ₺ 19.343.040 ₺

ÖZ SERMAYE 5.000.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 5.000.000 ₺

TOPLAM GİRİŞLER 5.000.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 243.170 ₺ 349.350 ₺ 391.130 ₺ 402.920 ₺ 414.710 ₺ 556.180 ₺ 580.770 ₺ 599.360 ₺ 620.950 ₺ 654.790 ₺ 725.380 ₺ 844.330 ₺ 1.032.350 ₺ 1.117.280 ₺ 1.413.080 ₺ 1.911.330 ₺ 2.883.130 ₺ 4.602.830 ₺ 24.343.040 ₺

AYLIK İŞLETME GİDERLERİ 229.084 ₺ 168.084 ₺ 168.384 ₺ 172.384 ₺ 172.684 ₺ 174.484 ₺ 208.484 ₺ 192.484 ₺ 192.484 ₺ 207.484 ₺ 207.484 ₺ 207.484 ₺ 270.169 ₺ 270.169 ₺ 209.169 ₺ 209.169 ₺ 209.169 ₺ 209.169 ₺ 209.169 ₺ 225.169 ₺ 209.169 ₺ 209.169 ₺ 224.169 ₺ 224.169 ₺ 4.979.036 ₺

YATIRIM GİDERLERİ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 300.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 500.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 800.000 ₺

SATIŞ MALİYETİ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 19.210 ₺ 28.768 ₺ 31.932 ₺ 33.106 ₺ 34.280 ₺ 48.380 ₺ 50.830 ₺ 52.680 ₺ 54.830 ₺ 58.200 ₺ 65.230 ₺ 77.100 ₺ 95.870 ₺ 104.350 ₺ 151.830 ₺ 273.430 ₺ 460.430 ₺ 811.830 ₺ 2.452.286 ₺

TOPLAM ÇIKIŞLAR 229.084 ₺ 168.084 ₺ 168.384 ₺ 172.384 ₺ 172.684 ₺ 474.484 ₺ 227.694 ₺ 221.252 ₺ 224.416 ₺ 240.590 ₺ 241.764 ₺ 755.864 ₺ 320.999 ₺ 322.849 ₺ 263.999 ₺ 267.369 ₺ 274.399 ₺ 286.269 ₺ 305.039 ₺ 329.519 ₺ 360.999 ₺ 482.599 ₺ 684.599 ₺ 1.035.999 ₺ 8.231.322 ₺

TOPLAM NAKİT VARLIK(Kümülatif) 4.770.916 ₺ 4.602.832 ₺ 4.434.448 ₺ 4.262.064 ₺ 4.089.380 ₺ 3.614.896 ₺ 3.630.372 ₺ 3.758.470 ₺ 3.925.184 ₺ 4.087.514 ₺ 4.260.460 ₺ 4.060.776 ₺ 4.320.547 ₺ 4.597.058 ₺ 4.954.009 ₺ 5.341.430 ₺ 5.792.411 ₺ 6.350.472 ₺ 7.077.783 ₺ 7.865.544 ₺ 8.917.625 ₺ 10.346.356 ₺ 12.544.887 ₺

 GİRİŞLER 5.000.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 243.170 ₺ 349.350 ₺ 391.130 ₺ 402.920 ₺ 414.710 ₺ 556.180 ₺ 580.770 ₺ 599.360 ₺ 620.950 ₺ 654.790 ₺ 725.380 ₺ 844.330 ₺ 1.032.350 ₺ 1.117.280 ₺ 1.413.080 ₺ 1.911.330 ₺ 2.883.130 ₺ 4.602.830 ₺

ÇIKIŞLAR 229.084 ₺ 168.084 ₺ 168.384 ₺ 172.384 ₺ 172.684 ₺ 474.484 ₺ 227.694 ₺ 221.252 ₺ 224.416 ₺ 240.590 ₺ 241.764 ₺ 755.864 ₺ 320.999 ₺ 322.849 ₺ 263.999 ₺ 267.369 ₺ 274.399 ₺ 286.269 ₺ 305.039 ₺ 329.519 ₺ 360.999 ₺ 482.599 ₺ 684.599 ₺ 1.035.999 ₺

GELECEK AYA DEVREDEN 4.770.916 ₺ 4.602.832 ₺ 4.434.448 ₺ 4.262.064 ₺ 4.089.380 ₺ 3.614.896 ₺ 3.630.372 ₺ 3.758.470 ₺ 3.925.184 ₺ 4.087.514 ₺ 4.260.460 ₺ 4.060.776 ₺ 4.320.547 ₺ 4.597.058 ₺ 4.954.009 ₺ 5.341.430 ₺ 5.792.411 ₺ 6.350.472 ₺ 7.077.783 ₺ 7.865.544 ₺ 8.917.625 ₺ 10.346.356 ₺ 12.544.887 ₺ 16.111.718 ₺

24 AYLIK NAKİT AKIŞ ŞEMASI
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9.7. İki yıllık Gelir Hedefi ve Fonlama Gereksinimi 
 

Gelir türü İlk yıl (TL) İkinci yıl (TL) 

Gelirler Toplamı 2.357.460 TL 16.985.580 TL 

Yatırım / Fonlama Gereksinimi 5.000.000 TL 0 TL 

 

9.8. Tahmini Kar ve Zarar(Brüt) 
 

Beklentiler İlk yıl (TL) İkinci yıl (TL) 

Beklenen Gelir 2.357.460 16.985.580 

Beklenen Gider 3.296.684 4.934.638 

Beklenen Brüt Kar   -930.224 12.050.942 
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 MARKA TESCİ L, PATEN, Ö DÜ L VE 
ALİNAN DESTEKLER 

 

   

AB, Ankara Kalkınma Ajansı ve Hacettepe Üniversitesi ortak organizasyonu YEDP Programında projemiz 

32 Proje arasından Altın Sertifika alarak birinci olmuştur.  

Webtures Dijital Melek Yatırımcı Programı kapsamında projemiz 1200 projeyi geride bırakarak birinci 

olup destek almaya hak kazanmıştır. 

Projemiz Teknopark Ankara TGB’ye yaptığı başvuru sonrası kabule hak kazanmış ve Teknopark’ta iki ofis 

tahsis edilmiştir.  

KOSGEB’e yaptığımız başvuru sonrası Genel Destek Programına kabul edilmiştir.  

GMT ve EDSM Marka Tescilleri alınmıştır.  

EDSM Modülleri için Patent müracaatlarının TPE’ye yapılması için Teknik Unsurlar oluşturulmuş ve Kasım  

2019’da başvuru yapılacaktır 

edsm.com domain adresi satın alınmış ve yayındadır. Söz konusu domainin dört harfli oluşu, sesli bir 

harfle başlaması ve de tüm dünyada yaptığımız işin tanımı olan Energy Demand Side Management ‘ın baş 

harflerinden oluşması son derece büyük bir kıymet oluşturmaktadır. Domain güncel değerimiz 143.515 

USD’dır. (Kaynak: Ocak 2019 freevaluator.com) 

Tüm Sosyal medya kanallarında sayfaları aktive edilmiştir. 


