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SUNUŞ
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), bilimsel 
önceliklerin saptanması amacıyla incelemeler ve 
danışmanlık yapmak, toplumda bilimsel yaklaşımın 
ve düşüncenin yayılmasını sağlamak, bilimin 
öneminin ülke kamuoyunda takdir ve kabulünü 
sağlamak ve bilim adamlığının özendirilmesi için 
yetkin isimlere ve çığır açıcı bilim insanlarına ödüller 
vermek görevlerini yerine getiren bir kurumdur. 
TÜBA aynı zamanda, toplumsal farkındalık 
oluşturacak şekilde bilimsel bakış açısı ile toplumun 
doğru bilgilerle bilgilendirilmesi sürecini de 
yürütmeye gayret etmektedir. TÜBA, bilimsel 
konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması 
amacıyla incelemeler ve danışmanlık yapmak, bilim 
insanlarının toplumsal statüleri, yaşam düzeyleri 
ve bu tür faaliyetlerin gereği olan özel kolaylık ve 
ayrıcalıklara ilişkin mevzuat değişiklikleri önermek, 
bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve 
kabulünü sağlamak görevlerini oluşturduğu çalışma 
grupları marifetiyle yürütmektedir. Bu çalışma 
gruplarından biri olan TÜBA-Enerji Çalışma 
Grubu’nun misyonu, enerji alanında Türkiye’nin 
ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknolojik konularda 
çalışmalar yaparak bilgi üretmek, bilimi ve 
teknolojiyi geliştirmek, strateji ve politika üretmek 
ve yol haritaları çıkarıp politika üreticilere sorunlara 
çözüm odaklı raporlar sunmaktır. Bu çerçevede, 
enerji konusunda ülkemizin enerji bağımsızlığına, 
bilimsel ve teknolojik gelişimine, stratejik enerji 
önceliklerinin belirlenmesine katkı sağlayacak 
şekilde alternatif enerji kaynakları ve bunların 
verimliliği üzerine çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 

Yapay zekâ, son dönemde pek çok alanda hayatımıza 
girmiş ve bizi bizden daha iyi yöneten bir unsur 
olarak teknolojinin yaşamın her alanını kuşatan bir 
kavramdır. Big data diye tabir edilen büyük verinin 
analizi ve veri ile alternatif teknolojiler ve yeni 
pazarlar, yeni tüketim alanları oluşturarak dikkat 
edilmesi gereken riskler içeren bir alan olarak 
karşımızda durmaktadır. Yapay zekâ kendi bu şekilde 
kimi riskler kadar avantajlar ve pek çok yeni fırsat 
sunmaktadır. Yapay zekâ konusunda kurumların 
birbirini desteklemesi ve teknolojiyi sisteme 

katma değer üretecek ve verimlilik sağlayacak 
şekilde eklenmesi gerekmektedir. Yapay zekâ ile 
bağlantılı olarak multidisipliner bakış ile yetişen 
genç insanlara yeni istihdam alanları açılmaktadır. 
Ancak tekil, içine kapanık tek boyutlu gelişmiş olan 
öğrencilerin istihdam sorunu yaşamama olasılığı çok 
azdır. Buna çözüm üretmek üzere kendilerini yüksek 
teknolojiyle ve yapay zekânın sunduğu fırsatlarla 
ve küreselleşmiş dünyadaki hareketliliğe ayak 
uyduracak şekilde sadece şehrimiz ya da ülkemiz 
için değil; coğrafyamız ve dünyamız için neler 
yapabiliriz sorusunu gündemimize yerleştirmemiz 
gerekmektedir. Bu anlamda genç bilim insanlarına 
ve gençlere çok büyük sorumluluklar düşmektedir. 
Ülkemizin ulusal Bilimler Akademisi olarak yapay 
zekâ ve enerji başlıklarını aynı anda irdeleyen 
bilimsel çalışmaların bibliyometrik analizlerini 
inceleme fırsatı bulduğumuzu ifade etmek isterim. 
Verilerde enerji araştırmalarında yapay zekâ 
konusundaki literatürün geometrik bir şekilde 
büyümeye devam ettiği görülmektedir. Diğer bir 
tabirle, enerji ve yapay zekâ içindeki bilimsel 
araştırmaların sayısının giderek artacağı söylenebilir. 
Yükselen teknolojilerin başlıca konularından biri 
olan yapay zekânın tüm alanlarda da sağlıklı ve 
stratejik bir şekilde kullanımının önemi günden güne 
daha da belirgin bir hal almaktadır. 

TÜBA olarak bizler tüm çalışma gruplarımızda 
yükselen teknolojiyi odağa alarak bu tür 
raporlamalara ve çalışmalara devam edeceğiz. Bu 
doğrultuda, bilim insanlarını enerji politikalarında ve 
teknolojilerinde ileriye yönelik reçeteleri, stratejik 
planları ve yol haritalarını ortaklaşa belirlemeye ve 
beraber çalışmaya davet ediyoruz. 

Toplantıya destek veren bilim insanlarına ve karar 
alıcılara şükranlarımı sunuyorum. Emeği geçen 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve TÜBA personeline 
her türlü destekleri için teşekkürlerimi arz ediyorum.

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
TÜBA Başkanı
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TÜBA−Enerji Çalışma Grubu ülkemizin enerji 
alanında ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknolojik 
konularda çalışmalar yaparak bilgi üretmeyi, 
stratejiler ve politikalar geliştirmeyi, yol haritaları 
çıkartmayı ve ülkemizin enerji politikalarına 
katkı yapmayı hedeflemektedir. Çalışma Grubu, 
ülkemiz açısından stratejik öneme sahip enerji 
konuları üzerine çalıştay ve paneller düzenleyerek 
ilgili paydaşları bir araya getirip, bilimsel ve 
teknolojik boyutları derinlemesine değerlendirip, 
geleceğe yönelik projeksiyonları tartışıp bunları 
raporlamaktadır.

Enerji Çalışma Grubu daha önce gerçekleştirdiği 
Nükleer, Rüzgâr, Güneş, Temiz Kömür, Enerji 
Depolama, Jeotermal, Doğal Gaz ve Biyokütle 
çalıştaylarının bir devamı olarak ülkemiz için 
büyük bir önem arz eden Yapay Zekâ alanında 
araştırmalar yapan bilim insanlarının yanı sıra, 
kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya 
geldiği geniş kapsamlı bir platform oluşturmuştur. 
3−4 Haziran 2022 tarihlerinde Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “TÜBA−
Enerjide Yapay Zekânın Rolü Çalıştayı ve Paneli” 
etkinliğinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, 
sanayi ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin 
yanı sıra yurt dışından akademi ve sektör temsilcileri 
katılarak görüş ve önerileriyle katkı sağlamışlardır. 
Etkinliğin açılış konuşmaları bölümünde Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. 
Türkay DERELİ, TÜBA Başkanı Sayın Prof. Dr. 
Muzaffer ŞEKER, Türkiye Belediyeler Birliği 
Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sayın Fatma ŞAHİN ve T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa VARANK yapay 

zekâ alanındaki gelecek öngörülerini paylaşarak 
ülkemiz açısından üzerinde durulması gereken 
önemli hususlara yönelik mesajlarını iletmişlerdir.

Akademisyenlerin yanı sıra çeşitli kamu ve 
özel kurum yöneticileri, enerji uzmanları ve dış 
paydaşların da dahil olduğu çalıştayda iki gün 
süresince, TÜBA üyelerinin de yer aldığı alanında 
uzman 24 katılımcı, “Kamu Kurumlarında 
Çalışmalar”, “Yapay Zekânın Temelleri”, “Kamu 
ve Özel Sektör Uygulamaları”, “Akademik ve 
Ticari Uygulamalar” ve “Enerjide Yapay Zekâ: 
Zorluklar ve Fırsatlar” başlıklı oturumlar ve 
panel ile enerjide dijitalleşme ve yapay zekâ 
uygulamalarının küresel ölçekte ve ülkemizde 
dünü, bugünü ve geleceği mercek altına alınmıştır. 
Çalıştayda teknik boyutlardan ekonomik ve 
politika perspektiflerine kadar birçok alanda 
bilgi paylaşımları ve tartışmalar yapılıp konu 
derinlemesine tartışılmış ve ülkemiz için neler 
yapılacağı belirlenmiştir.

Bu rapor, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 
bünyesinde oluşturulan “Enerji Çalışma Grubu” 
tarafından düzenlenen “TÜBA−Enerjide Yapay 
Zekânın Rolü Çalıştayı ve Paneli”nde sunulan 
bildiriler esas olmak üzere, güncel literatürden 
taranan bilimsel çalışmaların derlenmesiyle 
hazırlanmıştır.

Etkinlik Komitesi Adına 
Prof. Dr. İbrahim DİNÇER 

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü

ÖNSÖZ
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Raporun hazırlanmasında katkısı bulunan aşağıda isimleri yazılı olan devlet ve vakıf üni-
versitelerinden bilim insanları ile bakanlıklardan, kamu kurumlarından, özel sektörden ve 
sivil toplum derneklerinden yöneticiler ile konunun uzmanlarına Türkiye Bilimler Akade-
misi olarak teşekkür ederiz.

 

Ayrıca çalıştay ve panel oturumlarında oturum başkanlığı ve moderatörlük görevleri yaparak etkinliğe 
katkı sağlayan Prof. Dr. Adnan MİDİLLİ’ye ve Prof. Dr. Bahri ŞAHİN’e; organizasyonda görev alan 
TÜBA çalışma arkadaşlarımıza ve organizasyona katkı koyan tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

TEŞEKKÜR

Prof. Dr. Erol ARCAKLIOĞLU
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ)

Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL
Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN
Bristol University, İngiltere

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SAKİN 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Kâmil Çağatay BAYINDIR
AYBÜ & EDİDER

Prof. Dr. Hüseyin ŞEKER
Birmingham City University, İngiltere

Zekeriya COŞTU
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ahmet TÜRKOĞLU
EPİAŞ

Bilal DÜZGÜN
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Doç. Dr. Ertan TOY
Yıldız Teknik Üniversitesi

Tamer EMRE
EPİAŞ

Ramazan USTA
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Dr. Peter FATH
Kalyon PV Technologies

Dr. Okan YARDIMCI 
EPDK

Ruşen HALEPMOLLASI
TÜBİTAK BİLGEM

Merden YEŞİL
TEİAŞ

Prof. Dr. Derviş KARABOĞA
Erciyes Üniversitesi

Rabia Şeyma YILMAZ
Presify Analitik Yazılım A.Ş.

Prof. Dr. Aydoğan ÖZCAN
University of California (UCLA), ABD

Dr. Zühre Aydın YENİOĞLU
EPDK
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Günümüzde dijital teknolojiler sanayide, ulaşımda, tarımda ve evsel kullanımda yenilikçi ve akıllı 
uygulamalarla bütünleşmiş bir şekilde yüksek enerji verimliliği ve çevre dostu bir bakış açısıyla ele 
alınmaktadır. Karbonsuz bir gelecek için enerjinin üç temel ayağı olan üretim, iletim ve tüketim aşa-
malarında bir dönüşüm gerçekleşmektedir. Karbonsuzlaştırma (dekarbonizasyon) olarak ifade edilen 
bu süreçte yenilenebilir enerjiye ek olarak elektrifikasyon, dijitalleşme ve yapay zekâ gibi kavramlar 
enerji sektöründe yaygınlaşmaktadır. Gelecekte konvansiyonel güç üretim santrallerinin üretimdeki 
etkisi azalırken elektrikli araçlar, batarya ve depolama teknolojileri ile hidrojen enerjisinin şebekeye 
entegrasyonuyla dağıtık bir enerji şebeke yapısı oluşacaktır. Yeni nesil dağıtık enerji ekosisteminde 
üretim zorlukları, dönüştürme, depolama & taşıma zorlukları ve kullanım & yönetim zorlukları ile kar-
şı karşıya kalınacaktır. Yapay zekâ, enerji dönüşümünün hızlandırılmasına katkı sağlayarak, sıralanan 
tüm zorlukların birbiriyle etkileşimli bir şekilde yönetimine imkân sağlayacaktır. Bu yeni ekosistem 
içerisinde yapay zekânın kullanıldığı temel uygulamalar: (i) yenilenebilir enerji üretimi ve tahmini, 
(ii) iletim ve dağıtım şebekesinin işletmesi ve optimizasyonu ve (iii) dağıtık üretim ve enerji talebinin 
yönetilmesi olarak öne çıkmaktadır.

İklim değişimi ve karbonsuzlaşma hedefleri ile tetiklenen bu süreçte enerji piyasaları derin bir yapısal 
değişim sürecinden geçmektedir. Veri üretebilen, veri depolayabilen veya veri işleyebilen elektronik 
araçlar, sistemler, cihazlar ve kaynaklar olarak tanımlanan dijital teknolojiler, enerji sektörünü giderek 
daha fazla dönüştürmektedir. Enerji sektörünün dijital dönüşüm eğiliminde ortaya çıkan birkaç dijital 
teknoloji büyük ekonomik fayda sağlamaktadır. Yapay zekâ, büyük veri, nesnelerin interneti (IoT), ro-
botik, blok zincir teknolojisi ve bulut bilişim, en yaygın şekilde benimsenen dijital teknolojileri temsil 
etmektedir. Ülkemizde Dijital Türkiye Yol Haritası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2018 yı-
lında yayımlanmıştır. 2021 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığı tarafından Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021-2025) yayımlanmıştır. Bu çalışmalar enerji 
sektörü özelinde ilgi odağı içermese de yapay zekâ alanında farklı hedefleri tanımlamaktadır. TÜBA 
bünyesinde oluşturulan Enerji Çalışma Grubu tarafından “TÜBA−Enerjide Yapay Zekânın Rolü Çalış-
tayı ve Paneli” organize edilerek, konuyla ilgili kamu ve özel sektör temsilcileri ile akademisyenlerden 
oluşan geniş kapsamlı bir bilgi paylaşım platformu oluşturulmuştur. Bu raporun hazırlanmasında çalış-
tay kapsamında sunulan bildiriler ve literatürde öne çıkan güncel bilimsel çalışmalar temel alınmıştır. 
Raporun ilk bölümünde Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 gibi farklı açılardan insanlığın dönüşüm ve gelişim 
süreçleri ile dijital teknolojilerin enerji sektöründeki gelişim süreçleri ve yeni nesil enerji sistemleri tar-
tışılmaktadır. Birinci bölümde ayrıca dijitalleşme ile verimlilik ilişkisi detaylı şekilde ele alınmakta ve 
farklı ülkelerin dijitalleşme ve yapay zekâ stratejilerinin enerji sektörüne yansımaları sunulmaktadır. 
İkinci bölümde yapay zekânın tarihsel gelişimi, otonom sistemler ve zeki etmenler gibi yapay zekânın 
temel kavramları, akıllı şebekelerde yapay zekânın rolü ve yapay zekânın enerji tüketim boyutları 
sunulmaktadır. Üçüncü bölümde dijitalleşme çağında yapay zekâ ile dönüşen şebeke yapısı ve enerji 
yönetim sistemleri ele alınmaktadır. Dördüncü bölümde öncelikle bilimsel literatürde enerjide yapay 
zekâ üzerine gerçekleştirilen uygulama örnekleri özetlendikten sonra ülkemizde kamu ve özel sektör 
tarafından yapay zekânın enerji alanında kullanıma yönelik uygulama örnekleri sunulmaktadır. Son 
bölümde ise yapay zekânın enerji alanında daha etkin kullanımına yönelik yapılan değerlendirmeler ve 
öneriler detaylı bir şekilde tartışılmaktadır.

ÖZET
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During the past decade, digital technologies using artificial intelligence (AI) tools have become very critical 
in developing innovative and smart energy solutions in almost all sectors, including industry, transportation, 
utility, agriculture, commercial, residential, etc. in a more efficient and environmentally-friendly manner. 
A common spectrum of energy generally takes place in three key modes, namely generation, conversion 
and consumption, and it is very important to manage these three steps in a sustainable way to achieve a 
carbon-free future. In the decarbonization process, in addition to renewable energy, electrification, digita-
lization using AI tools have become widespread in every part of the energy sector. Further to note that the 
distributed energy grid structure will be more complex and comprehensive and formed in a way by integrat-
ing electric vehicles, battery and storage technologies, and hydrogen energy into this ecosystem. The role of 
conventional power generation plants for production purposes will gradually diminish. The next generation 
distributed energy ecosystem will face generation related challenges, conversion related challenges, storage 
and transportation related challenges, as well as utilization and management related challenges. In con-
junction with this, artificial intelligence will have to come into the big picture and make contribution to the 
acceleration of energy transformation and hence make it possible the interactive and integrated management 
of all of the above listed challenges. Some key application areas of artificial intelligence in this multidimen-
sional and multiplayer ecosystem may be listed as follows: (i) renewable energy generation and forecasting, 
(ii) transmission and distribution network operation and optimization, and (iii) distributed generation and 
management of energy demand. Energy markets undergo a significant structural transformation triggered 
by climate change and decarbonization targets. AI technologies, defined as electronic tools, systems, devic-
es, and resources that can generate, store or process data, are increasingly transforming the energy sector. 
Numerous digital technologies emerging in the digital transformation trend of the energy sector provide 
enormous economic benefits. Artificial intelligence, big data, the internet of things (IoT), robotics, block-
chain technology, and cloud computing represent the most widely adopted digital technologies. In specific 
to Türkiye, there is a digital country roadmap was published by the Ministry of Industry and Technology in 
2018. In 2021, the National Artificial Intelligence Strategy (2021-2025) was published by the Presidency 
Digital Transformation Office and the Ministry of Industry and Technology. Although such reports are not 
directly linked to energy sector, they at least define cuntry’s road maps and strategic plans and goals in the 
area of digitalization where AI tools and dimensions are considered.

Having said that “TÜBA−Role of Artificial Intelligence in Energy Workshop and Panel” was organized by 
the Energy Working Group established within TÜBA. This report is prepared based on the invited papers 
presented in the workshop, the topics discussed in the panel discussion sessions and the recent literature 
works available locally and internationally. The first chapter of the report discusses the transformation and 
development processes of humanity from different perspectives, such as Industry 4.0 and Society 5.0, the 
development processes of digital technologies in the energy sector and new generation energy systems. In 
this part, the relationships between digitalization and efficiency are also discussed in detail. The reflections 
of different countries’ digitalization and artificial intelligence strategies on the energy sector are additionally 
presented. In the second chapter, a historical development of artificial intelligence, some basic concepts of 
artificial intelligence, including autonomous systems and intelligent factors, the role of artificial intelligence 
in smart grids, and the energy consumption dimensions of artificial intelligence are covered and discussed 
in detail. The third chapter discusses the network structure and energy management systems transformed by 
artificial intelligence in the digitalization era. In the fourth chapter, the role of artificial intelligence in energy 
is summarized based on the scientific literature, and some case studies for applying artificial intelligence in 
the energy sector in Türkiye are presented. In the last chapter, some key sector evaluations for the country 
are undertaken and some strategic recommendations are made for more effective use of artificial intelligence 
and its tools for more effective and efficient generation, conversion and utilization of energy.

ABSTRACT
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ENERJİDE YAPAY ZEKÂNIN ROLÜ RAPORU

1. GİRİŞ

Enerji tüm dünyada her zaman sektörler üzeri bir konumda bulunmakta ve yaşanan büyük değişikliklerin ana 
kaynağını oluşturmaktadır. Geçmiş yüzyıllarda olduğu gibi yirmi birinci yüzyılda da enerji kaynaklı etkile-
şimler yaşanarak tecrübe edilmektedir. Küresel ölçekte yaşanan siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmeler 
tüm sektörlerde olduğu gibi enerjide de büyük değişimlere sebebiyet vermektedir. 21. yüzyılın ön plana çıkan 
teknolojileri her sektörde olduğu gibi enerji alanında da köklü değişimlere yol açmaktadır [1]. Enerji alanında 
iklim değişikliğiyle tetiklenen ve dijitalleşme ile mümkün hale gelen dönüşümlerin yaşandığı bir dönemden 
geçilmektedir. 1780’lerde buhar makinelerinin üretim tesislerinde kullanılmasından günümüze endüstriyel 
gelişmeler incelendiğinde elektrik enerjisi, elektronik ve otomasyon aşamalarından geçilerek siber fiziksel 
sistemlerin kullanılmaya başladığı yakın dönem uygulamalarına gelindiği görülmektedir (Şekil 1). 

Endüstri 
Devrimi

ENDÜSTRİ 1.0
Su ve buhar gücünün kullanımı ile 
mekanik üretim tesislerinin 
kurulması

1870

ENDÜSTRİ 2.0
Elektrik enerjisinin kullanımı ile 
imalatta seri üretim mantığının 
doğuşu

ENDÜSTRİ 3.0
Elektronik ve BT sistemlerin 
kullanımı ile birlikte otomasyon 
üretime geçiş

1970 2010

ENDÜSTRİ 4.0
Siber fiziksel sistemlerin 
kullanılmaya başlanması

Şekil 1. Endüstriyel gelişmeler ([2]’den uyarlanmıştır)

İnsanlık tarihine bakıldığında, benzer bir dönüşümün toplumsal yaşamda da karşılık bulduğu görülmektedir.  
Avcı bir yaşantının egemen olduğu dönemlerden geçen insanlık, günümüzde bilgi toplumuna evrilmiştir. 
İnsanlık ilk dönemlerinde temel ihtiyaçlarını avcılık ile temin etmekteydi, bu dönem Toplum 1.0 olarak 
isimlendirilmektedir. İlerleyen süreçte tarım devrimini gerçekleştiren insanoğlu toplayıcı olarak nitelendi-
rilen Toplum 2.0’a evrilmiştir. Sanayi devrimi ile seri üretimin mümkün olduğu ve kas gücünün devre dışı 
kalmaya başladığı bir dönem başlamıştır. Sanayi devrimi ile başlayan bu sürece endüstriyel toplum olarak da 
anılan Toplum 3.0 adı verilmektedir. Şekil 2’de Toplum 1.0’dan Toplum 5.0’a dönüşüm süreci sunulmakta-
dır. Japonya Toplum 5.0 aracılığı ile yaşlanan nüfus, azalan doğum oranı, nüfus azalması ve bozulan altyapı 
gibi sorunlarını çözmeyi amaçlamaktadır [3]. Endüstri 4.0’ın odağında endüstriyel etkinlikler yer alırken 
Toplum 5.0, odağına insanı koyarak insanların sosyal refahını ve bireysel mutluluğunu ön planda tutmakta-
dır [3]. Almanya’nın ortaya koyduğu Endüstri 4.0 ve Japonya’nın geliştirdiği Toplum 5.0 kavramları dijital 
dönüşümü merkezine alan iki farklı ucu temsil etmektedir. Ülkeler, tarihsel birikimleri, sosyo-ekonomik 
yapıları ve gelecek planlamaları doğrultusunda kendilerine bir süreç tanımı yaparak farklı hedefler ortaya ko-
yabilmektedir. Ülkemiz açısından ülkemizin potansiyeline ve gelecek beklentilerine özgü dönüşüm sürecini 
belirleyen benzer bir stratejik tanımlamanın yapılması gerekmektedir. 
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Toplum 1.0
Avcı Toplum

Toplum 2.0
Tarım Toplumu 

Toplum 3.0 

Toplum 4.0

Toplum 5.0
Süper Akıllı Toplum

Şekil 2. Toplum 5.0 konseptine göre dönüşüm süreci ([3]’ten uyarlanmıştır)

2019 yılında Avrupa Birliği (AB), Avrupa Yeşil Mutabakat strateji belgesini yayınlamıştır. Yeşil mutabakat 
kapsamında [4] 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması, yeşil finansman, temiz, ekono-
mik ve güvenli enerji arzı, sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir akıllı ulaşım gibi yenilenebilir enerji kay-
naklarının yaygınlaştırılmasını ve elektrifikasyonun artmasını temel alan uygulamalar teşvik edilmektedir. 
Yeşil mutabakat metni, Endüstri 4.0 ile gündeme gelen yenilikçi ve akıllı uygulamaların sanayide, ulaşımda, 
tarımda ve evsel kullanımda enerji verimliliği yüksek ve çevre dostu bir bakış açısıyla bir araya getirilmesini 
zorunlu kılmaktadır. Karbonsuz bir gelecek için enerjinin üç temel ayağı olan üretim, iletim ve tüketim aşa-
malarında bir dönüşüm gerçekleştirilmektedir. Karbonsuzlaştırma (dekarbonizasyon) olarak da ifade edilen 
bu süreçte yenilenebilir enerjiye ek olarak elektrifikasyon, dijitalleşme ve yapay zekâ gibi kavramlar enerji 
sektöründe yaygınlaşmakta ve enerjide bir dönüşüm gerçekleşmektedir. Şekil 3’te enerji dönüşümünde öne 
çıkan üç önemli boyut sunulmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları, karbonsuz enerji üretimini destekleme-
nin yanı sıra dağıtık yapısıyla daha yerel bir üretim ve tüketim dengesi sağlarken, tüketicilere de daha fazla 
bağımsız hareket imkânı vermektedir. Elektrifikasyon ise, karbonsuz elektrik sistemiyle paralel olarak elekt-
rik kullanımının artmasıyla fosil yakıtların kullanılmasını azaltmakta ve böylece yenilenebilir enerji kulla-
nım potansiyelini arttırmaktadır. Enerjide meydana gelen bu dönüşüm için dijitalleşme kolaylaştırıcı veya 
etkinleştirici olarak kritik bir rol üstlenmektedir [1]. Küresel ölçekte iklim değişimi etkilerinin gözlenmesi 
ve enerji arz güvenliğinde yaşanan endişeler, enerji dönüşüm sürecinin hızlı ve koordineli bir şekilde ger-
çekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Enerji sektörünün dönüşümü dekarbonizasyon sürecinde ele alınması 
gereken ilk sektördür. Enerji sektörünün dönüşümü oldukça karmaşık ve dağıtık bir yapı oluşturacağından 
ciddi bir yatırım ve uzun vadeli planlama gerekmektedir [1].

DİJİTALLESME

ESNEKLİK

.

Şekil 3. Enerji dönüşümünde üç önemli boyut [1]
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Güncel istatistiklere göre elektrik enerjisi tüketiminin enerji karması içerisindeki payı %20’dir [1]. Elekt-
rifikasyonun getireceği bir sonuç olarak 2050 yılı itibariyle elektrik enerjisi payının %50’ye ulaşması ön-
görülmektedir. Şekil 4’te geleneksel şebeke yapısındaki enerji ve para akışlarının durumu şematik olarak 
gösterilmektedir. Geleneksel şebeke yapısı tek yönlü enerji akışı ve tek yönlü bir para akışı üzerine kurul-
muştur. Türkiye özelinde bakılacak olursa, Anadolu’nun farklı bölgelerinde hidroelektrik, ısıl ve yenilenebi-
lir kaynaklardan üretilen elektrik enerjisi Batı’da özellikle İstanbul çevresindeki dar bir bölgeye aktarılmaya 
çalışılmaktadır. Tek yönlü bu yapı, şebekeyi yönetme konusunda zorlukları da beraberinde getirmektedir [1]. 
Geleceğin şebeke yapısı ise farklı bir şekilde oluşmaktadır. Enerji akışı ile para akışının çift yönlü olacağı bu 
yeni yapıda bunlara ek olarak yoğun bir bilgi akışı da söz konusudur (Şekil 5). Çok yönlü oluşan bu yapının 
yönetiminin değişen üretim ve tüketim davranışlarıyla birlikte karmaşık olacağı açıktır [1]. 

ÜRETİM İLETİM DAĞITIM TÜKETİM

PARA AKIŞI

ENERJİ AKIŞI

Şekil 4. Geleneksel şebeke yapısında enerji ve para akışlarının durumu [1]

PARA AKIŞI

ENERJİ AKIŞI

Bağlantılar
Bilgi Akışı

Şekil 5. Yeni nesil şebeke yapısında enerji ve para akışlarının durumu [1]
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Elektrik enerjisi hayatın her aşamasında önemli bir yer tutmaktadır ve elektrik enerjisi arzında yaşanan ke-
sintiler tüm süreçlerin sekteye uğraması anlamına gelmektedir. Temelde elektrik arzında iletim ve dağıtım 
olmak üzere iki yapı bulunmaktadır. Mevcut iletim ve dağıtım şebeke yapıları incelendiğinde (Şekil 6) iletim 
tarafında büyük çaplı santraller ve endüstri bulunmaktadır. Raylı ulaşım buradan beslenmekte ya da uluslara-
rası bağlantılar bulunmaktadır. Dağıtım tarafında ise küçük tüketiciler, binalar, kobiler ve küçük yenilenebilir 
enerji santralleri bulunmaktadır. Mevcut şebeke yapısı için karmaşıklık düşük seviyededir. Geleceğin iletim 
ve dağıtım şebeke yapıları ise Şekil 7’de sunulmaktadır. Gelecekte konvansiyonel güç üretim santrallerinin 
üretimdeki etkisinin azalacağı, diğer taraftan elektrikli araçlar, batarya ve depolama teknolojileri ile hidrojen 
enerjisinin şebekeye entegre olacağı öngörülmektedir. Şebekenin çok yönlü yapısı yönetimini de karmaşık 
hale getirecektir [1]. 

İLETİM ŞEBEKESİ

Üretim

Bağlantılar Raylı Ulaşım

Büyük Çaplı 
Endüstri

DAĞITIM ŞEBEKESİ

Kobiler

Binalar

Endüstri ve Ticaret Yenilenebilir

Şekil 6. Mevcut iletim ve dağıtım şebeke yapıları ([1]’den uyarlanmıştır)

İLETİM ŞEBEKESİ

Üretim

Bağlantılar Raylı Ulaşım

Büyük Çaplı 
Endüstri

DAĞITIM ŞEBEKESİ

Endüstri ve Ticaret Yenilenebilir

Elektrikli Araçlar Kobiler Batarya 
Depolama

H2

Hidrojen

Binalar

Şekil 7. Geleceğin iletim ve dağıtım şebeke yapıları ([1]’den uyarlanmıştır)

Önümüzdeki 30 yılda şebeke altyapısında meydana gelmesi beklenen değişimler Tablo 1’de sunulmaktadır. 
Buna göre, mevcut durumda elektrikli araç sayısı dünya genelinde 10 milyon civarındadır. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarının şebekedeki payı ise 1,5 TW seviyelerindedir. Isınmada fosil yakıt bazlı yaklaşımlar ter-
cih edilmekte ve elektrifikasyon oldukça düşük seviyelerde kalmaktadır. Esnek yük %1’in altında ve batarya 
depolama sistemleri de 11 GW civarındadır. Şekil 7’de gösterildiği gibi geleceğin şebeke altyapısı çok daha 
karmaşık ve çok yönlü bir yapıda olacaktır. Elektrikli araç sayısının 800 milyonun üzerinde olması öngö-
rülmektedir. Yenilenebilir enerjinin payı 10 katın üzerinde artarak 12 TW seviyelerinde olacaktır. Isınmada  
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doğal gazın etkisi azalacak ve elektrifikasyonun payı yükselecektir. Esnek yüklerin sistemdeki oranının ise 
yaklaşık %8 seviyelerinde olması beklenmektedir. Batarya depolama sistemlerinde de kapasitenin hızla arta-
rak 1,3 TW’a ulaşması öngörülmektedir. Şekil 7’de belirtildiği gibi geleceğin şebeke yapısında üretim büyük 
oranda yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden gerçekleştirilecektir. Hidrojen enerjisi, batarya depolama 
ve elektrikli araçlar gibi yeni aktörlerin şebekeye dahil olması karmaşık bir yapıya sebep olmaktadır. Bu 
yeni şebeke yapısının manuel mantıkla yönetilmesi mümkün değildir. Bunun yerine otonom ve akıllı enerji 
yönetim uygulamalarının her kademede devreye alınması gerekmektedir [1].

Tablo 1. Şebeke altyapısında 2020 yılına göre 2050 yılında beklenilen değişim ([1]’den uyarlanmıştır)

Yıl Karmaşıklık Elektrikli 
Araçlar Yenilenebilir Isınmada 

Elektrifikasyon
Esnek 

Yük
Batarya 

Depolama

2020 Düşük 12 Milyon 1,5 TW Düşük <%1 11  GW

2050 Yüksek 836 Milyon 12 TW Yüksek %8 1,3  TW

Geleceğin enerji yönetim sistemlerinde çözülmesi gerekli zorluklar Şekil 8’de belirtilmektedir. Buna göre 
daha iyi veri yönetim sistemlerine ihtiyaç duyulacaktır. Dağıtık enerji kaynaklarının ve elektrifikasyonun 
yönetilme ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Diğer taraftan değişen tüketici beklentileri ve artan enerji tüketiminin 
yönetilmesi gündeme gelecektir. Yapay zekâ enerji dönüşümünün hızlandırılmasına katkı sağlayarak sıra-
lanan tüm zorlukların birbiriyle etkileşimli bir şekilde yönetimine imkân sağlayacaktır. Bu yeni ekosistem 
içerisinde yapay zekânın kullanıldığı üç temel başlık ve bunların alt uygulamaları aşağıda listelenmiştir [1]:

•	 Yenilenebilir enerji üretimi ve tahmini
o Yenilenebilir enerji üretim tahminleri
o Talep tahminleri 
o Ekipmanlar için arıza tahminleri 
o Bakım planlamasının optimizasyonu

•	 İletim ve dağıtım şebekesinin işletmesi ve optimizasyonu
o Şebeke planlama
o Şebekede güç kalitesi ve teknik performansın izlenmesi
o Şebeke dayanıklılığı ve arıza tahminleri
o Bakım planlamasında optimizasyon

•	 Dağıtık üretim ve enerji talebinin yönetilmesi
o Dağıtık üretimin yönetilmesi
o Tüketimin optimize edilmesi
o Sanal güç santrali

Yenilenebilir enerji kaynaklı enerji üretim sistemlerine kamu ve özel sektör tarafından yapılan yatırımlarla 
birlikte enerji arzında yenilenebilir enerjinin payı artan bir ivmeyle yükselmektedir. Şebekenin dağıtık bir 
yapıya kavuşmasıyla şebekenin yönetilmesi de güçleşecektir. Bu nedenle yukarıda değinilen konuların iler-
leyen dönemde hızlı bir şekilde devreye girmesi gerekmektedir [1]. Ülkemizde hem özel sektör hem de kamu 
kurumları tarafından bu konularda kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. Uygulama örneklerine ilerleyen 
bölümlerde değinilecektir.
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Şekil 8. Enerji yönetiminde çözülmesi gerekli zorluklar

Şekil 9’da sanal güç santrali konseptindeki önemli konular şematik olarak gösterilmektedir. Burada enerji 
yönetim sistemini oluşturan tüm unsurlar bir arada yer almaktadır. Geleneksel güç üretim sistemlerine ek 
olarak rüzgâr, güneş ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji sistemleri ile batarya ve hidrojen gibi enerji depo-
lama teknolojileri şebekeye entegre edilmiştir. Üretim, talep, fiyat tahminleri ile izleme sistemi bir kontrol 
merkezi üzerinden sanal santralde yer almaktadır. Bu tarz kompleks bir şebekeyi ancak yapay zekâ ve algo-
ritmalarla yönetme imkânı olabilmektedir. 

Depolama

Rüzgâr 
Çiftlikleri

Kontrol 
Merkezi

Talep 
Tahmini

Üretim 
Tahmini

Fiyat 
Tahmini

İzleme

Şebeke

Güneş 
Enerjisi 
Santralleri

Hidroelektrik 
Santraller

Üretim Biyokütle Endüstri

Şekil 9. Sanal güç santrali konseptindeki önemli konular ([5]’ten uyarlanmıştır)

İklim değişimi ve karbonsuzlaşma hedefleri ile tetiklenen bu süreçte enerji piyasaları derin bir yapısal de-
ğişim sürecinden geçmektedir. Veri üretebilen, veri depolayabilen veya veri işleyebilen elektronik araçlar, 
sistemler, cihazlar ve kaynaklar olarak tanımlanan dijital teknolojiler enerji sektörünü giderek daha fazla 
dönüştürmektedir. Enerji sektörünün dijital dönüşüm trendinde, ortaya çıkan dijital teknolojiler muazzam 
ekonomik fayda sağlamaktadır. Yapay zekâ, büyük veri, nesnelerin interneti (IoT), robotik, blok zincir tek-
nolojisi ve bulut bilişim, en yaygın şekilde benimsenen dijital teknolojileri temsil etmektedir [6].
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1.1. Enerji Verimliliği ve Dijitalleşme

Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve dağıtık hale getirilmesinin yanı sıra üretimden tüketime tüm aşa-
malarda şebekeye entegre edilmiş akıllı sistemlerin dijital teknolojiler yardımıyla uygulanmasıyla enerji tü-
ketim sistemlerinin verimlilikleri artırılabilmektedir. Enerji verimliliği eşsiz bir alan olarak nitelendirilmekte 
ve farklı açılardan avantajlar sunmaktadır. Sağladığı avantajlar açısından enerji verimliliği farklı şekillerde 
tanımlanmaktadır [7]:

•	 En ucuz enerji kaynağı olması yönüyle ana arz kaynağı,
•	 Emek yoğun olması yönüyle istihdam makinesi,
•	 Salgın sonrası ekonomik toparlanmada öncelikli alan, 
•	 Refah ve sağlık üzerindeki etkiler sayısallaştırıldığında, yatırım yapılan her bir akçeyi 4 kat geri 

verebilen eşsiz bir alan.

Bu yönlerle bakıldığında enerji verimliliği direkt olarak enerji tedariği, arz güvenliği ve fiyatlandırmasını 
etkilerken, istihdam, kamu bütçesi ve varlık geliri gibi ekonomik açıdan da belirleyici rol oynamaktadır. 
Endüstriyel üretkenlik ve istihdam açısından da enerji verimliliği önemle gözetilmesi gereken husus olarak 
öne çıkmaktadır. Sonuç olarak enerji verimliliği toplumun her aşamasını etkileyen, etkileşimleri bulunan çok 
yönlü bir olgu olarak ele alınmaktadır (Şekil 10). Dijitalleşme ise enerji sektöründe bir paradigma değişimine 
neden olmaktadır.

Enerji verimliliği yukarıda sunulan tanımlara ek olarak “saklı yakıt” olarak da ifade edilmektedir. Enerji 
verimi kolayca sayısallaştırılamadığından bu şekilde tanımlanmıştır. Yeni dijital teknolojilerle birlikte ta-
sarruf miktarı ve sağlanan tasarrufun parasal karşılığı hesaplanabilmektedir. Bu nedenle, saklı yakıt olarak 
nitelendirilen enerji verimliliğini görünür hale getirdiği için dijital teknolojiler enerji sektöründe önemli bir 
değişimin kapısını aralamaktadır [7].
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Şekil 10. Enerji verimliliğinin etkileşimli olduğu alanlar ([7]’den uyarlanmıştır)
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Dijitalleşme kavramı esasen yeni bir kavram değildir, transistörün icadına kadar uzanan bir geçmişi bulun-
maktadır. Son yıllarda gündemimizde yer edinmesinin üç ana sebebi vardır [7]:

•	 Sensör ve veri depolama maliyetlerinin düşmesi,
•	 Veri transfer hızı artarken maliyetlerin azalması,
•	 İleri veri analitiği konusunda sağlanan ilerlemeler.

2020 yılından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi koşulları insanlığı dijital dönüşüme zorlamış-
tır. Bu koşullar çevrimiçi toplantıları doğurmuş, elektronik ticareti hızlandırmış, başta eğitim olmak üzere di-
jital teknolojiler gün geçtikçe hayatın her alanında çok daha fazla yer bulmaya başlamıştır. Enerji endüstrisi 
de benzer bir zorlamayla karşı karşıyadır. Geçmiş yıllarda çok daha hızlı olacağı beklenen, şu sıralar yapılan 
tahminlerde daha yavaş olacağı tahmin edilen günümüz ‘enerji dönüşümünde’ ya da bir başka ifadeyle ‘yeşil 
dönüşümde’ dijital teknolojiler önemli bir kolaylaştırıcı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün daha rahat ve 
konforlu koşullarda yaşam sürdürmeyi hedeflerken, gelecek nesillerin haklarının da göz ardı edilmemesi 
gerekmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması, depolama maliyetlerinin düşmesi, 
fosil yakıtlar yerine ikame edilebilecek alternatif yakıtların değerlendirilmesi, karbon salımlarının azaltıl-
ması, nihai olarak net sıfır emisyon hedefine ulaşılmasının yeşil dönüşümün temel yol haritası olduğunu 
söylemek mümkündür [8]. Avrupa Birliği yeşil dönüşüme ‘çevre’ vurgusuyla öncülük etmekte ancak ajanda 
da vurgulanan bu unsur kadar önemli başka unsurlar da olduğu bilinmektedir [8]. Özellikle Rusya-Ukrayna 
savaşı ve akabinde hızla yükselen emtia fiyatları arz güvenliği ve ekonomik açıdan yenilenebilir enerji kay-
naklarının büyük öneme sahip olduğunu göstermiştir. Enerji dönüşümünde gözlemlenen önemli hususlar şu 
şekilde sıralanabilir: elektrikli araç sayısındaki hızlı artış, emisyon ticaretine yönelik platformların ve karbon 
piyasalarının oluşturulması, alternatif yakıtlara yönelimin oluşması, enerji dönüşüm odaklı araştırma-geliş-
tirme yatırımlarının artması ve dijital teknolojilerin önemli bir kolaylaştırıcı olarak öne çıkması [8]. 

Enerjide dijitalleşmeyle ilgili Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin yakın zaman-
da politika belgelerini yayınlamıştır. Avrupa Birliği’nin 2030 dijital pusula politikası dört ana sütun altında 
şekillendirilmiştir [7]:

•	 Dijital becerilerin artırılması,
•	 Güvenli, güçlü ve sürdürülebilir dijital altyapıların oluşturulması, 
•	 Kamu hizmetlerinde dijitalleşme,
•	 İş dünyasında dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi.

Avrupa Birliği 2030 dijital pusula politikasında tanımlanan her bir başlık için ulaşılması hedeflenen kaza-
nımlar Şekil 11’de verilmiştir. Buna göre, 2030’a kadar her dört işletmeden üçünün bulut bilişim hizmetleri, 
büyük veri ve yapay zekâyı kullanması ve KOBİ’lerin yüzde 90’dan fazlasının dijital teknolojilere erişebilir 
olması hedeflenmektedir. Ülkemizde imalat sektörü kapsamında yaklaşık 400 bin işletme bulunmaktadır. 
İmalat sektörü dışındaki işletmeler de dahil edildiğinde bu sayı 2 milyon civarına çıkacaktır. AB, bu işlet-
melerin %90’ının 2030’a kadar dijital teknolojilere erişebilirliğinin sağlanmasını hedef olarak belirlemiştir 
[7]. Şekil 12’de ABD’de enerji verimliliği ve dijitalleşme üzerine yürütülen destek programları sunulmak-
tadır. ABD daha ziyade piyasa tabanlı bir ülke olarak, politika ve stratejilerinde AB ve Çin’e kıyasla daha 
farklı bir yöntem izlemektedir. İç politika belgelerinde bunlardan bahsetmek yerine, daha çok farklı kamu 
kurumları üzerinden enerji verimliliği ve dijital teknoloji yatırımlarına ilişkin hibe destekleri vermektedir. 
Hibe destekleri genellikle dağıtım şirketleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Çin ise belirlediği yüksek tek-
noloji ürün üretimi alanlarında 2025 itibariyle dünyada lider olmayı hedef olarak belirlemiştir [7]. Şekil 
13’te Çin tarafından belirlenen 10 teknolojik alan sunulmaktadır. 2018 yılında belirlenen bu alanlar esasen 
bilişim teknolojileri, enerji verimliliği teknolojileri, elektrikli araçlar, robotik teknolojileri gibi dijitalleşme 
ve enerjiyle ilişkili teknolojileri kapsamaktadır. Seçilen sektörlerin teknolojik dönüşümleri sayesinde enerji 
yoğunluklarının düşürülmesi hedeflenmiştir. 5 yıl içerisinde 1,5 trilyon ABD dolarına yakın yatırım yapıl-
ması öngörülmüştür. Küresel pandemi gibi öngörülemeyen etkiler planların ertelenmesine sebep olsa da en 
iddialı hedeflerin Çin tarafından ortaya konulduğu görülmektedir [7].
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ABD, AB ve Çin enerji piyasalarında yaşanan bu gelişmeler kurumların yapısında da birtakım dönüşümleri 
ve yapısal değişiklikleri beraberinde getirmiştir [8]. Birçok kurumda olduğu gibi, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’nda (EPDK) da bu çerçevede yapısal bir değişikliğe gidilmiştir. 2021 yılının Aralık ayında yürür-
lüğe giren kanun değişikliği ile “Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı” kurulmuştur [8]. Enerji Dönüşüm 
Dairesi Başkanlığı altında, Dijital Dönüşüm Grup Başkanlığı, Şarj Hizmeti Grup Başkanlığı, Araştırma-Ge-
liştirme ve İnovasyon Grup Başkanlığı ve Tamamlayıcı Piyasalar ve Alternatif Yakıtlar Grup Başkanlığı 
oluşturulmuştur [8]. 

DİJİTAL BECERİLERİN ARTIRILMASI

İŞ DÜNYASINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

KAMU HİZMETLERİNDE DİJİTALLEŞME

GÜVENLİ, GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
DİJİTAL ALTYAPILARIN OLUŞTURULMASI

2030 yılına kadar yetişkinlerin en az 
%80’inin temel dijital bilgiyi kazanması ve 

20 milyon bilişim ve iletişim teknolojileri 
uzmanına sahip olunması

2030 yılına kadar her dört işletmeden üçünün bulut 
bilişim hizmetleri, büyük veri ve yapay zekâyı 

kullanması, KOBİ’lerin %90’ından fazlasının dijital 
teknolojiklere erişebilir olması

2030 yılına kadar bütün hane halkının gigabayt 
mertebesinde bağlantıya sahip olması ve bütün nüfusun 
5G’ye erişebilir olması, yarı iletken üretiminde küresel 
üretimin %20’sinin gerçekleştirilmesi

2030 yılında bütün ana kamu hizmetlerinin online 
yapılması, vatandaşlarının %80’inin elektronik 
kimliğe sahip olması

Şekil 11. Avrupa Birliği’nin 2030 dijital pusula politikasına yönelik hedefleri ([7]’den uyarlanmıştır)

EPDK bugüne kadar enerji piyasasını elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG olmak üzere dört başlık altında dü-
zenlemekte ve denetlemekteydi. 2021 yılı sonunda gerçekleştirilen kanun değişikliği ile birlikte “elektrikli 
araç şarj hizmeti” için elektrik ticareti ve petrol bayiliği sistemi dışında yeni bir yaklaşım ortaya konulmuş ve 
beşinci bir piyasa olarak “şarj hizmeti” tanımlanmıştır [8]. EPDK tarafından oluşturulan mevzuat çalışmaları 
yakın zamanda Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Şarj ağı işletmeciliğine yönelik ilk lisansların dağıtımına 
da başlanmıştır. Ülkemizde halihazırda 6500 elektrikli araç ve 3500 ünite söz konusudur [8]. Mevcut durum-
da yaklaşık olarak 2 araca 1 ünite düşmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın orta senaryo projeksiyonu-
na göre 1,6 milyon; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ının açıklamasına göre 1 milyondan fazla elektrikli 
araç 2030 yılında yollarda olacaktır [8]. Dünya genelinde mevcut duruma bakıldığında ise toplamda 16,5 
milyon adet elektrikli araç ve 1,7 milyon adet de şarj ünitesi olduğu görülmektedir. Buna göre yaklaşık 9-10 
elektrikli araca 1 ünite düşmektedir. Bu oranlar ışığında, 2030 yılına geldiğimizde ülkemizde de 100-150 bin 
adet şarj ünitesi olabileceği öngörülmektedir [8].

İLERİ ÜRETİM OFİSİ
On yıllık ürün yaşam döngüsü boyunca enerji 

tüketiminde %50 azaltım sağlama potansiyeli bulunan 
teknoloji çözümlerini desteklenmekte

FEDERAL ENERJİ PROGRAMI VE ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ VE TASARRUFU BLOK HİBE 

PROGRAMI
Hibe desteği, bütçe: 3,2 milyar ABD doları

FEDERAL ENERJİ YÖNETİMİ PROGRAMI
Kamu kurum ve kuruluşlarında enerjinin verimliliğinin 

artırılmasına yönelik teknik destek 
(350 bin bina, 600 bin taşıt)

KÜÇÜK İŞLETME YENİLİKÇİLİK ARAŞTIRMA VE 
KÜÇÜK İŞLETME TEKNOLOJİ TRANSFER 

PROGRAMI
Yenilikçi fikirlere sahip olanlara ticarileştirme projeleri 

için hibe desteği

Şekil 12. ABD’de enerji verimliliği çerçevesinde gerçekleştirilen dijitalleşme çalışmaları ([7]’den uyarlanmıştır)
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Elektrikli araçların önümüzdeki dönem elektrik sisteminde çok önemli bir unsur olacağı kesin olarak görül-
mektedir. Elektrikli araç ekosisteminin geliştiği ülkelere bakıldığında elektrikli araçların sadece şebekeden 
elektrik çekmediği, şebekeye elektrik de verebildiği, araçtan şebekeye elektrik (V2G, vehicle-to-grid) siste-
minin her geçen gün geliştiği görülmektedir [8]. 2030 yılına gelindiğinde ülkemizdeki 1,6 milyon elektrikli 
aracın hareket eden birer elektrik tüketicileri olmasının şebekeye ekstra bir yük getireceği açıktır. Dolayısıyla 
V2G teknolojisi şebeke rahatlığı açısından oldukça önem arz etmektedir. İlerleyen dönemde, V2G’nin de 
ötesinde V2X olarak kısaltılan, “vehicle-to-everywhere”, “araçtan her yere” yöntemiyle sadece şebeke ile 
değil şebeke dışı çeşitli alanlarla da araç iletişiminin kurulması söz konusu olacaktır [8]. Kısacası elektrikli 
araçlar bir merkez haline gelecektir. Bir kişi ofisten çıkıp elektrikli aracına bindiği zaman konfor sıcaklığın-
dan düşük veya yüksek olan ev sıcaklığı otomatik olarak yavaş yavaş konfor sıcaklığına yükselecek veya 
düşürülecektir. Elektrikli araç ulaşım altyapısıyla iletişim halinde olacak ve trafik ışıkları, trafik yoğunluğu, 
şarj ağı ile iletişim halinde bir seyir izlenecek ve böylece teknik-ekonomik yönden en uygun zamanlarda ve 
yerlerde araç şarj edilecektir. Elbette ki bu serüvende sadece yapay zekâ değil ancak özellikle yapay zekâ 
ve bunun yanı sıra diğer gelişen alanlar, makine öğrenimi, büyük veri, bulut teknolojisi, nesnelerin interne-
ti, özetle dijital teknolojiler önemli roller oynayacaktır [8]. Elektrikli araç ekosistemi, dijital teknolojilerin 
yoğun kullanıldığı bir alandır. EPDK tarafından, “Serbest Erişim Platformu” adı altında bir platform kurul-
maktadır. Bu sayede, elektrikli araç kullanıcıları mobil bir uygulama üzerinden halka açık şarj istasyonla-
rının coğrafi konumlarını, şarj ünitesi ve soket sayılarını, tip ve güçlerini, ödeme yöntemlerini ve müsaitlik 
durumlarını görüntüleyebilecek ve bu sayede elektrikli araçlarıyla daha konforlu ve ekonomik seyahat etme 
imkanına da kavuşacaklardır [8].
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Şekil 13. Çin’in 2025 yılı için belirlediği hedef alanları ([9]’dan uyarlanmıştır)

Piyasa düzenleyicisi kuruluşların görevlerinden bir tanesi de etkinliğin artabilmesi için verinin en uygun şe-
kilde paylaşımını ve kullanımını sağlamak ve böylece inovatif çözümlere yol açabilmektir. Düzenleyici sanal 
alan ya da düzenleyici test alanı olarak dilimize çevrilen “sandbox” uygulamaları bu noktada oldukça önemli 
olarak görülmektedir. EPDK bünyesinde 11 üyeden oluşan bir AR-GE komisyonu mevcuttur. Her yıl Ocak 
ve Temmuz aylarında elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinden proje önerileri toplanmaktadır. 2022 yılı 
Haziran ayı itibariyle yaklaşık %85’i elektrik ve %15’i doğal gaz sektörüne ait olmak üzere toplamda 384 
proje önerisi kabul edilmiştir [8]. 2022 yılı verilerine göre EPDK tarafından AR-GE yatırımlarına ayrılan 
bütçe 711 milyon TL üzerindedir [8]. Milli Akıllı Sayaç Projesi ve Enerjide Milli Teknolojiler Projesi AR-
GE projelerine örnek olarak verilebilir. Bu projelerde farklı üniversitelerden akademisyenlerle birlikte ulusal 
teknoloji şirketleri yerli yazılımlar geliştirmektedir.
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Ülkemizde Dijital Türkiye Yol Haritası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) tarafından 2018 yılında ya-
yımlanmıştır. 2021 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021-2025) yayımlanmıştır. Bu çalışmalar enerji sektörü özelinde 
ilgi odağı içermese de yapay zekâ (YZ) alanında farklı hedefleri tanımlamaktadır. Şekil 14’te ülkemizde 
dijitalleşme konusunda yayınlanan güncel iki strateji belgesinde tanımlanan hedefler sunulmaktadır. Ulusal 
Yapay Zekâ Strateji belgesiyle ilgi kapsamlı değerlendirme sonraki bölümlerde yer almaktadır [7].

Dijital Türkiye Yol Haritası (STB, 2018)

İmalat sektörünün rekabet gücünün artırılması amacıyla gelecek 10 yılda dijital dönüşümün

gerçekleştirilmesine yönelik atılacak adımlar insan, teknoloji, altyapı, tedarikçiler, kullanıcılar ve

yönetişim olmak üzere 6 başlık altında toplanmaktadır.

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025 (CB Dijital Dönüşüm Ofisi & STB, 2021)

• YZ alanının GSYH’ye katkısının %5’e yükseltilmesi

• Kamuda YZ alanında istihdamın 50.000 kişiye çıkarılması

• YZ alanında lisansüstü düzeyde mezun sayısı 10.000 kişiye çıkarılması

• Uluslararası YZ endekslerindeki sıralamalarda Türkiye’nin ilk 20 ülke arasında yer alması

Şekil 14. Türkiye’de dijitalleşme ve yapay zekâ (YZ) çalışmalarında hedefler ([7]’den uyarlanmıştır)

Ülkemizin enerji verimliliğinde ana yol haritası 2023’e yönelik Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’dır 
(UEVEP). UEVEP, bina ve hizmetler, tarım, enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji ile yatay kesen konularda 
2017-2023 yılları arasında özel sektör ve kamu birlikte 11 milyar dolar yatırımla 24 milyon ton eşdeğer pet-
rol enerji tasarrufu sağlanmasını hedeflemektedir (Şekil 15). 
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Şekil 15. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın boyutları (UEVEP) 2017-2023 [10]

2023 sonrası için de ülkemizin 2030 yılına yönelik enerji verimliliği çalışmaları ve enerji verimliliği strate-
jisine yönelik çalışmalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından başlatılmıştır. UEVEP bünyesinde 
tanımlanan 55 eylemin üç tanesi dijitalleşme ile ilgilidir [7]:

•	 Sanayi sektöründe enerji verimliliğinin artırılması,
•	 Akıllı sayaçların yaygınlaştırılması, 
•	 Talep tarafı uygulaması için piyasa altyapısının oluşturulması. 
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Yukarıda sıralanan üç eylem özelinde dijitalleşme öne çıkmakla birlikte, UEVEP’te tanımlanan 55 eylemin 
dolaylı da olsa dijitalleşmeyi kapsayacağı düşünebilir. Enerji verimliliği çalışmalarında ölçme, izleme, yöne-
tim ve doğrulama süreçlerinin herhangi birinde mutlaka dijital teknolojiler devreye girmektedir [7].

Sanayi sektöründe verimliliğin artırılması eylemi kapsamında sanayi alt sektöründeki enerji yoğunluklarının 
en az %10 oranında azaltılması amaçlanmıştır. Bu amaçla endüstri 4.0 dönüşümünde verimliliğin öncelik-
lendirilerek nesnelerin interneti alt yapısı için geçiş planlamasının yapılması hedeflenmektedir. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın bu konuda AR-GE tasarım merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerine yönelik 
farklı teşvikleri ve yeni model fabrika uygulamaları bulunmaktadır. Uygulamalı KOBİ Yetkinlik ve Dijital 
Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) Projesi ile yalın üretim ve dijital dönüşüm konularında KOBİ’lerde ka-
pasite gelişiminin sağlanması amacıyla Ankara, Bursa, Konya, Kayseri, Mersin, Gaziantep ve İzmir illerinde 
model fabrikalar faaliyete geçmiştir [7]. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise sanayiye yönelik enerji 
verimliliği çalışmalarına %30 hibe desteği sağlamaktadır. Her bir proje için üst limiti 1,5 milyon TL olmak 
üzere bir işletme toplamda 5 projeye kadar başvuru yapabilmektedir. Sağlanan bu hibe desteğinde enerji ve-
rimliliği yatırımları dijital teknolojilerle veya yapay zekâ uygulamalarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Burada 
esas olarak sağlanan enerji tasarrufunun ispatlanması beklenmektedir [7].

Akıllı sayaçların yaygınlaştırılması eylemi kapsamında özellikle AB müktesebatı esas alınarak fayda/maliyet 
analizlerinin gerçekleştirilmesi EPDK’nın sorumluluğunda olan bir eylemdir. Bununla ilgili Milli Akıllı Sa-
yaç Sistemleri (MASS) projesi yürütülmektedir (Şekil 16). Projeyle ilgili teknik gelişmeler proje web sitesi 
üzerinden paylaşılmaktadır [11]. Talep taraf uygulaması için piyasa altyapısının oluşturulması başlığı altında 
ise esnek yükü olan elektrik tüketicilerinin bundan faydalanarak puant talebin yönetilmesi amaçlanmakta-
dır. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sayesinde yan hizmetler 
yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır. Enerji tüketimi asgari 10 milyon kWh olan tüketim tesislerinin bu 
hizmeti verebilmesine imkân sağlanmıştır [7].

Faz-5

Faz-6 Faz-7

Faz-9 Faz-8

Faz-11 Faz-12
2. Komisyon Toplantıları ve Raporları Demo Üretimler

Faz-1 Faz-2
Dağıtım Şirketleri ile Proje 
Bilgilendirme Toplantısı Danışman Firmaların Belirlenmesi

Faz-3
EPDK MASS Ar-Ge Projesi Başvurusu

Faz-4
EPDK MASS Proje SunumuMASS Proje Kabulü

Alt Komisyonların Oluşturulması

MASS Portal Canlıya Geçiş MASS Web Canlıya Geçiş

Sözleşmenin İmzalanması
Haziran-2020

Faz-10
1. Komisyon Raporları

Faz-13
Pilot Uygulama

Faz-14
Proje Çıktılarının 

Raporlanması

Şekil 16. MASS projesinin yol haritası [11]
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapay zekâ 
uygulamaları ile tahminlemeler gerçekleştirilmektedir. Örneğin konut sektöründeki enerji tüketiminin alan 
ısıtması, su ısıtması, yemek pişirme ve aydınlatma gibi kullanım alanlarına göre belirlenmesi için enerji 
etütleri ve alan araştırmaları yapılması gerekmektedir, ancak bunlar çok maliyetli çalışmalardır [7]. Bunlar 
yerine, Türkiye’ye benzer ülkeleri örneklem alıp buralardan elde edilen veriler üzerinden bir örüntü tespit 
edilmesi söz konusudur. Bu amaçla, kişi başına geliri, kişi başına kullanım alanı ve ısıtma gün derecesi 
Türkiye’ye benzer olan ülkeler baz alınarak alan ısıtmasının toplam tüketim içerisindeki payı üzerinden bir 
örüntü çıkartmak suretiyle tahminlemeler gerçekleştirilmektedir. Şekil 17’de oluşturulan örnek bir yapay 
sinir ağları modeli ile çoklu doğrusal regresyon ve yapay sinir ağları tahminlerinin karşılaştırmalı tablosu su-
nulmaktadır. Bu çalışmalar veri analizi değerlendirmelerinin ilk basamağını oluşturmaktadır. Bunun devamı 
olarak modelleme çalışmaları farklı ölçeklerde yürütülmektedir [7].

Girdi 
Katmanı

Gizli 
Katman – 1 

Gizli 
Katman – 2 

Çıkış 
Katmanı

Enerji 
Tüketimi

HDD

N = 10 N = 5

Alan Isıtması 
Enerji Tüketimi

(a) Yapay sinir ağları modeli

Kullanım Alanı Girdiler
Türkiye 2018 Tahmini

Çoklu Doğrusal Regresyon Yapay Sinir Ağları

Alan Isıtması • Toplam Enerji Tüketimi
• HDD 13,3 milyon TEP 13,5 milyon TEP

Su Isıtması
• Toplam Enerji Tüketimi
• HDD
• Kişi başı GSYH

3,2 milyon TEP 3,2 milyon TEP

Ev Aletleri & 
Aydınlatma

• Toplam Elektrik Tüketimi
• Kişi başı GSYH
• Ortalama m2

3,4 milyon TEP 3,3 milyon TEP

Yemek Pişirme • Hane Sayısı
• Kişi başı GSYH 1,5 milyon TEP 1,5 milyon TEP

Soğutma
• Toplam Elektrik Tüketimi
• Kişi başı GSYH
• CDD

0,2 milyon TEP 0,2 milyon TEP

Toplam Tahmin 21,6 milyon TEP 21,7 milyon TEP

Türkiye 2018 Tüketimi 21,3 milyon TEP

(b) 2018 yılı için gerçekleştirilen tahminleme sonuçları 

Şekil 17. Enerji tüketim tahmini için örnek uygulama ([7]’den uyarlanmıştır)
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Paris antlaşmasına göre gelişmiş ülkeler 2050 yılına kadar net emisyon azaltım hedefinde/taahhüdünde bu-
lunacaklardır. Gelişmekte olan ülkeler ise, 2050 yılına kadar bir pik öngörecekler ve bu yüzyılın ikinci yarı-
sında da net azaltım hedeflerini ilan edeceklerdir. Avrupa Birliği bu konuda biraz daha iddialı bir durumdadır. 
Dünyanın ilk iklim-nötr kıtası olma hedefi olarak 2050 yılı belirlenmiştir [12]. Çin 2060 yılında, Hindistan 
ise 2070 yılında iklim nötr olma hedefini ilan etmiştir. Dünya Bankası tarafından 2022 yılı Haziran ayında 
hazırlanan “Türkiye İklim ve Gelişim Raporu”nda, ülkemizin sera gazı emisyonunun 2053 yılı projeksiyonu 
Şekil 18’de sunulmaktadır. Raporda Türkiye’nin 2053 yılında net-sıfır emisyon hedefine ulaşabileceği ancak 
bunun ekonomik sektörlerde büyük değişimlerle mümkün olabileceği vurgulanmaktadır. Bu dönüşümde öne 
çıkan başlıklar şu şekildedir [12]:

•	 Enerji sektöründe köklü karbonsuzlaşma,
•	 Binalarda enerji verimliliği ve elektrifikasyon, 
•	 Ulaşımda dönüşüm, enerji verimliliği ve elektrifikasyon,
•	 Orman alanlarından karbon tutulmasını en üst düzeye çıkarmak için mevcut uygulamalarda değişiklik,
•	 Ekonominin geri kalanında (sanayi, tarım, atık yönetimi ve su yönetimi dahil) emisyon azaltma ça-

baları.
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Şekil 18. Net-sıfır hedefleri doğrultusunda sera gazı emisyonlarında beklenen değişimlere yönelik projeksiyonlar 
[(BAU = business as usual (Mevcut durum senaryosu)RNZP = resilient and net zero pathway  

(Esnek ve net-sıfır senaryosu)] ([12]’den uyarlanmıştır)

Şekil 19’da LGT ve RNZP senaryolarına göre Türkiye’nin 2040 yılı güç sistemi kapasitesi ve elektrik üretim 
karması projeksiyonları sunulmaktadır. Burada LGT kısaltması (least-cost option including plants under 
construction and the government’s RE target but with no emissions constraint) inşaat halindeki tesisler ve 
hükümetin yenilenebilir enerji (emisyon kısıtlaması olmayan) hedefi dahil en düşük maliyetli seçenek olarak 
tanımlanırken, RNZP kısaltması (resilient and net zero pathway), esnek ve net-sıfır senaryosuna karşılık gel-
mektedir. RNZP senaryosunda sektörlerin elektrifikasyonundan kaynaklanacak talep artışına rağmen, enerji 
sektörü kaynaklı emisyonların 2040 yılına kadar önemli ölçüde azalacağı öngörülmektedir [12]. Karbon 
kısıtlaması olmasa bile, artan elektrik talebini karşılama noktasında yeni kömür santrallerine ihtiyaç duyul-
madığı raporda vurgulanmıştır. Türkiye’nin enerji güvenliğini sağlamak için yerli güneş ve rüzgar gibi daha 
düşük maliyetli yatırımları hızlandırılması ve enerji verimliliği, batarya teknolojisi ve pompaj depolama, 
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jeotermal, karbon yakalama ve depolama ile doğal gaz üretimi gibi alanlara yatırım yapması ve inşa halin-
deki nükleer santralin tamamlanmasının önemli olduğu belirtilmektedir [12]. Böylece ülkemizin büyüme 
hedeflerini desteklemek için 2053 yılına kadar enerji talebini iki katına çıkarması mümkün olabilecektir. 
Diğer taraftan karbon emisyonlarını düşürmenin yanı sıra ithal kömür, doğal gaz ve petrole olan bağımlılık 
azaltılarak enerji güvenliği teminat altına alınabilecektir.

İklim nötr ve karbonsuzlaşma hedeflerine ulaşmak oldukça maliyetli bir süreçtir. Önümüzdeki 20 yıllık sü-
reçte enerji sektörüne yapılacak yatırımlarla ilgili Dünya Bankası tarafından yapılan öngörüler Şekil 20’de 
sunulmaktadır. Yatırımların özel sektör ve kamu tarafından yarı yarıya paylaşılmasının gerektiği görülmek-
tedir. Bu dönüşümün hayata geçirilmesi için yapılması gereken yatırım miktarı yüksek olmakla birlikte elde 
edilecek kazanımların çok yönlü olduğu görülmektedir. Ülkemiz doğal gazda %99, petrolde ise %93 dışa 
bağımlıdır. Yerli ve yenilenebilir ağırlıklı güç üretim sistemlerinin hayata geçmesi enerji ithalatı ve harca-
malarını azaltacaktır. Yerlileşme sayesinde küresel enerji piyasalarındaki değişimlere bağımlılığın ortadan 
kalkması, öngörülebilir enerji fiyatlandırmasını mümkün kılacaktır. RNZP senaryosu kapsamında enerji 
verimliliğinin tüm alt sektörlerde göz önüne alınması enerji tüketimlerini azaltarak ekonomik kazanımlar 
sağlayacaktır. Diğer taraftan karbon kaynaklı enerji üretiminin temiz enerji üretim sistemlerine dönüştürül-
mesi başta hava kirliliği, küresel ısınma ve iklim değişimi gibi olumsuzlukları tersine çevireceğinden yaşam 
standartları iyileşecektir [12].
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Şekil 19. Türkiye’nin (a) güç sistemi kapasitesi ve (b) elektrik üretim karması 2022 – 2040 değişimleri 
[LGT = least-cost option including plants under construction and the government’s RE target but with no emissions 

constraint (inşaat halindeki tesisler ve hükümetin yenilenebilir enerji (emisyon kısıtlaması olmayan) hedefi dahil en dü-
şük maliyetli seçenek) RNZP = resilient and net zero pathway. (esnek ve net-sıfır senaryosu)] ([12]’den uyarlanmıştır)
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Şekil 20. RNZP senaryosu için gerekli yıllık yatırım miktarları ([12]’den uyarlanmıştır)
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Enerji yönetim sistemleri, erken hata tanıma ve yapay zekâ uygulamaları ile global ölçekte sanayide %30’a 
kadar enerji tasarrufu ve su tüketiminde yıllık ortalama 5 milyar azalma imkânı sunmaktadır [7]. Dijitalleş-
menin sanayideki kullanım alanları ve beklenen iyileştirme fırsatları Tablo 2’de özetlenmektedir. Sanayide 
dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi proses kontrol ve otomasyon, bakım yönetimi, eklemeli imalat olarak 
da bilinen 3D yazıcılar, endüstriyel robotlar, sıcaklık yönetimi ve lojistik alanlarında birçok fırsatı berabe-
rinde getirmektedir [7].

Bina sektörü açısından değerlendirildiğinde, dijitalleşme sayesinde 2040 yılına kadar toplam küresel bina 
enerji tüketiminin %10 azaltılabileceği, özellikle ev enerji yönetim sistemleri ve otomasyon ile birlikte %30 
tasarruf potansiyelinin bulunduğu öngörülmektedir [7]. 2050 yılına gelindiğinde de 1 milyar akıllı konutun 
ve 11 milyar akıllı ev aletinin kullanımda olacağı tahmin edilmektedir. Ulaştırma sektöründe de birbirleriyle 
bağlantılı otonom araçlar, paylaşımlı araç hizmetleri (bisiklet, scooter, araba vb.), gerçek zamanlı trafik bilgisi 
ile rota optimizasyonu, eko sürüş konusunda anlık bildirimler, iletişim tabanlı trenler arası kontrol sistemleri 
vb. uygulamalar ile yük ve yolcu taşımacılığında %25 enerji tasarruf potansiyeli sağlanabilecektir [7]. 

Tablo 2. Dijitalleşmenin sanayideki kullanım alanları ve beklenen iyileştirme fırsatları ([7]’den uyarlanmıştır)

Kullanım Alanı Dijital Teknoloji İyileştirme Fırsatları

Proses kontrolü
ve otomasyon

Akıllı sensörler ve veri analitiği, 
Endüstri 4.0 uygulamaları, yapay 
zekâ (YZ)

Proses kontrolü ve optimizasyonu, 
iş atölyesi çizelgeleme, enerji 
izlemesi ve yönetimi

Bakım yönetimi Veri analitiği
Önleyici ve kestirimci bakım, toplam 
üretken bakım, hata tahmini

Eklemeli imalat 3D yazıcılar, endüstriyel robotlar, 
çevik üretim 

Ürün üretim şekline etkisi, 
hassasiyet oranının artması, fire 
oranında azalma, ürünlerin 
karakteristiğinde değişme ile birlikte 
imalat süreçlerinde enerji talebinin 
azalması

Sıcaklık yönetimi Veri analitiği ve akıllı sensörler
Yüksek sıcaklık gibi aşırı koşulların 
ve karmaşık proseslerin izlenmesi 
ve yönetimi

Lojistik Veri analitiği, yapay sinir ağı, yön 
eylem 

Gerçek zamanlı müşteri ihtiyaçları 
dikkate alınarak nakliye 
ihtiyaçlarının optimizasyonu, enerji 
ve zaman yönetimi

Şekil 21 enerji verimliliğinin nasıl bir katalizör sektör olduğunu göstermesi açısından önemlidir [7]. Sokak 
aydınlatmasında sodyum buharlı lambalar kullanılmaktadır. Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi için lam-
banın LED ile değiştirilmesi durumunda en az %50 tasarruf sağlanmaktadır. İkinci adım olarak, İngiltere 
örneğine benzer şekilde hızlı şarjın yanı sıra elektrikli araçlar için yavaş şarj istasyonları da bu direklere 
entegre edilebilmektedir. Böylece ilerleyen süreçte milyonlarca aracın talep yönetiminin yapılacağı uygula-
malara entegre edilebilecektir. Üçüncü süreçte 5G teknolojilerinden yararlanılabilecektir. Direkler telekomü-
nikasyon firmaları tarafından baz istasyonu olarak kullanılabilir, direk üzerinden gerçekleşen veri akışı yerel 
yönetimler tarafından işlenerek akıllı ulaşım sistemleri bu yapılar üzerinden yönetilebilir. Direkler üzerine 
yerleştirilecek kamera sistemleri ile asayiş kontrolu/izlemesi sağlanabilir. Hava kalitesi, sıcaklık ve rüzgâr 
hızı gibi çeşitli veriler sensörler ile toplanarak meteorolojik tahminlerde ve ulaşım yönetim sistemlerinde 
kullanılabilir. Diğer taraftan direkler üzerine yerleştirilecek insansız hava araçları asayiş ve taşımacılık gibi 
farklı uygulamalarda kullanılabilir. Farklı amaçlarla kullanılacak binlerce insansız hava aracı için bu direkler 
hem şarj istasyonu hem de park alanı olarak görev yapabilecektir [7].

Dijitalleşmenin maden ve enerji sistemlerinde kullanım alanları ve iyileştirme fırsatları Tablo 3’te sunul-
maktadır. Buna göre, madencilik alanında uzaktan algılama, veri analizi ve ileri tahmin metotları ile süreç 
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verimliliği ve süre optimizasyonu gerçekleştirilebilecektir. Diğer taraftan enerji sistemleri açısından şebe-
kenin yönetimi ve işletimi, sistem ve piyasa boyutlarında çok yönlü iyileştirme fırsatları bulunmaktadır [7].

Alman enerji ajansı (DENA) tarafından hazırlanan 2019 tarihli raporda Alman enerji endüstrisinden toplam 
250 yöneticinin katıldığı anket sonuçları paylaşılmıştır [13]. Özet sonuçlar Şekil 22 ve Şekil 23’te sunul-
maktadır. Raporda yapılan değerlendirmelere göre, Alman enerji endüstrisindeki şirketlerin büyük ölçüde 
yapay zekâyı enerji dönüşümünde bir fırsat olarak değerlendirdiği görülmektedir. Şirketlerin neredeyse üçte 
ikisi, yapay zekânın genel etkilerinin olumlu veya kısmen olumlu olacağına inanmaktadır. Sadece %14’ü 
yapay zekâdan kaynaklanan potansiyel dezavantajlardan endişe etmektedir [13]. Enerji dönüşümü özelinde 
değerlendirildiğinde ise (Şekil 22) şirketlerin yaklaşık dörtte üçü yapay zekâ potansiyelini olumlu olarak 
değerlendirmektedir. Katılımcıların sadece %7’si enerji dönüşümü üzerinde genel bir olumsuz etki bekle-
mektedir. Raporda ayrıca yapay zekânın enerji dönüşümü üzerindeki etkileri, özellikle daha büyük ölçekli 
şirketler (yüzden fazla çalışanı olan) ve halihazırda kendilerini yapay zekâ konusunda aktif olarak eğiten ve 
bu nedenle alan hakkında daha fazla bilgi sahibi olan şirketler tarafından daha olumlu olarak değerlendiril-
diği vurgulanmaktadır [13]. Raporda sunulan birkaç ilgi çekici detay şu şekilde özetlenebilir: katılımcıların 
%79’u enerji sektöründeki şirketler için verimlilik artışının mümkün olduğunu düşünmektedir, %77’si yapay 
zekâ sayesinde enerji sektöründe yeni iş modellerinin ortaya çıkacağını düşünmektedir, %49’u yapay zekâ 
kullanımının enerji sektöründe ekonomik büyümeyi destekleyeceğini öngörmektedir, %41’i ise yapay zekâ 
sayesinde enerji endüstrisinde yeni istihdam oluşturulacağına inanmaktadır. Anketteki genel olumlu kanı-
nın aksine, yatırımlar söz konusu olduğunda Alman enerji endüstrisinin yalnızca %7’sinin halihazırda bu 
konuda yatırım yaptığı görülmektedir (Şekil 23). Ankete katılan şirketlerin yarısına yakını, “bekle ve gör” 
yaklaşımını benimsemiştir ve üçte birinden biraz fazlası yapay zekâya yatırım yapılmasına gerek olmadığını 
düşünmektedir [13].

Enerji üretimi
(Güneş/PV)

Aktuatörler

Sensörler
(sıcaklık, rüzgar, nem)

Sınır bilişim ve 
depolama

İletişim

Aktuatörler

Sensörler
(kamera)

Park ve şarj 
noktası

Bataryalar (UPS)

Şebeke bağlantısı Örgüsel ağ

(4) İnsansız Hava Desteği

(2) Teknoloji destekli sivil savunma (3) 4D-Servisi(1) Sokak lambaları ile etkileşim

Şarj noktası

Şekil 21. Dijital sokak aydınlatması platformu konsepti ([14]’ten uyarlanmıştır)
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Tablo 3. Dijitalleşmenin maden ve enerji sistemleri alanlarında kullanım alanları ve iyileştirme fırsatları  
([7]’den uyarlanmıştır)

MADEN
Kullanım Alanı Dijital Teknoloji İyileştirme Fırsatları

Maden Uzaktan algılama, Veri 
analizi, ileri tahmin metotları, 

Mekânsal örnekleme ve uydu verileri ile spektral analizi 
yapılarak geliştirilmiş süreç verimliliği, süre optimizasyonu

ENERJİ SİSTEMLERİ

Kullanım Alanı Dijital Teknoloji İyileştirme Fırsatları

Şebeke yönetimi ve 
işletmesi

Nesnelerin interneti, YZ, Veri 
analitiği, şebeke bütünlüğü, 

dijital elektrik altyapısı

İşletme ve bakım maliyetlerinde azalış, tesis ve şebeke 
verimliliğinde artışı, önleyici bakımın iyileştirilmesi, ekipman 

ömürlerinde uzama
Uzaktan İzleme Ekipmanların optimum koşullarda işletilerek verimli kullanımı

Sistem Akıllı şebeke uygulamaları, 
Dağıtık üretim kaynakları

Değişken yek kaynaklarının entegrasyonu
Üretim planlama, talep tahmini, Talep tarafı yönetimi, 

Mahsuplaşma, ikili ticaret, Sanal enerji santralleri uygulamaları, 
varlık yönetimi 

Piyasa Talep yanıtı 
Gerçek zamanlı ve esnek fiyatlama, CO2 sertifikalandırma ve 

ticareti, YEK-G uygulamaları, faturalama, muhasebe, Ön 
ödemeli, kripto ödemeli sistemler, kitlesel finansman 

%30

%44

%16

%5

%2

%3

Olumlu

Kısmen olumlu

Ne olumlu/ne olumsuz

Kısmen olumsuz

Olumsuz

Yanıtsız

Yapay zekânın
enerji 

dönüşümüne 
etkisi nasıl 
olacaktır?

Şekil 22. Enerji dönüşümünde yapay zekânın etkisinin değerlendirilmesi – Almanya örneği (veriler [13]’ten alınmıştır)

%34

%32

%16

%6

%7
%3

YZ yatırımına gerek yok

YZ yatırım planı yok, uzun
vadede gündeme gelebilir

Önümüzdeki 5 yılda YZ yatırım
planı var bütçe tanımlı değil

YZ yatırım planı taslağı ve bütçe
tanımlı

YZ yatırımı yapıldı

Yanıtsız

Yapay zekâ yatırım
planlaması

Şekil 23. Enerji sektöründe yapay zekâ yatırım planlamaları – Almanya örneği (veriler [13]’ten alınmıştır)
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1.2. Metaverse Çalışmalarının Enerji Sektöründeki Yansımaları

Dijitalleşen dünya ile artık avatarlar oluşmakta ve internet üzerinden dijital bir dünya kurulmaktadır. Yakın 
bir gelecekte insanlar artık bu dijital evrende yaşamaya başlayacak ve hem sunucu tarafında hem de son kul-
lanıcı tarafında enerji tüketiminde önemli bir artış meydana gelecektir. Metaverse kavramının oluşmasında 
“Snow Crash” isimli romandan esinlenilmektedir [15]. Bu kitaptan yola çıkarak 2003 yılında “Second Life” 
(İkinci Hayat) isimli bir dijital dünya kurulmuş ve insanlar bu dünyada yaşamaya başlamıştır. Second Life, 
Snow Crash’ten ilham alan ve insanların kendileri için bir avatar yaratmalarına ve çevrimiçi sanal dünya-
da ikinci bir hayata sahip olmalarına olanak tanıyan çevrimiçi bir multimedya platformudur [15]. İnsanlar 
bu platform üzerinde etkinlikler düzenleyebilmekte, evlerini oluşturabilmekte, insanlara satış yapabilmekte, 
eserler üretip dijital para kazanabilmekte ve adalar/arsalar satabilmektedir. 2011 yılında “Ready Player One” 
isimli bir kitap ve paralelinde 2018 yılında aynı isimli bir film ortaya çıkmıştır. Kitap ve filmde gelecekte 
kurgulanmak istenen Metaverse’in tam olarak tanımı yapılmaktadır. Metaverse, kullanıcıların gerçek dünya-
da yaptığı etkileşimleri dijital dünyada yapabildiği yeni sanal deneyimler oluşturulabildiği alanlardır. İki tür-
lü Metaverse ortamı bulunmaktadır: (i) merkeziyetli ve (ii) merkeziyetsiz. Gartner’ın yaptığı bir araştırmada 
2026 yılında herkesin günde en az bir saat metaverse’de zaman geçireceği belirtilmektedir [15]. Metaverse 
platformu NFT’ler, çevrim içi alışveriş, sosyal medya, dijital para ve dijital insanlardan oluşan bir yapı olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Şekil 24).

Şekil 24. Metaverse platformunun bileşenleri ([15]’ten uyarlanmıştır)

Hızla gelişen ve büyüyen Metaverse ekosisteminin enerjiyle ilişkili olabilecek üç temel konusu bulunmak-
tadır [15]:

•	 Dijital ikiz
•	 Eğitim
•	 Enerji tüketimi

Dijital ikiz kavramı uygulama alanlarına bağlı olarak farklı tanımlamalar içerse de genel bakış açısıyla fizik-
sel nesnelerin ve süreçlerin gerçek zamanlı ve sanal ortamda izlenmesi olarak ifade edilebilir [16]. NVIDIA 
ila Siemens-GAMESA ve BMW’nin büyük ölçekli dijital ikiz çalışmaları halihazırda devam etmektedir [15]. 
NVIDIA firması iklimsel olayların tahmin edilmesi, iklim değişimi etkilerinin ön görülebilmesi ve yenilene-
bilir enerji kaynaklarının tespiti ve bunlarda meydana gelen değişimlerin belirlenebilmesi konularında ciddi 
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araştırmalar yürütmektedir. Siemens-GAMESA ile NVIDIA iş birliğinde rüzgar türbinlerinin yapay zekâ 
destekli dijital ikizlerinin oluşturulması ve böylece rüzgar türbinlerinin optimizasyon süreçlerinin çok daha 
hızlı gerçekleştirilmesi üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir [15]. BMW ise bir fabrikasının dijital ikizini 
oluşturarak üretim optimizasyonu çalışması gerçekleştirmektedir. Fabrikanın üretim süresinin ve maliyetinin 
optimize edilmesi için NVIDIA’nın Omniverse platformu kullanılmıştır. Oluşturulan bu dijital ikiz saye-
sinde bir konveyör bant üzerinde çalışan 300 arabaya sahip olmanın ne anlama geldiği sanal olarak simüle 
edebilmekte ve çalışanların bir vardiya sırasında fabrikada hangi yolları kullanmasının en güvenli olduğu 
belirlenebilmektedir [15]. 

Dijital ikizler Metaverse olarak da kullanılabilecek bir yapıya doğru ilerlemektedir. Personellerin şirket içi 
eğitimi veya ilköğretimden üniversiteye kadar farklı alanlarda öğrencilere daha gerçekçi deneyim kazandı-
rabilecek etkileşimli platformlar oluşturulmaktadır. Örneğin çok ciddi güvenlik önlemlerinin olduğu nükleer 
santrallerin dijital ikizleri oluşturularak öğrencilere veya santrallerde yeni işe başlayacak personele sanal 
gerçeklik ortamında eğitimler verilmektedir. Finlandiya merkezli enerji firması Fortum, nükleer santralle-
rinde sanal gerçeklik gözlüğüyle kontrol odasının kullanımını sağlamaktadır [15]. Bir araştırmada sanal bir 
adada sanal bir sınıf ve diğer eğitim tesisleri hazırlanmış ve bu ortamda eğitim gören öğrencilerin çok aktif 
bir şekilde tartıştıkları ve sonunda nükleer enerji güvenliğinin ne olduğu ve tehlikeli radyasyon enerjisinin 
nasıl büyük ölçüde azaltılabileceğini öğrenebildikleri sonucuna ulaşıldığı vurgulanmaktadır. Öğrencilere sa-
nal gerçeklik ortamında verilen bu tarz eğitimler öğrencilerden de olumlu geri dönüş sağlamaktadır. Yapılan 
bir diğer araştırmada öğrencilerin enerji sektörüyle ilgili bilgilendirilmesinde yapay gerçeklik uygulamaları-
nın önemli bir etkisinin olduğunu ortaya koymuştur [15]. Bu tarz etkileşimli uygulamalara katılanlara Tesla 
firması tarafından üretilen “Tesla Suit” tarzındaki özel kıyafetler giydirilerek ısı ve titreşim uygulanabildiği 
gibi çeşitli biyometrik verilerin de kontrolü sağlanabilmektedir. Bu tarz uygulamalar, nükleer santraller gibi 
üst düzey güvenlik önlemlerinin hayati önem taşıdığı tesislerde çalışan personelin eğitiminde kullanılabil-
mektedir.

Metaverse hakkında en büyük endişelerden biri bu sistemlerin tüketeceği enerjidir. Metaverse platformları-
nın orta ve uzun vadeli gelişimi, daha istikrarlı ve sürdürülebilir enerji kaynağı arayışını gerektirmektedir. 
Enerjinin sürdürülebilirliği yalnızca Metaverse’nin temel kısıtlaması değil, aynı zamanda bir yatırım fır-
satıdır [15]. Metaverse platformları ciddi sunucu maliyetleri getirdiği için bu altyapının elektrik tüketimi 
açısından çıktısı da oluşmaktadır. Örneğin, Ethereum platformu, işlem başına ortalama 48 kWh enerji kullan-
maktadır. Günümüzde her Bitcoin işlemi ise birçok ülkenin kişi başına tüketiminden daha fazla olan 2264,93 
kWh enerji gerektirmektedir. Bu işlemlerin sürdürülebilirliğinin temin edilebilmesi için elbette enerji kay-
naklarının da sürdürülebilir enerjiye dönüşmesi gerekmektedir. Teknoloji şirketlerinin enerji tüketimi de bu 
bağlamda artmaktadır. Meta şirketinin elektrik kullanımı 2018 yılında 2,4 TWh iken 2019 yılında 5,1 TWh’e 
yükselmiştir [15]. Meta şirketi bu hızlı artışı tahmin ederek 2021’in başlarında resmi olarak %100 yenile-
nebilir enerjiye ulaşmıştır [15]. Metaverse platformu, Meta şirketinin yenilenebilir enerjiye geçmesi için 
önemli bir tetikleyici olmuştur. Microsoft ve Apple gibi teknolojide öncü firmalar da benzer şekilde 2030 
yılına kadar temiz enerjiye geçmeyi arzulamaktadır. Sonuç olarak, Metaverse platformları yüksek enerjiye 
ihtiyaç duyacaktır ve bu enerji ihtiyacı, yenilenebilir enerji üretiminin hızlandırılmasını, aynı zamanda bu 
tüketimin ne kadarının kaçınılmaz ve sürdürülebilir olduğu sorusunu da gündeme getirmektedir. Ayrıca çok 
sayıda yetenekli insan gücüne ve yenilenebilir enerji için muazzam bir potansiyele sahip ülkemiz için, Me-
taverse odaklı bir dünyada gelecek olumlu görünmektedir. Türkiye enerji sektörü, Metaverse’nin faydalarını 
ve verimliliğini, bunun yanı sıra güvenilirliğini ve maliyetlerini iyileştirmek için nasıl bir yol izlenebileceği-
ni ciddi şekilde değerlendirmelidir [15].

1.3. Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi ve Enerji ile ilgili Eylemler

Yaşadığımız yüzyıl bilgi üretiminin, teknolojik gelişmelerin ve enerji tüketiminin daha önce olmadığı kadar 
hızlı bir şekilde arttığı bir dönemi de beraberinde getirmiştir. Teknolojik gelişmeler, ekonomik ve toplumsal 
değer üretiminde belirleyici bir unsur haline gelmiş durumdadır. Teknolojik araçların kullanımı ile sağlanan 
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verimlilik artışının ve teknoloji ile mümkün hale gelen yeni ürün ve hizmetlerin çeşitliliğinin küresel eko-
nomik büyümedeki rolü her geçen gün artmaktadır [17]. Günümüzde en hızlı büyüyen ve değer kazanan 
firmalara bakıldığında bu şirketlerin ya temelde teknoloji şirketleri olduğu ya da teknolojiyi en iyi kullanan 
şirketler olduğu görülmektedir. Teknoloji kullanımının etkisi ekonomik büyümeye ek olarak toplumsal değer 
üretiminde de önemli bir role sahip olmaya başlamaktadır [17].

İnsanların ihtiyaçlarına ve karşılaştığı problemlere karşı teknolojik araçlar sayesinde etkin çözümler üretmek 
mümkündür. Ancak ekonomik ve sosyal etkilerin yanı sıra sürdürülebilirliğin temin edilmesi, iklim değişik-
liğinin kontrol altına alınması ve yeni/temiz enerji sistemlerinin hayata geçirilmesi için yeni teknolojilerden 
azami derecede istifade edilmesi gerekmektedir. Dijital teknolojilerin enerji alanına tatbiki konusu başta 
sürdürülebilirlik olmak üzere çok çarpanlı etki üretme potansiyeline sahiptir. Bu bakış açısı ile enerjide 
dijital dönüşüm ve yapay zekâ gibi yeni teknolojilerin kullanımına önem verilmesi gerekmektedir. Kamu 
politikalarında ve uygulamalarında bu konunun üzerinde önemle durulmalı ve gereken önem gösterilmelidir. 
Bu bölümde dijital teknolojiler ve özellikle yapay zekânın enerji alanındaki kullanımına yönelik ulusal pers-
pektife ve ulusal stratejiye dair genel bir bilgilendirme yapılmaktadır [17].

İçinde bulunduğumuz dönem küresel teknoloji serüveninde önemli bir kırılma noktasına işaret etmektedir. 
Ülkemiz de bu bağlamda teknolojiye katılım yarışında iddiasını ortaya koymuş durumdadır [17]. Son yıllar-
da gerçekleşen teknolojik ilerlemeler neticesinde yeni bir çağın kapıları aralanmaktadır. Bu yeni dönem tüm 
ülkeler için birçok fırsatı ve tehdidi beraberinde getirmekte ve öz-yeterlilik kavramını ön plana çıkarmak-
tadır. Başta gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm ülkeler bu yeni döneme hazırlıklı olmak 
ve kendi öz yeterliliklerini tahkim etmek için ulusal programlarını ortaya koymaktalardır. Şekil 25’te 2017-
2018 yılları arasında yapay zekâ (YZ) alanında strateji belgelerini yayınlayan ülkeler listelenmektedir. Ülke-
mizde de 2019 yılında hazırlanan 2023-Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile milli teknolojisi somutlaştırılmıştır.
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Şekil 25. Bazı ülkelerin yapay zekâ stratejilerini yayınlama tarihleri ([18]’den uyarlanmıştır)

Dijital teknolojilerde farklı teknolojilerin birbirini beslediği ve sarmal olarak büyüyen bir gelişim söz konu-
sudur. Başta hesaplama teknolojileri, veri iletim ve bağlantı teknolojileri, büyük veri, yapay zekâ, robotik, 
eklemeli imalat, blok zincir gibi teknolojilerde son yıllarda çok hızlı bir gelişim kaydedilmektedir [17]. 
Örneğin hesaplama teknolojisinin gelişmesi yapay zekânın gelişmesine imkân sağlamaktadır. Veri iletim 
hızlarının artması bulut bilişimin gelişmesine imkân sağlarken, bulut bilişim de yine hesaplama performan-
sının artmasına imkân vermektedir. Bunun devamı olarak da bu teknolojilere erişimin artması ölçeklenmeyi, 
ölçeklenme sayesinde de teknolojiye erişimin hızlanması gibi bir etki doğmaktadır. Birbirini besleyen bu 
sürecin önümüzdeki on yıllar boyunca devam edeceği öngörülebilir. Şekil 26’da gösterildiği gibi olgunlaşan 
teknolojiler diğer teknolojilerin gelişimini tetiklemekte ve yeni gelişen teknolojiler bir sonraki halkanın iler-
lemesini teşvik etmektedir [17]. Bu sayede teknolojik ilerlemeler bir süreklilik arz etmektedir. Bu açıdan ba-
kıldığında önümüzdeki on yıllarca sürecek dijital dönüşüm sürecinin başlangıcındayız ve bu yarış içerisinde 
geriye düşmemek için teknolojik tetiklemeyi gerçekleştiren mekanizmaların oluşturulması gerekmektedir. 
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Şekil 26. Dördüncü sanayi devriminde önemli rol oynayan teknolojiler ([18]’den uyarlanmıştır)

Bütün teknolojik alanlarda çok iyi performans gösterilmesi çok gerçekçi ve anlamlı değildir. Bu sebeple belli 
odak alanların belirlenmesi önem arz etmektedir. Odaklanılacak alanların belirlenmesinde faaliyet dikeyi 
ve teknoloji özeli göz önüne alınmaktadır. Yukarıda sıralanan teknolojiler özellikle bazı faaliyet alanlarında 
yıkıcı teknoloji üretme imkânına sahip olmaktadır [18]. Buna örnek olarak mobilite alanı verilebilir. Mobi-
lite alanında bağlantılı araçlar, otonom araçlar ve elektrikli araçlar, başta otomotiv sektöründe olmak üzere 
birçok alt sektörde ciddi bir gelişimi ve dönüşümü tetikleyerek ilerlemektedir. Benzer şekilde sağlık alanı da 
yüksek teknoloji üretme imkânı sunmaktadır. Giyilebilir teknolojiler ve yapay zekâ gibi uygulamalar sağ-
lıkta çığır açıcı gelişmelere imkân tanımaktadır. Bu alanların sayısını artırmak mümkündür. Milli teknoloji 
hamlesinde belirlenen altı odak alanı Şekil 27’de gösterilmektedir. Belirlenen bu alanlara ait stratejiler ve 
yol haritaları oluşturulmuştur. Bu faaliyet alanlarının faaliyet dikeylerinin haricinde teknoloji alanlarından 
da bahsetmek gereklidir. Çünkü yapay zekâ teknolojileri tüm ekonomik alanlarda etki üretme potansiyeline 
sahiptir. Yapay zekânın etkisi sadece ekonomik alanlarla sınırlı kalmamakta, sosyal ve toplumsal faaliyet 
alanlarında da katma değer üretme potansiyeli sunmaktadır [18].
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DÖNÜŞÜM YOL HARİTASI
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AKILLI YAŞAM VE SAĞLIK 
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5G VE ÖTESİ TEKNOLOJİLER 
İLE BAĞLANTILI YAŞAM YOL 

HARİTASI

SANAYİNİN DİJİTAL 
DÖNÜŞÜMÜ YOL HARİTASI

Şekil 27. Milli teknoloji hamlesindeki altı odak alanı ([18]’den uyarlanmıştır)
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Teknoloji dikeylerinde de üzerinde önemle durulması gereken bazı başlıklar bulunmaktadır. Bunlardan en 
önemlisi hiç şüphesiz yapay zekâ konusudur. Tüm ekonomik ve toplumsal faaliyet alanlarını yatayda kesen 
bir teknolojide ulusal yetkinlikleri geliştirmek ayrı bir bakış açısını, odaklanmayı, yaklaşımı ve stratejiyi 
gerektirmektedir [18]. Bu bakış açısıyla ülkemizde yapay zekâ alanında da bir ulusal strateji ortaya koymak 
gerektiği kanaati oluşmuştur. Bu bağlamda 2021 yılında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkan-
lığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordineli çalışmalarıyla Ulusal Yapay Zekâ stratejisi hazırlanmıştır [19]. 
Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi, faaliyet dikeyleri ve faaliyet alanlarından bağımsız genel bir yaklaşım ortaya 
koymaktadır. Stratejide insan kaynağı boyutu, AR-GE yetkinlikleri, girişimcilik, altyapı ve etik gibi yatay 
boyutlar yer almaktadır. Bununla beraber, sadece bu yatay boyutları değil, belirlenecek odak alanlardaki 
uygulamalara da önem verilmekte ve bu alanlarda da gelişim desteklemektedir. OECD tarafından hazırlanan 
2021 yılı raporunda farklı ülkelerin yapay zekâ strateji belgelerinde ve politikalarında öne çıkan alanlar özet-
lenmiştir (Tablo 4). Buna göre sağlık, mobilite, enerji, tarım ve yerel yönetimler gibi alanlara vurgu yapıldığı 
görülmektedir.

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’nde amaç “Çevik ve sürdürülebilir bir yapay zekâ (YZ) ekosistemiyle küresel 
ölçekte değer üretmek” olarak belirtilmektedir Detaylandırılacak olursa, insan kaynağı, altyapı, girişimcilik 
ekosistemi ve AR-GE kapasitesi gibi farklı unsurlarla olgun, yetkin, çevik ve sürdürülebilir bir ekosiste-
min inşa edilmesi amaçlanmaktadır [18]. Bu çerçevede 2025 yılı itibariyle GSYH’ye %5 katkı sağlanması, 
50.000 yeni istihdam alanı oluşturulması, alanda uzman 10.000 lisansüstü öğrencinin mezun edilmesi ve YZ 
endekslerinde ilk 20 ülke arasında yer almak gibi somut hedefler belirlenmiştir [19]. YZ stratejisi kapsamın-
da altı stratejik öncelik belirlenmiş durumdadır (Şekil 28).

Tablo 4. Ulusal yapay zekâ stratejilerinde ve politika belgelerinde öne çıkan alanlar ([20]’den uyarlanmıştır)
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Tarım & Gıda ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
Sibergüvenlik ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Savunma / 
Güvenlik ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Eğitim ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
Enerji ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
Çevre ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
Finans ✔✔ ✔✔ ✔✔
Sağlık ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
İmalat ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Mobilite & 
Ulaşım ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
Yerel 

Yönetim ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
Deniz / 

okyanus ✔✔ ✔✔ ✔✔
Akıllı Şehirler 

/ İnşaat ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
Havacılık / 

Uzay ✔✔ ✔✔ ✔✔
Telekom. / 

Bilişim ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
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Şekil 28. Ulusal yapay zekâ stratejisi stratejik öncelikler ve amaçlar ([18]’den uyarlanmıştır)

Şekil 28’de belirtilen her bir stratejik öncelik için belirlenen alt amaçlar ve hedefler Ulusal Yapay Zekâ Stra-
tejisinde aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır [18]:

1. YZ Uzmanlarını Yetiştirmek ve Alanda İstihdamı Artırmak
Amaç 1.1. YZ uzmanı istihdamının artırılması,
Amaç 1.2. Üniversitelerin YZ alanındaki akademik ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi,
Amaç 1.3. Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim alan öğrenci sayısının ve niteliğinin artırılması,
Amaç 1.4. Yükseköğrenim öncesi gençlerin algoritmik düşünme, kodlama ve YZ uygulamalı eğitimi 
almalarının sağlanması.

Hedef 1.1. YZ alanında çalışan akademisyen sayısı 5 bin kişiye çıkarılacaktır.
Hedef 1.2. YZ alanında sosyal ve teknik alanlarda yürütülen lisansüstü tez sayısının en az bin olması 
sağlanacaktır.

2. Araştırma, Girişimcilik ve Yenilikçiliği Desteklemek
Amaç 2.1. YZ teknolojileri geliştirme ve uygulama alanlarındaki kamu desteklerinin artırılması,
Amaç 2.2. Özgün YZ ürün, hizmet ve uygulamalarını geliştiren girişim sayısının ve niteliğinin artı-
rılması,
Amaç 2.3. YZ odaklı girişim sermayesi fonlarının etkinleştirilmesi,
Amaç 2.4. İleri düzey AR-GE faaliyetlerinin yürütülebileceği kümelenmeler ile yenilik ve mükem-
meliyet merkezlerinin desteklenmesi.

Hedef 2.1. YZ AR-GE harcamalarının toplam AR-GE harcamalarına oranının en az %15 olması sağ-
lanacaktır.
Hedef 2.2. Doğal dil işleme alanında en az 1 küresel girişim çıkarılacaktır.

3. Kaliteli Veriye ve Teknik Altyapıya Erişim İmkanlarını Genişletmek
Amaç 3.1. Yüksek başarımlı hesaplama altyapılarına ihtiyaç duyan araştırmacı ve girişimlere payla-
şımlı erişim imkânlarının sağlanması,
Amaç 3.2. Araştırmalarda kullanılacak verilerin güvenli şekilde paylaşımına yönelik yönetişim me-
kanizmasının kurulması,
Amaç 3.3. Açık kaynak kodlu yazılım ve algoritma kütüphanelerinin ekosisteminin erişimine sunul-
ması,
Amaç 3.4. Açık veri paylaşımlarının yaygınlaştırılması.



41TÜBA-ENERJİDE YAPAY ZEKÂNIN ROLÜ RAPORU 

Hedef 3.1. Ortaklaştırılmış yüksek başarımlı hesaplama altyapısına erişim sağlayan kurum sayısının 
en az 200 olması sağlanacaktır.
Hedef 3.2. Veri paylaşımına yönelik en az 10 sektörel bulut platformu kurulacaktır.

4. Sosyo-Ekonomik Uyumu Hızlandıracak Düzenlemeleri Yapmak
Amaç 4.1. Etik ve hukuki senaryolarının test edilmesi ve tartışılabilmesi için çevik ve kapsayıcı bir 
yasal uyumlanma sürecinin işletilmesi,
Amaç 4.2. YZ çalışmalarında güvenilirliği desteklemek üzere tarafsızlık, veri mahremiyeti ve etik 
değerler denetimi ile algoritmik hesap verebilirliği kolaylaştıracak yönetişim mekanizmasının hayata 
geçirilmesi,
Amaç 4.3. YZ teknolojilerinin ve sistemlerinin sosyo-ekonomik yapıya etkileri ve riskleri konusunda 
bilimsel araştırmaların ve farkındalık düzeyinin artırılması,
Amaç 4.4. YZ alanındaki gelişmelerin sosyo-ekonomik yapı üzerindeki etkisini değerlendirebilmek 
üzere veri kapasitesinin iyileştirilmesi.

5. Uluslararası Düzeyde İş Birliklerini Güçlendirmek
Amaç 5.1. Küresel veri yönetişimi, güvenilir ve sorumlu YZ çalışmalarına aktif katılım sağlanması,
Amaç 5.2. Avrupa Birliği’nin çerçeve programları öncelikli olmak üzere, sınır ötesi çağrılı projelere 
katılımın artırılması,
Amaç 5.3. Alanda öncü kuruluşlar ve stratejik açıdan öncelikli ülkeler ile uluslararası düzeyde ortak 
proje ve iş birliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Hedef 5.1. YZ alanında en az 10 uluslararası yarışma ve proje çağrısı açılacaktır.

6. Yapısal ve İşgücü Dönüşümünü Hızlandırmak
Amaç 6.1. Kamu kurumlarında YZ ve ileri analitik çalışmalarını hızlandırmak üzere Kamu YZ Eko-
sistemi ve teknik altyapısının oluşturulması,
Amaç 6.2. Kamu kurumlarında YZ teknolojilerinin etkin kullanımına yönelik yapısal ve yetkinlik 
dönüşümün hızlandırılması,
Amaç 6.3. TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsünün, YZ ekosisteminin gelişmesinde hızlandırıcı rol üst-
lenmek üzere; sektörleri ve araştırma alanlarını yatay olarak kesecek şekilde yapılandırılması,
Amaç 6.4. Sektörel uygulama alanlarına odaklı, tecrübe paylaşımını önceliklendiren ve tüm paydaş-
lara açık çalışmaların yürütülmesi,
Amaç 6.5. Yeni meslekler göz önüne alınarak, sektörel iş birlikleri ile mevcut işgücüne yönelik eği-
tim ve sertifikasyon programlarının yürütülmesi ve işgücü uyumunun hızlandırılması.

Hedef 6.1. Akıllı şehir uygulamaları ile en az 250 belediyenin YZ teknolojilerini aktif kullanması 
sağlanacaktır.
Hedef 6.2. Yenilik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinde yürütülen uygulamalı eğitim ve farkındalık 
çalışmalarından en az 350 bin kişinin yararlanması sağlanacaktır.

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi odak faaliyet alanları özelinde doğrudan bir önermede bulunmamaktadır. Bu 
bağlamda bu stratejide enerji alanına özel bir içerik yer almamaktadır. Ancak bunun ötesinde belirlene-
cek odak alanlarda gelişimi önceliklendirmekte ve buna çok önem verilmektedir. Dolayısıyla stratejinin en 
önemli ve öncelikle ilk adımı, odaklanılacak öncelikli faaliyet alanlarının belirlenmesidir. Hali hazırda yürü-
tülen yapay zekâ teknoloji yol haritası çalışmalarında odak alanlar belirlenerek duyurulacaktır. Enerji alanı 
biraz geniş bir çerçevede sürdürülebilirlik boyutu altında yapay zekâ stratejisinin odak alanlarından biri 
olarak belirlenmiş durumdadır [18]. Dolayısıyla Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’nde genel ifadelerde belirtilen 
tüm tedbirler, öncelikler ve stratejiler özelde enerji faaliyet alanı ve enerji teknolojileri için de geçerlidir [18]. 
Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’nin teknoloji geliştirme boyutundaki öncelikleri ve hedefleri dört boyutta ele 
alınabilir:
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•	 İnsan Kaynağı: İnsan kaynağı boyutu yapay zekâ stratejisinin en önemli ayaklarından bir tanesidir. 
Yeni ve çok yönlü bir teknoloji alanında en önemli unsur insan kaynağıdır. Hızlı gelişen bir alanda 
insan kaynağının çağa uygun bir şekilde yetiştirilmesi ve gelişmelere açık olması gerekmektedir. 
Özellikle yapay zekânın enerji teknolojileri ile kesiştiği noktada insan kaynağı ihtiyacının öncelikle 
ortaya koyulması gerekmektedir. Yapay zekâ ile enerji teknolojilerinin kesiştiği noktada ülkemizin 
ihtiyaç duyacağı yetkinliklerin belirlenmesine yönelik bir çalışma yürütülmektedir. Bu yetkinlikler 
belirlendikten sonra, bu yetkinliklerin geliştirilmesine yönelik müfredat ve eğitim programlarının ge-
liştirilmesi aşamasına geçilecektir. Burada YÖK ile eş güdümlü çalışan diğer çalışma gruplarında bu 
konular detaylıca ele alınmaktadır. Bunun yanında geliştirilecek eğitim programlarının yüksek lisans 
veya lisansüstü programlarında veya tamamlayıcı eğitim programlarında uygulanması gibi alternatif 
bakış açıları bulunmaktadır. Milli Teknoloji Akademisi adında bir çalışmanın hazırlığı yapılmaktadır. 
Milli Teknoloji Akademisi ülkemizin başta yapay zekâ olmak üzere ihtiyaç duyacağı yüksek nitelikli 
teknoloji uzmanlarının yetiştirilmesine odaklanan bir yapı olacaktır. Bu konuda da enerji teknoloji-
lerinde yapay zekâ konusu önemli bir başlık olarak öne çıkmaktadır. İnsan kaynağı boyutunda stra-
tejinin önceliklendirdiği ve önem verdiği unsurlardan bir tanesi bu alandaki araştırmacılara yönelik 
burs programlarının geliştirilmesidir. Mevcut burs programlarında enerjide yapay zekâ çalışmalarının 
önceliklendirilmesi gibi tedbirler de söz konusu planlamalar dahilinde uygulanabilecektir [18].

•	 Teknoloji Geliştirme: Yapay zekâ alanında teknoloji geliştirmeyle ilgili iki temel husus ön plana 
çıkmaktadır. Bunlardan ilki ileri seviye öncü çalışmalar için tematik kümelerin veya mükemmeliyet 
merkezlerinin oluşturulmasıdır. Bunlar yetkinlik merkezi olarak da ifade edilebilir. Bu konu stratejide 
özellikle vurgulanmaktadır. Belirlenen odak alanlarda mükemmeliyet merkezleri ve yetkinlik mer-
kezlerinin desteklenmesi ve merkezlerin altyapılarının oluşturulmasına yönelik bir tedbir ve öncelik-
lendirme söz konusudur. Burada TÜBİTAK tarafından oluşturulan destek programları bulunmaktadır. 
Mükemmeliyet merkezleri ve yetkinlik merkezlerinin desteklenmesi konusu önemli bir başlık olarak 
değerlendirilmektedir. Teknoloji geliştirme boyutunda ikinci konu ise yapay zekâda veriye duyulan 
ihtiyaç ve bu verilerin işlenmesine yönelik teknolojik altyapının geliştirilmesidir. Özellikle sektörel 
boyutta düşünüldüğünde enerji sektöründe veri uzaylarının oluşturulması ve endüstriyel veri bulutu-
nun hazırlanması konusu stratejinin önemli başlıklarından bir tanesidir [18].

•	 Uygulama: Uygulama boyutunda önceliklendirilen konu ise özellikle özel sektör firmalarının akade-
mi ile iş birliği içerisinde rekabet öncesi iş birliği projeleri yürütmeleridir. Bunun için sektörle birlikte 
geliştirme laboratuvarları konsepti öne çıkartılmaktadır. Belirlenen odak alanları için bu uygulama 
hayata geçirilmeye başlanmıştır. Firmalar akademi ile iş birliği yaparak geliştirme laboratuvarlarında 
rekabet öncesi iş birliği projeleri yürütebilecektir. Ortak ihtiyaçlara ortak çözümler geliştirmelerine 
imkân verecek bir yaklaşım ortaya koyulması hedeflenmiştir. Diğer taraftan akıllı şehir hizmetlerinde 
yapay zekâ uygulamaları ve ilgili teknolojilerin kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Sektörlerin problem 
havuzu ve kullanım senaryoları oluşturması sağlanarak belirlenen problemlere yönelik tematik ve 
ödüllü yarışmalar düzenlenecektir [18].
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2. YAPAY ZEKÂNIN TEMELLERİ 

Bu bölümde ilk olarak yapay zekânın tarihsel gelişimi hakkında kısa bilgilendirme yapıldıktan sonra zeki 
etmen, otonom sistemler, büyük veri ve nesnelerin interneti gibi temel kavramlar tartışılmakta ve kullanım 
alanları sunulmaktadır. Bölümün son kısmında ise yapay zekâ sistemlerinin enerji tüketim boyutu ele alın-
maktadır.

2.1. Yapay Zekâ Nedir?

Yapay zekâ, endüstrileri, kurumları, toplumları ve her kesimdeki insanın geleceğini yakından etkileyen bir 
teknoloji haline gelmiştir. Büyük veri, robot bilimi, sensör teknolojileri ve nesnelerin interneti gibi teknolo-
jilerin gelişmesinde yapay zekâ, itici güç durumundadır [21]. Yapay zekâ öngörülebilir bir gelecekte de tek-
nolojik yenilik sunan en önemli araçlarından birisi olmaya devam edecektir. Zekâ ve yapay zekâ olgularının 
doğru anlaşılması, bu teknolojinin gelecekteki etkisini daha doğru yorumlamak için oldukça önemlidir. Baş-
langıcından bugüne yapay zekâ tabiri birtakım değişikliklere uğramıştır. Zeki makineler veya zeki bilgisayar 
programları oluşturmak üzere ortaya atılmış ilk düşünceler 1950’li yıllara dayanır. Özellikle 1980’li yıllara 
kadar bilgisayarın düşünebilmesi üzerine odaklanılmıştır [21]. Daha sonra uzman sistemlerin hayata girme-
siyle birlikte insan gibi davranan bilgisayarlar oluşturma devri başlamıştır. İnsan zekâsının özelliklerini taklit 
eden ve insan seviyesinde zekâya kavuşan birtakım sistemler, yazılımlar ve robotlar geliştirilmesi yapay zekâ 
olarak takdim edilmeye başlamıştır. Özellikle son zamanlarda da kendi kendisine karar verebilen ve hiçbir 
insan müdahalesi olmadan çalışabilen, otonom sistem geliştiren bir teknoloji olarak da kendisini takdim 
etmektedir. 1950’li yıllardan günümüze “yapay zekâ nedir?” sorusuna verilmiş yanıtlar şu şekildedir [21]:

•	 Zeki makineler özellikle de zeki bilgisayar programları oluşturan bilim ve mühendislik dalıdır. (John 
McCarthy, 1959)

•	 Bilgisayarın «düşünebilmesidir».
“… bilgisayarların düşünmesini sağlayan heyecan verici bir faaliyet ... Kafa sahibi makineler, hem de 
tam kelime anlamıyla …” (Haugeland, 1985)

•	 Bilgisayarın «insan gibi» davranmasıdır.
“.. İnsanların şu anda daha iyi yaptığı şeyleri bilgisayarlara yaptırmayı hedefleyen araştırma …” 
(Rich, ve Knight, 1991)

•	 “…keyfi bir dünyada bir insandan daha kötü olmayan bir şekilde sorunlar ile başa çıkabilecek bir 
program olacaktır.” (Dobrev, 2004)

•	 İnsan zekâsının özelliklerini taklit etme yeteneğidir.
“…karmaşık problemleri çözebilen ve değişen bir ortama uyum sağlayabilen makineler geliştirmek-
tir.” (Boden, 2018).

•	 İnsan seviyesinde zekâya kavuşmaktır.
“…insan zekâsını analiz etmek için çeşitli bilgisayarlı programlar ile birlikte karmaşık makineler ve 
cihazlar geliştirme bilimidir.” (Priyadarshini, 2021)

•	 Otonom sistem geliştiren teknolojidir.
“…gerçek zamanlı, insan kontrolünden bağımsız olarak dünya üzerinde hareket edebilen sistemler 
olarak tanımlanabilir” (Soltanzadeh, 2022)
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Yukarıda anlatılanları dikkate alarak yapay zekânın tarihsel gelişimi üç devirde incelenebilir (Şekil 29). 
Birinci devir zeki makine üretme devri olarak isimlendirilebilir [21]. Bu dönemdeki ilk bilimsel çalışmalar 
“acaba insan gibi bir makine yapabilir miyiz?” düşüncesinin hâkim olduğu yıllarda başlamıştır. 1956 yılında 
ilk defa “yapay zekâ” tabiri kullanılmıştır. Bu tarihlerde, “Bir zeki makine yapacağız, ancak bu makinenin 
zeki olduğunu nereden anlayacağız?” diye bir soru da ortaya atılmıştır. Alan Turing bu amaçla bir test geliş-
tirmiştir. Bu testte (Turing testi) üç ayrı odaya birer tane makine koyulmaktadır. İki makinenin başında birer 
insan bulunmaktadır. İnsanlardan birisi diğer odadaki makineye ve insana istediği konuda/kapsamda soru 
sormaktadır. Cevap alındığında, eğer gelen cevabın makineden mi yoksa insandan mı geldiği ayırt edilemi-
yorsa o makine zeki bir makine olarak tanımlanmaktadır [21]. Aradan geçen yıllar boyunca hâlâ bugün bile 
bu testi geçen bir makine olmamıştır [21].
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Düşünceler İlk Işıklar
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(Minsky 
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Yeni Bakış
Açısı

Yeniden
Canlanma Ticarileşme Olgunluk 4. Dönüşüm

(Endüstri 4.0)

Zeki Makine
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Zeki Program
Üretme

Zeki Sistem
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Şekil 29. Yapay zekânın tarihsel gelişim süreçleri ([21]’den uyarlanmıştır)

1980’li yıllara gelindiğinde, Turing testi belirli bir alanda soru sorularak basitleştirilmiştir. Alan daraltıldıkça 
makinenin de zeki davranmaya başladığı görülmüştür, yani gelen cevabın insandan mı makineden geldiği 
anlaşılmaz bir duruma gelmiştir. Bu durumda “uzman sistem” denilen bir teknoloji doğmuştur. 1980’li yıl-
larda zeki makine yerine zeki program yapma yönünde düşünce oluşmuştur. 2000’li yıllardan sonra özel-
likle Endüstri 4.0 kavramının ortaya atılmasıyla robot ve sensör teknolojilerindeki gelişmeler ile iletişim 
teknolojisindeki gelişmeler bir araya geldiğinde artık yeniden zeki makine ve zeki sistem üretme anlayışına 
geçilmiştir [21].

Yapay zekâ uygulamalarının geldiği nokta şu şekilde özetlenebilir [21]:
•	 Bilinen yöntemlerle bilgisayarın çözemediği karmaşık problemlere çözüm üretebilmektedir,
•	 Satranç oyununda insanı yenebilmektedir,
•	 Bir uzay aracını kontrol edebilmektedir,
•	 Konuşma tanıma sistemleri ile insanlar ve diğer makineler ile konuşabilmektedir,
•	 Robotların yorum yapmalarına, problem çözmelerine, ilişki kurabilmelerine, karar vermelerine, me-

tin okuyabilmelerine, anlamlandırmalarına, olayları algılayabilmelerine önceliklendirebilmelerine, 
odaklanabilmelerine imkân vermektedir,

•	 Web sitelerinde otomatik olarak dil tercümesi gerçekleştirilebilmektedir,
•	 Yönetim kurullarında üye olarak görev alabilmektedir,
•	 Sanal organlar üretilebilmektedir,
•	 Sürücüsüz araçların oluşturulmasına temel oluşturmaktadır,
•	 Yüz/resim/şekil tanıma sistemleri ile olağan dışı durumları (trafik kazaları, aranan kişiler vb.) tespit 

edebilmektedir.
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Yakın gelecekte yapay zekâ teknolojisinin erişebileceği noktalar şu şekilde sıralanabilir [21]:
•	 Birbirleri ile konuşabilme (Bilgi protokolleri)
•	 Aynı amaca yönelebilme (Amaç/sensör modellemesi)
•	 Sosyalleşme, yardımlaşma ve birbirlerine destek üretme (Duygusal zekâ)
•	 Birbirlerine olayları öğretebilme (Zeki öğretim sistemleri)
•	 AR-GE çalışmaları yapabilme ve inovatif davranabilme (Bilimsel keşiflerin modellenmesi)
•	 Birden fazla işi tek başlarına gerçekleştirebilme (Zeki etmenler) 
•	 İşletmelerde yönetim kademelerinde görev alabilme (Zeki etmenler)
•	 Kişiselleştirilmiş eğitim/öğretim sistemleri oluşturabilme (Zeki öğretim sistemleri)
•	 Muhatabı ile ana dili üzerinden iletişim kurabilme (Doğal dil işleme)

Yapay zekânın, genel olarak bir sürü akıllı fikir ve içgörü üretmek için güvenilir bir yöntem olabileceği ve 
insan ötesine geçebileceği yönünde bir algı oluşmuştur. Ancak gerçekte, bir göreve atanmış herhangi bir in-
sanın (bir operatör, bir şoför, bir teknisyen, bir öğretmen, bir memur, bir yönetici, vb.) fizyolojik ve zihinsel 
yeteneklerini çoğaltma fikri etrafında dönen çalışmalardan ibarettir [21]. Temel olarak gerçekleştirilmek 
istenen amaç ise otomatik makineler ve sistemler yerine insan karar verme sürecini de bilgisayarlaştırıp 
kendi kendine karar verebilen (otonom) makine ve sistemler geliştirmektir [21]. Yapay zekâ temel olarak 
insan zekâsının karakteristik özelliklerini bilgisayara kazandıran algoritmalardan ibarettir. Özellikle olaylar 
arasında sebep/neden ilişkisi kurmak, tecrübelerden öğrenmek, öğrendiklerini muhakeme etmek, şekilleri ve 
örüntüleri tanımak, karmaşık problemleri çözmek ve olaylara bir bakış açısı oluşturmak gibi farklı boyutları 
vardır (Şekil 30). Yapay zekâ insan zekâsının bir ürünü olup insan zekâsının bilgisayarlaştırılmış şekli olarak 
tanımlanabilir. Olaylara farklı açılardan bakıp yorumlar kazandırdığı için tıpkı insan gibi o da çevresel olay-
lardan etkilenecektir. Bu nedenle, yapay zekâ sadece Bilgisayar bilimi ile değil aynı zamanda Matematik, 
Psikoloji, Sosyoloji, Biyoloji, Dil ve Felsefe bilimleri ile ilgili bir çalışma alanıdır [21].

İnsan zekâsı bir olaya nasıl çözüm üretiyorsa, yapay zekâ uygulamalarında da benzer bir çözüm üretmeye 
çalışılmaktadır. Bir problem herhangi bir matematiksel formül ile çözülebiliyorsa, yani problemi çözecek 
matematiksel bir formül varsa, bir algoritmaya bağlı olarak bilgisayar programı yazılmakta ve problem çö-
zülmektedir [21]. Bu bir yapay zekâ uygulaması değildir. Yapay zekâ daha çok yapısal olmayan, yani her-
hangi bir matematiksel formülü bulunmayan ve insanların kendi sezgilerini, bilgilerini, deneyimlerini, tecrü-
belerini kullanarak çözdükleri problemleri çözebilen bilgisayar programlarıdır. Çevremizdeki birçok sorun 
da zaten yapısal olmayan sorunlardır. Bir işe eleman alımı sürecinde adım adım izlenen ve sonuçları en iyi 
elemanı veren formül yoktur. Birçok olay için benzer durum geçerlidir. Yapay zekâ ile herhangi bir formül 
veya adım adım izlenerek geleneksel bilgisayar programlarında yapıldığı gibi bir yöntem izlemeden, daha 
çok sezgisel bilgileri kullanarak ve eldeki bilgiye bağlı olarak da karar vermeye çalışılmaktadır (Şekil 31).

Tecrübelerden
Öğrenir.

Öğrendiklerini 
muhakeme eder.

Şekilleri ve 
örüntüleri tanır.

Karmaşık 
problemleri çözer.

Lisanı ve 
inceliklerini anlar.

Bakış açısı 
oluşturur.

Sebep-neden 
ilişkisi kurar

Şekil 30. Yapay zekâ sisteminin boyutları ([21]’den uyarlanmıştır)
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Şekil 31. Sezgiye dayalı karar verme ([21]’den uyarlanmıştır)

Tablo 5’te geleneksel program ile yapay zekâ arasındaki farklar karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. Gele-
neksel programlarda daha çok veriler ve algoritmalar bulunmaktadır ve veriler nümerik olarak gösterilmek-
tedir. Yapay zekâda ise veriden daha çok bilgiye dayalı çalışma yapılmaktadır. Her ne kadar yapay zekâ ve 
makine öğrenmesinde veri toplanarak ve verilere dayalı çalışılıyorsa da aslında verilerin arkasında saklı bu-
lunan bilgiye ulaşmaya çalışılmaktadır. Yapay zekâ o bilgiyi değerlendirerek birtakım kararlar vermektedir.

Yukarıda da değinildiği üzere yapay zekâ sezgisel yaklaşımlar kullanarak nümerik bilgiler yerine sembo-
lik bilgiler kullanmak suretiyle olaylara çözüm üretmeye çalışmaktadır. Yapay zekâ uygulamalarında eksik 
veya belirsiz bilgiler işlenebildiği gibi hata da yapılabilmektedir [21]. Bu yönleriyle geleneksel bilgisayar 
programlarından ayrılmaktadır. Bir bilgisayar programı hata yapmaz, çünkü onun çalışması için gerekli olan 
algoritmanın doğruluğu ispatlanmıştır. Yapay zekâ ise sezgiler kullanarak bilgiye dayalı çalıştığı için bilgi, 
özünde doğru değilse, yapay zekâ da o bilgi doğru olmadığı için hatalar yapacaktır.

Yapay zekânın oluşması ve kullanılabilmesi, ancak alan bilgisinin bilgisayara kazandırılmasıyla mümkün-
dür. Sahip olunan bilgi, sistemin zekâ ve zeki davranış düzeyini belirlemektedir. Sonuç olarak bilgi ne kadar 
kapsamlı ve ne kadar doğru ise sistemin zekâsı da o derece doğru ve kapsamlı olacaktır [21].

Tablo 5. Geleneksel program yapısı ve yapay zekânın karşılaştırılması ([21]’den uyarlanmıştır)

Geleneksel Program Yapay Zekâ

Kaynak (işlenen) Veriler Bilgiler

İşleme yöntemi Algoritmik Sezgisel

Kaynak yapısı Nümerik Sembolik

Eksik bilgi işleme yeteneği Yok Var

Belirsiz bilgileri işleyebilme Yok Var

Programın hata yapması Yok Var

Adaptif davranma Yok – statik Var – dinamik
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Yapay zekâyı iyi anlayabilmek için dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi zekânın kaynağının bilgi ol-
duğudur. İnsan, olayları sahip olduğu bilgiye dayanarak yorumlar. Bilgisinin kendisine kazandırdığı sezgileri, 
tecrübesi, deneyimi, öngörüsü, bakış açısı, çözüm geliştirme yeteneği ve ilgili becerileri onun kendi zekâsını 
oluşturur. Yapay sistemleri de zeki yapan şey, bir olay ile ilgili (insan zekâsı ve sezgisinin eseri olarak oluştu-
rulmuş) bilgi setinin tüm yönleri ile bilgisayar tarafından işlenebilmesidir. Bilişim teknolojilerinin bilgi yoğun 
yaklaşımlar ile çalışması buna imkân vermekte ve bunun sonucunda yapay zekâ oluşmaktadır [21]. 

Bilgi asla yerinde durmamaktadır, sürekli olarak var olan bilgiden yeni bir bilgi üretilmektedir. Mevcut bil-
gi stoğu kullanılarak sürekli yeni bilgiler keşfedilmekte ve bu da doğal olarak toplumun her kesiminde bir 
dönüşümü tetiklemektedir. Yapay zekâ da en önemli itici güç olmaya devam etmektedir. Her değişimin tekâ-
mül etmesi için de bir önceki döneme ait bilginin sağlıklı olarak kavranması ve yönetilmesi gerekmektedir. 
Bugün eğer iyi anlaşılırsa, gelecek de doğru şekillendirilir [21].

Yapay zekâ alanında birbiriyle ilişkili olan makine öğrenmesi, derin öğrenme ve istatistiksel öğrenme gibi 
kavramlar karşımıza çıkmaktadır (Şekil 32). Makine öğrenimi (Machine Learning – ML), yapay zekânın 
bir dalıdır ve bilgisayar sistemlerinin öğrenmesini sağlayan algoritmalar ve istatistiksel modellerle ilgilenir. 
Belirli bir görevin otonom olarak ve doğrudan talimatlar olmadan gerçekleştirilmesini sağlar. İstatistiksel 
öğrenme ise modelleme ve tahmine vurgu yapan bir istatistik dalıdır. Özetle, istatistiksel öğrenme, karmaşık 
veri kümelerini modellemek ve anlamak için araçlar sağlayabilir. Genel olarak istatistik, nihayetinde veri 
toplamak, düzenlemek, analiz etmek ve yorumlamak için kullanılan bir matematik dalıdır. Derin öğrenme ise 
yapay sinir ağlarını (YSA) kullanan bir dizi makine öğrenme yöntemidir. YSA, derin öğrenme olarak adlan-
dırılır, çünkü bu ağların giriş ve çıkış seviyeleri arasında çok sayıda katman bulunmaktadır. Derin öğrenme, 
özellikle konuşma tanıma, çeviri ve görüntü işleme alanlarında kullanılmaktadır.

İstatistikBilişim

Robotik

Yapay Zekâ
Makine 

Öğrenmesi

Şekil 32. Yapay zekânın ilişkili olduğu konular ([13]’ten uyarlanmıştır)

2.2. Otonom Sistemler ve Zeki Etmenler

Otomatik sistemler ile otonom sistemler zaman zaman kavramsal olarak karıştırılmaktadır. Otomatik sis-
temde, bir otomatik yapı kurulmakta, girdi ve çıktı birbiriyle ilişkilendirilmekte ve döngü içerisinde gir-
dinin durumuna göre çıktı seçilerek uygulanmaktadır [22]. Burada tamamen verinin değerlendirilerek bir 
fonksiyon icra etmesi üzerine kurulmuş bir yapı söz konusudur, “itme-çekme” mantığı vardır [22]. Yani 
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veri, sistemi itmekte ve böylece bir sonuç üretmektedir. Sonuç safhası da çekme olarak algılanabilir. Bü-
tün bilgisayar sistemlerinde bu etkileşim söz konusudur, yani bilgisayarda kullanılan geleneksel programlar 
temel olarak bu işlemi uygulamaktadır. Programa veri girilir, veri işlenir ve sonuçlar üretilir. Dolayısıyla 
otomatik sistemler itme-çekme mekanizmaları ile çalışır, yani bir karar verme yetisine gerek duymaksızın 
veri ile yönlendirilirler. Bu sistemlerde zekâ adına bir inisiyatif alma yetisi bulunmamaktadır. Sonuç olarak 
otomatik sistemler belirli mekanizma ve tekniklerle sistemlerin kabiliyet ve fonksiyonelliklerini sınırlaması 
ve kontrollü davranış üretmesi sağlanarak elde edilen sistemlerdir [22]. Giriş verilerine bağlı olarak bir dizi 
alternatif davranışlardan biri seçilir. 

Otomasyon sistemleri ise dijital teknolojiden faydalanarak sistemlerin ve süreçlerin daha kolay işler hale 
getirilmesi ve emek yoğun olmaktan çıkarılması olarak kabul edilebilir. Örnek olarak ofislerde kullanılan 
ofis otomasyonu paketleri bu imkânı vermektedir. Burada temel amaç bütün süreçleri dijitalize ederek bu 
teknolojiden yararlanmaktır. Benzer şekilde tam veya kısmı otomatik çalışan fabrika otomasyonları veya iş 
yeri otomasyonları bulunmaktadır; bunlar, dijital teknolojilerden yararlanarak emek yoğun işlemi daha kolay 
yapabilir hale getirme mekanizması olarak düşünülebilir [22]. Burada da yapay zekâdan istifade edilebilir 
veya edilmeyebilir. Yapay zekânın dahil olması yönünde bir gereklilik bulunmamaktadır. Bu yönüyle kav-
ramsal farklılıkları birbirinden ayırmak önemlidir.

Otonom sistemin otomatik ve otomasyondan farkı ise şu şekilde açıklanabilir: otonom sistemde bir inisiyatif 
alma durumu söz konusudur, bir diğer deyişle itme-çekme sisteminden ziyade, veri alınarak yine bir çıktı 
üretilmekte ancak arada bir inisiyatif alma durumu söz konusudur. Kullanıcıya bağımlılık söz konusu değil-
dir. Tamamen bağımsız olabilir veya kısmı bağımsız olunabilir. Dolayısıyla üretilen dijital ürün, eğer veriyi 
alıyor daha sonra belli bir inisiyatif kullanarak birtakım işlemler yapıyor ve sonra bize birtakım çıktılar üre-
tiyorsa, buna otonom sistem ismi verilir [22]. Dolayısıyla burada bir zekâ unsuru vardır. Mesela telefonlarda 
ve bilgisayarlarda bulunan asistan programlardan bir işlem/bilgi talep edildiğinde yapay zekâ uygulaması 
otonom olarak işlemektedir. Uygulama arama motorlarına ulaşım sağlamaktadır. Gereken işlemleri yaparak 
bir sonuç üretmektedir. Bu aşamalarda inisiyatif alma söz konusudur. Hangi veri bankalarını ve kaynakları 
araştıracağına ve hangi kavramları kullanarak arama yapacağına kendisi karar vererek inisiyatif almaktadır. 
Dolayısıyla bu uygulamaya otonom sistem ismi verilir. Benzer yapı şoförsüz araçlar için de geçerlidir. Bir 
konuşma algılama mekanizması, yolcuyla araç arasındaki diyaloğu sağlamaktadır. Daha sonra araç aldığı 
bilgiye göre bir yol güzergahı hesaplamaktadır. Güzergâh seçiminde, istediği arama motorlarını ve algorit-
maları kullanabilir; burada yine bir inisiyatif söz konusudur. Hareket sırasında şartlardaki ani değişiklikler 
güzergahın değişimine sebep olabilir, bu durumda yine otonomi devreye girer. Arka planda otonom bir yapı 
sürekli olarak şartları incelemekte ve şartlarda meydana gelen değişikliğe göre optimum veya optimuma 
yakın olan bir davranış sergilemeye çalışmaktadır. Bu rota hâlâ en uygun olan ise aynı şekilde devam eder, 
uygun bir rota değil ve daha kısa sürede veya daha kısa mesafede hedefe ulaştıracak alternatifler varsa onları 
değerlendirir. Otonom sistem sürekli olarak kullanıcı müdahalesi gerekmeksizin geri planda inisiyatif alarak 
bunu yapmaktadır. Bunun dışında araçlardaki adaptif hız ayarlama sistemleri de buna örnek verilebilir. Özet 
olarak otonom sistemlerde bir inisiyatif ve zekâ söz konusudur, bu açıdan itme-çekme sisteminden (otomas-
yon) farklıdır [22]. 

Yukarıda verilen örneklerde otonomi belli seviyelerde sağlanmış durumdadır, ancak elde edilen birtakım so-
nuçlar/çözümler çok daha yeni sorunları/problemleri beraberinde getirmektedir. Çözülen yeni sorunlar başka 
sorunları tetiklediğinden otonomi alanında çok yoğun çalışmalar devam etmektedir. Otonomi alanındaki gün-
cel bilimsel çalışmalar incelendiğinde öne çıkan bir takım araştırma konularının olduğu görülmektedir [22]: 

•	 Algılama
o Sensör teknolojileri ve otonomi
o Çevreyi tanıma ve yer/pozisyon algılama
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•	 Öğrenme
o Makine öğrenmesi ve derin öğrenme ile otonomi
o Öğrenilen otonomi

•	 Planlama ve kontrol
o Operasyon planlaması ve kontrolü
o Davranış planlaması ve kontrolü

•	 Çoklu sistemler
o Koordinasyon

Özellikle sensör teknolojileriyle ortamı algılama konusunda ciddi çalışmalar yürütülmektedir. Sensör tekno-
lojilerinin daha iyi nasıl kullanılabileceği ve bu konuda ne tür algoritmaların daha iyi sonuç vereceği üzerine 
araştırmalar devam etmektedir. Çevreyi tanıma, pozisyon geliştirme (localization), çevreyi uzaktan tahmin 
edebilme ve böylece çevreye karşı davranış geliştirme konuları bu çerçevede yürütülen araştırmalardır. Bir 
diğer güncel konu ise öğrenmedir. Öğrenmeyi kullanarak otonomi nasıl sağlanabilir, sorusu gündeme gel-
mektedir. Burada öğrenme ile kastedilen “makine öğrenmesi”dir. Makine öğrenmesi içinde derin öğrenme 
ile birlikte yeni yöntemler kullanılarak otonominin nasıl sağlanacağı ve geliştirileceği üzerine çalışmalar 
yürütülmektedir [22].

Planlama ve kontrol ise, otonomi sonucu geliştirilen davranışların nasıl planlanıp kontrol edileceğini incele-
mektedir. Birtakım fonksiyonlar kullanarak bir seri işlem gerçekleştirmek istendiğinde davranış planlama ile 
bu işlemde hangi fonksiyonun ne zaman, hangisinin ardından ve hangisinden önce, nasıl bir sırayla kullanı-
labileceğini tespit etmek amacıyla uygulanmaktadır [22].

Çoklu sistemler de tekil uygulamaların bir arada çalıştığı sistemler olarak düşünülebilir. Beraber çalışıyor 
olabilirler veya birbirlerinin aleyhine çalışıyor olabilirler ve düşman olabilirler. Çoklu otonomi sistemlerinde 
özellikle koordinasyon ve çatışmanın nasıl sağlandığı ve çatışmanın yönetildiği üzerine araştırmalar devam 
etmektedir [22].

Yapay zekâda otonominin nasıl sağlandığı açıklanırken dağıtık yapay zekâ kavramının bugünkü en olgun 
hali olan “zeki etmenler” veya “etmen bazlı sistemler” konuları gündeme gelmektedir. Özellikle “böl ve yö-
net” denilen kural mühendislik uygulamalarında çok sık kullanılmaktadır. Sistemlerin kompleksliğini aşmak 
için sistemi basitleştirerek, sadeleştirerek ve sade sistemlerin koordineli çalışması sağlanabilmektedir. Bu 
konu yapay zekâya uygulandığı zaman, bugünkü hali olan aşama, yani çok etmenli sistemler elde edilmiş 
olur [22].

Etmen kavramı, insan gibi davranabilen ve kimliği olan bir kavramdır (Şekil 33). Literatürde etmen kavramı 
(agent) veya zeki etmen (intelligent agent) olarak geçmektedir. Şekil 33’te resmedildiği üzere bir etmen, 
zekâ unsurları ile teçhiz edilmiş ve çevresiyle etkileşebilen sentetik/sanal bir yapıdır. Çevreden algıladıkları 
zekâ süreçlerini tetikler ve işletir, verilen kararlar doğrultusunda çevreyi etkiler. Etmenin algılama ve etki 
etme mekanizmaları vardır. Bunun yanı sıra düşünme, karar verme, öğrenme gibi bilişsel (cognitif) mekaniz-
maları bulunmaktadır. Sensörlerle veya algaçlarla çevre algılanır. Çevreden edinilen veriler üzerine davranış 
gelişir ve reaksiyon oluşur. Dolayısıyla etmen, insanlarda ve esas olarak tüm canlılarda oluşan bu davranış 
biçimine özenilerek geliştirilen bir kavramdır. Etmen ve çevre etkileşimli olarak işlemleri yürütmektedir ve 
algıya göre kendi değerlendirme yapar, inisiyatif alır ve davranış belirler. Bu sebeple etmen otonom bir ya-
pıdır. Özet olarak Şekil 33’te resmedildiği üzere, çevre, algılama mekanizması vasıtasıyla algılanır, bilişsel 
mekanizmalar vasıtasıyla değerlendirilir ve belli bir karara bağlanır, buna göre bir eylem gerçekleştirilerek 
çevreye tepki verilir. 
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Şekil 33. Zeki etmen boyutları ve ilişkiler ([22]’den uyarlanmıştır)

Zeki etmen karakteristikleri şu şekildedir [22]:
•	 Özerklik (otonomi): Dışarıdan bir etki olmaksızın kendi kararıyla eylem başlatma
•	 İnisiyatif alma ve tepkisellik: Çevreye kayıtsız kalmama
•	 Rasyonel davranış: Davranışların açıklanabilir olması
•	 Sosyal davranış: Dış dünya ile diğer etmenler dahil, etkileşim

Etmenin inisiyatif alabilme ve reaktif olabilme karakteristiğine ve rasyonel davranış gösterme karakteris-
tiğine sahip pro-aktif bir yapıda olması gerekmektedir. Proaktif olabilmesi için de özerklik niteliğine sahip 
olması gerekmektedir. Bunlara ek olarak sosyal davranış kullanarak çok etmenli sistemler geliştirilmektedir. 
Çok etmenli sistemlerde birden fazla etmen bir araya gelerek koordinasyon sağlanır, böylece kolektif bir 
eylem gerçekleştirmeleri söz konusudur. Bunun bazı örnekleri şu şekilde listelenebilir [22]:

•	 Birden fazla etmenin sosyal etkileşimine dayalı sistemler:
o Etmenlerin sosyal davranış karakteristiği sonucunda iletişim geliştirme
o Diyalog kurma
o Ortaklık geliştirme
o Koordinasyon ve kollektif davranış geliştirme 

•	 Çok etmenli sistemler:
o Benzetimde
o Sistem modellemesinde (IoT)
o Kollektif problem çözme

Nesnelerin interneti de bugünlerde çok çalışılan ve çok dikkat çekilen bir teknolojidir. Örneğin bir ev oto-
masyonu sisteminde evdeki bütün nesnelere (makinelere) bir kimlik kazandırılmaktadır (Şekil 34). Bu kim-
lik çerçevesinde nesneler birbirleriyle iletişim halinde bulunmaktadır. Her biri diğerinden aldığı mesaja göre 
davranış sergileyebilmektedir. Nesnelerin internetinde çok etmenli (multi-agent system) sistemler kullanıla-
bilmektedir. Esasen daha zeki ve kollektif olarak zeki davranış gösterebilen bir sistem geliştirebilmek için 
çoklu etmenli sistemlerin kullanılması gerekmektedir [22].
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Şekil 34. Nesnelerin interneti (IoT) ([22]’den uyarlanmıştır)

Şekil 35’te resmedildiği üzere dijital dönüşüm insan hayatının her tarafını kuşatmış durumdadır [22]. İnsan-
lık artık hayatın hiçbir alanını bilgisayarsız bırakmamakta ve tüm işlemlerde kullanılmaktadır. Gerçekleş-
tirilen işlemler çok fazla veri birikimine sebep olmaktadır. Büyük veri (big data) olarak isimlendirilen bu 
veri birikimleri bizlere yeniden değerlendirme, etkinliği arttırma, performansı iyileştirme ve daha efektif 
kullanma gibi farklı imkanlar sağlayabilmektedir. Bunun için yapay zekâ kullanılması zorunlu değildir ancak 
bugünkü durum itibariyle yapay zekânın etkin kullanıldığı söylenebilir. Dijital dönüşüm sonrası nesnelerin 
interneti, robotlar (otonom araçlar ve İHA’lar gibi), zeki analiz araçları, açıkgöz binalar ve şehirlerhaya-
tımızın her alanında kolaylaştırıcı unsurlar olarak düşünülecek uygulama alanlarıdır. Zeki IoT modelleri 
optimum rotalama, kaynak yönetimi, zeki güvenlik, veri analitiği (büyük veri) ve insan-makine arayüzlerini 
içermektedir. Burada esas amaç IoT etkinliğini artırmaktır. Açıkgöz nesnelerde gelişmiş cihaz kullanımı, 5G 
gibi ileri düzey iletişim teknolojilerinin hataya geçirilmesi ve ileri protokollerin oluşturulması beklenmek-
tedir [22]. Sonuç olarak gelecek teknolojiler yapay zekâya ihtiyaç duyacak ve özellikle otonom sistemlerin 
oluşmasını sağlayacaktır. Çok etmenli sistemler otonom etmen takım kullanımının önünü açmaktadır. Öğ-
renme, özellikle destekli ve aktif öğrenme otonom etmen takımlarının vazgeçilmezi durumundadır. Otonom 
etmen takımlarının öğrenme yetileri üzerinde derinlikli çalışmalara acil ihtiyaç duyulmaktadır [22]. 
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Şekil 35. Dijital dönüşümün boyutları ve platformları ([23]’ten uyarlanmıştır)

Yapay zekâ ve derin öğrenme algoritmaları en kompleks makine olarak nitelendirilen insanın yaşamsal fa-
aliyetlerinin takip edilmesinde ve hastalıkların çok daha hızlı ve enerji etkin yöntemlerle teşhis edilmesin-
de de kullanılabilmektedir. Dünyanın yaşlanan bir nüfusu vardır ve yaşlanan nüfus ile sağlık sektörünün 
harcamaları da katlanarak artmaktadır. 2050 yılında dünyada seksen yaşın üzerinde yaklaşık yarım milyar 
insan olması öngörülmektedir. 60 ila 80 yaş arasında ise yaklaşık 1,6 milyar insan olması tahmin edilmek-
tedir. Yaşlanan bir nüfusa etkili sağlık hizmetlerini hastanelere gerek kalmadan evlerinde gerçekleştirerek 
sağlık hizmetlerinin daha ucuz bir şekilde ve az personel ile sağlanması mümkün olacaktır [24]. Özellikle 
sağlık sisteminin yaygın olmadığı ve teknolojik altyapının zayıf olduğu gelişmemiş veya gelişmekte olan 
ülkelerde vatandaşlara etkin bir sağlık hizmetinin verilebilmesi için erişilebilir ve ucuz teknolojik cihazların 
geliştirilmesi üzerine yoğun bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda donanım geliştirmenin yanı 
sıra yapay zekâ ve derin öğrenme gibi yöntemler ile verilerin değerlendirilmesi ve doğru bir teşhisin oluştu-
rulması çok önemlidir. Kaliforniya Üniversitesi’nde son yıllarda cep telefonuna entegre, mikroskop, sensör 
tanı ve teşhis cihazları geliştirilmektedir [24]. Cep telefonlarının %80’i gelişmekte olan ülkelerde kullanıl-
maktadır. Tıbbi görüntüleme, algılama ve teşhis amaçlı mobil tekniklerin uygulanması özellikle gelişmiş 
hastane altyapısı ve tecrübeli personel gerektiren işlemlerin en ücra yerleşim yerlerinde dâhi güvenli ve hızlı 
bir şekilde bireysel olarak periyodik gerçekleştirilmesine imkân verecektir. Mercekli veya merceksiz gö-
rüntüleme teknolojilerinin mobil sistemlere entegrasyonu suda veya sütte bakteri ve patojenlerin tespitinde 
kullanılabildiği gibi insandan alınan kan veya doku örneklerinin görüntülenmesinde ve değerlendirilmesine 
kullanılabilmektedir. Mobil sistemlere entegre olarak çalışan yapay zekâ destekli hesaplamalı mikroskoplar 
aynı zamanda havanın içerisindeki parçacıkların ve alerjenlerin ölçülmesinde veya sudaki çeşitli bakterile-
rin, parçacıkların ve yosunların tespitinde kullanılmaktadır. Mobil sistemlere entegre yapılar merkezi labo-
ratuvarlardaki kompleks cihazlara göre çok daha ekonomik ve taşınabilir çözümler sunarak verilerin hızlı ve 
güvenilir olarak toplanmasına imkan vermektedir [24]. Toplanan veriler yapay zekâ destekli otonom yapılar 
ile işlenerek ve değerlendirilerek çözümlerin hızlı ve tekrarlanabilir oluşturulmasını sağlayacaktır. 
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2.3. Yapay Zekâ: Enerji Üreten mi yoksa Tüketen mi?

Yapay zekâ, makine öğrenmesi ve bunların çeşitli uygulamaları üzerine yıllardır çalışılmaktadır. Veri mer-
kezlerinin büyümesi ve algoritmaların karmaşıklaşması enerji tüketimlerini de artırmaktadır. Yapay zekâ 
sistemlerinin bir enerji maliyeti vardır ve yapay zekâ uygulamalarının yayınlaşması enerji açısından çeşitli 
soruları da gündeme getirmiştir [25]:

•	 Yapay zekâ enerji üretir mi? 
•	 Yapay zekâ enerji tasarrufu sağlar mı? 
•	 Yapay zekâ gerçekten enerji kullanan, enerji tüketen ve Dünyayı kirleten bir algoritma mıdır?

Bu soruların yanıtını verebilmek için öncelikle son yıllarda yayınlanan politika belgelerini incelemek ge-
rekmektedir. COVID-19 öncesinde, 2019 Aralık ayında Avrupa Birliği bir yeşil ajanda (Yeşil mutabakat) 
yayınlamıştır [26]. Yeşil ajandada çeşitli alt başlıklar vardır. Esas olarak müreffeh ve sağlıklı bir dünya 
hedeflenmekte ve gelecek kuşaklara daha iyi şartların temin edilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda elde 
edilmesi hedeflenen kazanımlar şu şekildedir: (i) temiz hava, temiz su, sağlıklı toprak ve biyoçeşitlilik, (ii) 
yenilenmiş ve enerji-verimli binalar, (iii) sağlıklı ve erişilebilir gıda imkanları, (iv) daha fazla toplu taşıma 
kullanımı, (v) daha temiz enerji ve son teknoloji yenilikçi temiz teknolojilerin kullanımı, (vi) onarılabilen, 
geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen daha uzun ömürlü ürünlerin kullanımı ve (vii) küresel olarak 
rekabetçi ve dayanıklı bir endüstrinin yaygınlaşması.

Bu çıktılara ulaşmak için belirlenen sekiz başlık şu şekildedir: iklim, enerji, tarım, endüstri, çevre ve okyanus-
lar, ulaşım, finans & bölgesel gelişim ve araştırma & yenilikçilik [26]. Belirlenen aksiyonlara bakıldığında 
hemen hepsi enerjiyle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilidir. Avrupa Birliği’nin yayınladığı yeşil ajandaya 
paralel olarak İngiltere 2021 yılı Temmuz ayında inovasyon strateji belgesini yayınlamıştır [27]. İngiltere’de 
bunu takiben yapay zekâ uygulamalarının endüstrileşmesiyle ilgili 2021 yılı Ağustos ayında “Innovate UK” 
adında yeni bir strateji belgesi yayınlanmıştır [28]. Son olarak 2021 yılı Eylül ayında da İngiltere, genişle-
tilmiş yeni bir yapay zekâ stratejisi yayınlanmıştır [29]. Bu genişletilmiş belgede özellikle enerjiye çokça 
vurgu yapılmakta ve enerji üzerine önemli başlıklar bulunmaktadır. Yapay zekâda enerji öncelikli alanlardan 
bir tanesi olarak ortaya koyulmuştur ve bununla ilgili bir takım uygulama alanları belirlemeye çalışmışlardır. 
Yapay zekâ strateji belgesinde enerjiyle ilgili öne çıkan konular şu şekilde özetlenebilir [29]:

•	 Enerji için yapay zekâ gibi yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi,
•	 Yapay zekâdaki ilerlemelerle enerji sistemlerinin verimliliğini hızla artırma ve iklim değişikliğiyle 

ilgili emisyonların azaltılması,
•	 Enerji ve iklim değişimiyle ilgili olası yapay zekâ uygulamaları:

o Çevrenin izlenmesi için makine görüşü,
o Elektrik üretimini ve talebi tahmin etmek ve şebeke etrafındaki dağıtımını kontrol etmek için 

makine öğrenimi,
o Yoğun karbon emisyonuna sebep olan endüstrilerdeki verimsizliklerin tespiti için veri analizi,
o İklim modelleri gibi karmaşık sistemlerin analiz edilmesi için yapay zekâ uygulamaları

Raporda aynı zamanda Microsoft ve PwC tarafından yapılan bir araştırma sonucu da paylaşılmaktadır. Buna 
göre karbon emisyonu ve enerji tasarrufu çalışmalarında yapay zekâ kullanılmasıyla yeşil ekonomiye %4’lük 
bir katkı yapabileceği belirtilmektedir [25]. Bu uygulama biraz daha genişletilirse, dünyadaki gayri safi milli 
hasılaya da %4,5 civarında bir katkı yapabileceği tahmin edilmektedir [25,26]. Bu strateji belgesinde aynı 
zamanda İngiltere Savunma Bakanlığı’nın da bir analizi bulunmaktadır. Rapora göre elektriği ve buna bağlı 
olarak enerji sistemlerinin yapay zekâ ile optimize edilmesiyle Savunma Bakanlığı’nın enerji harcamaları 
%25’e kadar düşürebilecektir. Bunun parasal karşılığının senelik yaklaşık 51 milyon sterlin olduğu belir-
tilmektedir [25]. Burada elde edilmek istenen kazanımların ve tecrübelerin başka alanlara da yavaş yavaş 
aktarılması gündemdedir. 2021 yılı Ekim ayında ise ABD ve Avrupa’daki yeşil ajandalara paralel olarak 
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İngiltere’de “net zero strategy” yayınlanmıştır [30]. Dünyada ilk defa burada “Green Industrial Revolution” 
(Yeşil Endüstriyel Devrim) kavramı kullanılmıştır [30]. Yeşil Endüstriyel Devrim kavramı esasen dördüncü 
endüstri devrimi (Endüstri 4.0) ve dijital dönüşümün bir alternatifi olarak ortaya atılmıştır. Bu strateji bel-
gesiyle 2030 ve 2050 hedefleri tanımlanmıştır ve ilk defa İngiltere’nin dünyada lider olma çabası içerisinde 
olduğu belirtilmektedir [25]. Esas itibariyle İngiltere açısından dijitalleşme ve akıllı uygulamalar öncelik 
olmaktan çıkmakta ve bunun yerine daha da yeşil olabilme ve ekonomiyi bu şekilde yönlendirme hedefi öne 
çıkmaktadır. Yeşil Endüstriyel Devrim, yapay zekânın genetik gibi birçok farklı alanda alanında kullanılması 
ile karbon emisyonunun azaltılmasıyla ilgili öneriler içermektedir.

Günlük hayatta başta cep telefonu ve bilgisayar olmak üzere çok sayıda dijital ürün kullanılarak enerji har-
canmaktadır. Cep telefonlarında bulunan asistan ve navigasyon gibi çeşitli uygulamalar yapay zekâ algo-
ritmalarını içermektedir. Bu uygulamalar yoğun enerji tüketmekte ve bazı durumlarda cep telefonunun gün 
içerisinde birkaç defa şarj edilmesini zorunlu kılmaktadır. Tek bir cep telefonu için bu düşük bir enerji tü-
ketimi gibi görünse de benzer ürünlerin global ölçekte tükettiği enerjilerin toplamı büyük bir yekûn oluştur-
maktadır. Hayatı kolaylaştırmak için üretilen bu cihazların insanlar tarafından kullanımı esas olarak karbon 
emisyonunun artmasına sebep olurken yeşil ajandayı da olumsuz etkilemektedir. Bunun haricinde Bitcoin 
tarzında kripto para teknolojisi de günümüzde yoğun olarak kullanılmakta ancak bu işlemlerin de arka pla-
nında yüksek miktarda enerji tüketimi bulunmaktadır. Cambridge Üniversitesi Alternatif Finans Merkezi 
tarafından hazırlanan güncel tahminlere göre (Şekil 36) tüketim çok yüksek salınımlar yapsa da bir aralık 
olarak 5 GW ila 35 GW arasında güç talebi söz konusudur. Ortalama olarak bir şehrin ya da büyük bir fab-
rikanın kullanması gereken enerjiden daha fazla enerji kullanıldığı açıktır. Sonuç olarak tüm bu işlemlerin 
arkasında karmaşık yapay zekâ algoritmaları bulunmaktadır ve yapılan her bir işlem enerji tüketimine sebep 
olmaktadır. Elektrik üretiminde kullanılan kaynaklar incelendiğinde hâlihazırda petrol, kömür ya da doğal 
gaz gibi çevresel etkileri yüksek kaynaklar öne çıkmaktadır. Dolayısıyla dijital işlemlerde kullanılan cihazlar 
yeşil mutabakat hedeflerine ulaşma noktasında olumsuz bir etki oluşturmaktadır [25].
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Şekil 36. Bitcoin işlemlerinde günlük elektrik tüketimi [31]

GPT3 (Generative Pre-trained Transformer) OpenAI tarafından geliştirilen üçüncü nesil bir yapay zekâ uy-
gulamasıdır [25].Yapay zekâ modeli 175 milyar parametreden oluşan bir algoritmadır. Yaklaşık bir sene önce 
geliştirilen ikinci versiyonu (GPT2) ise yaklaşık 1,5 milyar parametre içermekteydi. Bu kadar kısa sürede 
modelin parametre sayısı katlanarak artmıştır. Bu ölçekte bir yapay zekâ sisteminin eğitilmesi için kullanılan 
enerji miktarı da olukça fazladır. Forbes tarafından yayınlanan güncel makalede, 2019 yılında gerçekleştiri-
len bir çalışma kaynak gösterilerek tek bir derin öğrenme modelinin eğitimi için 626,155 pounda kadar CO2 
emisyonu üretebileceği belirtilmektedir [32]. Bu miktar yaklaşık olarak beş arabanın toplam çalışma ömrü 
boyunca oluşturacağı karbon ayak izine eşittir. Makalede ayrıca yapılan bu hesaplamanın enerji yoğun bir 
model için gerçekleştirildiği ve günümüz şartlarında ortalama büyüklükte bir makine öğrenimi modelinin 
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eğitilmesi için çok daha az karbon ayak izinin oluşacağı vurgulanmaktadır. Yukarıda bahsedilen 2019 yılı 
çalışmasında araştırmacılar, GPT-3 gibi yüksek teknoloji yapay zekâ modeli yerine çok daha küçük olan 
ortalama büyüklükte bir model seçtiler ve yalnızca son versiyonu eğitmek için gereken enerjiyi değil, bu son 
versiyonu üretmek için yapılan toplam deneme sayısını da incelemişlerdir. Altı ay boyunca, modelin 4789 
farklı sürümü eğitilmiş ve toplam 9998 günlük GPU süresi (27 yıldan fazla) gerektirmiştir. Tüm bunları he-
saba katan araştırmacılar, bu modeli inşa etmenin toplamda 78000 pounddan fazla CO2 emisyonu ürettiğini 
tahmin etmişlerdir [32]. Bu değer ortalama bir Amerikalı yetişkinin iki yılda üreteceğinden daha fazladır 
[32]. Bu sistem yüksek enerji yoğunluğunun yanı sıra fiziksel olarak da çok büyük alan kaplamaktadır. 
Mevcut sistem 151 tane futbol sahası büyüklüğündedir [25]. Yani oluşturulan yapay zekâ sistemleri, sadece 
enerji tüketimine değil aynı zamanda belki tarıma elverişli alanların da kullanım dışı kalmasına sebep ola-
bilecektir. Modern yapay zekâ modellerinin enerji tüketimlerinin yıllar içerisinde katlanarak artmasının esas 
nedeni hesaplama hızlarında meydana gelen hızlı artışlardır. Forbes tarafından yayınlanan makalede [32] 
derin öğrenme çağında sınıfının en iyisi bir yapay zekâ modeli üretmek için gereken hesaplama gücünün her 
3 veya 4 ayda ortalama iki katına çıktığı belirtilmektedir (Şekil 37). 2012 ile 2018 arasında 300000 kat artış 
meydana gelmiştir [32]. Sonuç olarak yapay zekâ uygulamaları günümüzde anlamlı bir karbon ayak izine 
sahiptir ve endüstri trendleri tahminler doğrultusunda devam ederse yakında çok daha kötü bir tablo insanlığı 
beklemektedir. Yapay zekâ çalışmalarının gündemini yeniden değerlendirmeye ve reform yapmaya istekli 
olunmadığı sürece, yapay zekâ alanı, önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğine karşı mücadelede bir düşman 
haline gelebilecektir [32].
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Şekil 37. Yapay zekâ sistemlerinin eğitiminde hesaplama gücünün yıllar için değişimi [33]

Özet olarak, yapay zekâ ve iklim değişikliği arasındaki ilişkide karma bir etki söz konusudur. Yapay zekâ 
çevreye hem yardımcı olabilir hem de zarar verebilir. Şirketler fabrika verimliliğini artırmak ve enerji ma-
liyetlerini düşürmek için yapay zekâ kullanırken, yapay zekâ eğitimi çok fazla enerji gerektirmektedir. Ya-
pay zekânın enerji tüketimi çevresel sorunlara sebebiyet verebilecek boyutlara ulaşmış durumdadır. Veri 
merkezleri ve büyük yapay zekâ modelleri büyük miktarda enerji tüketimine sahiptir ve bu açıdan çevreye 
zararlı etkileri bulunmaktadır. Çevresel etkilerin göz önünde bulundurularak çalışmaların tüm yönleriyle 
planlanması önemlidir. Bu açıdan bakıldığında da yapay zekânın karbon ayak izini azaltıp azaltmadığı, ya-
pay zekânın çevreye yardım mı ettiği yoksa çevreye zarar mı verdiği soruları gündeme gelmektedir. Şirketler, 
orman yangınlarını önlemek ve fabrika atıklarını azaltmak da dahil olmak üzere çevreye yardımcı olmak 
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için yapay zekâyı kullanabilmektedir ancak yapay zekâ algoritmasının çalışması karbon ayak izine sebep 
olmaktadır [25].

Yapay zekâ algoritması işlem yaparken çok fazla veriyi katmanlı bir şekilde işlemektedir. Şekil 17(a)’da 
basit bir yapay zekâ ağı gösterilmektedir. Bu katmanlardan binlerce, milyonlarca, milyarlarca bir araya gel-
mesi halinde, artan işlem yoğunluğu enerji tüketimini misliyle artırmaktadır. Yapay zekânın ana bileşenleri 
kodlama ve veridir. Kodlama için alternatif programlama dilleri mevcuttur. Veri kaynakları için ise Wiki-
pedia gibi internette bulunan açık kaynaklar kullanılabilmektedir. GPT gibi yapay zekâ algoritmaları birçok 
açık kaynak üzerinden aralıksız aylarca çalışarak açık olan milyarlarca bilgiyi öğrenmektedir [25]. Kodlama 
açısından programlama dilleri hız ve enerji tüketimi açısından farklılık göstermektedir. Enerji tüketimi düşük 
ancak yavaş çalışan diller olduğu gibi çok hızlı çalışan ancak hem alan olarak fazla yer kaplayan hem de 
enerji tüketimi olarak yüksek tüketime sahip diller mevcuttur. Tablo 6’da yaygın olarak kullanılan dillerin 
enerji tüketimi, hız ve hafıza gibi farklı açılardan karşılaştırması sunulmaktadır. Tablo 7’de ise birleştirilmiş 
etkilere göre optimum programlama dilleri sıralanmaktadır. Günümüzde makine öğrenmesi uygulamalarında 
Python dili yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak sıralamada hem zaman kullanımı hem de enerji tüketimi 
açısından bu dilin dezavantajlı olduğu görülmektedir. Bu nedenle, yapay zekâ algoritmalarının enerji-etkin 
hale getirilmesi için bu konuda çok fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Özellikle daha düşük enerji tüke-
ten dillerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması üzerine odaklanılması zorunluluktur [25].

Kodlamaya ek olarak yapay zekânın bir diğer bileşeni de veridir. Verinin kaynağı esasen veri bankalarıdır ve 
dijital dünyada herkes veri üretmektedir. Bu veriler toplanarak veri bankalarında depolanmaktadır. Yine GPT 
örneği dikkate alınırsa, bu yapay zekâ sisteminin yaklaşık olarak 151 futbol sahası büyüklüğünde olacağı 
ortaya çıkacaktır [25]. Bu sebeple yapay zekâ sistemlerinin hem fiziksel boyut olarak hem de enerji tüketi-
mi olarak bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir. Veri merkezlerinin enerji tüketimine ilişkin detaylara 
bakılırsa, veri merkezleri esasen tümü elektrikle çalışan cihazlardan oluşmaktadır. Temel sistemler olarak 
sunucular, depolama cihazları, ağ cihazları ve soğutma sistemleri bulunmaktadır. Sunucular bilgi talebini 
karşılamak için çeşitli algoritmalar yardımıyla karmaşık hesaplamalar gerçekleştirir ve depolama cihazları 
bu işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan dosyaları ve verilerin saklanmasını sağlar. Veri merkezlerinde 
bulunan ağ cihazları ise veri merkezindeki sunucuları internete bağlayarak veri akışlarını sağlamaktadır. 
Elektrik tüketen tüm bu cihazlar nihayetinde elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürmekte ve açığa çıkan 
ısının veri merkezinden atılması için soğutma sistemlerinin kullanılması gerekmektedir. Şekil 38’de veri 
merkezlerinde kullanılan cihazların enerji tüketim oranları karşılaştırılmaktadır. Ortalama olarak, sunucular 
ve soğutma sistemleri veri merkezlerinde tüketilen enerjinin %86’sını kullanmaktadır. Bunu depolama sürü-
cüleri ve ağ cihazları izlemektedir. Veri merkezlerinin enerji tüketimiyle ilgili küresel ölçekte resmi istatis-
tikler mevcut olmasa da farklı araştırmacılar, aşağıdan-yukarıya olarak isimlendirilen matematiksel modeller 
kullanarak farklı veri merkezlerindeki cihazların enerji tüketimi üzerinden tahminleme gerçekleştirmektedir. 
Bu kapsamda yürütülen bir çalışmasının sonucu Şekil 38’de sunulmaktadır. Güncel bir modelleme çalışma-
sında, 2010-2018 yılları arasında bilgi hizmetleri talebinde meydana gelen hızlı artışa rağmen küresel veri 
merkezi enerji kullanımında %6’lık artış olduğu raporlanmaktadır [34]. Enerji tüketiminde keskin bir artışın 
gerçekleşmemesi aşağıdaki üç faktör ile açıklanmaktadır [34]:

•	 Bilişim sistemlerinde kullanılan sunucuların ve depolama cihazlarının enerji verimliliği teknolojik 
ilerlemeler sayesinde önemli ölçüde iyileşmektedir,

•	 Birden fazla uygulamanın tek bir sunucuda çalışmasına olanak tanıyan sunucu sanallaştırma yazılımı-
nın daha fazla kullanılması enerji yoğunluğunu önemli ölçüde azaltmıştır,

•	 Veri merkezlerinde gerçekleştirilen hesaplama yoğun işlemler, enerji tüketimini en aza indirmek için 
ultra verimli soğutma sistemleri kullanan büyük bulut ve hiper ölçekli veri merkezlerine aktarılmıştır.



57TÜBA-ENERJİDE YAPAY ZEKÂNIN ROLÜ RAPORU 

Tablo 6. Enerji, zaman ve bellek kullanımları açısından normalize sonuçlar ([26]’dan uyarlanmıştır)

Programalama
Dili Enerji Programalama

Dili Zaman Programalama 
Dili Mb

C 1 C 1 Pascal 1

Rust 1,03 Rust 1,04 Go 1,05

C++ 1,34 C++ 1,56 C 1,17

Ada 1,7 Ada 1,85 Fortran 1,24

Java 1,98 Java 1,89 C++ 1,34

Pascal 2,14 Chapel 2,14 Ada 1,47

Chapel 2,18 Go 2,83 Rust 1,54

Lisp 2,27 Pascal 3,02 Lisp 1,92

Ocaml 2,4 Ocaml 3,09 Haskell 2,45

Fortran 2,52 C# 3,14 PHP 2,57

Swift 2,79 Lisp 3,4 Swift 2,71

Haskell 3,1 Haskell 3,55 Python 2,8

C# 3,14 Swift 4,2 Ocaml 2,82

Go 3,23 Fortran 4,2 C# 2,85

Dart 3,83 F# 6,3 Hack 3,34

F# 4,13 JavaScript 6,52 Racket 3,52

JavaScript 4,45 Dart 6,67 Ruby 3,97

Racket 7,91 Racket 11,27 Chapel 4

TypeScript 21,5 Hack 26,99 F# 4,25

Hack 24,02 PHP 27,64 JavaScript 4,59

PHP 29,3 Erlang 36,71 TypeScript 4,69

Erlang 42,23 Jruby 43,44 Java 6,01

Lua 45,98 TypeScript 46,2 Perl 6,62

Jruby 46,54 Ruby 59,34 Lua 6,72

Ruby 69,91 Perl 65,79 Erlang 7,2

Python 75,88 Python 71,9 Dart 8,64

Perl 79,58 Lua 82,91 Jruby 19,84
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Tablo 7. Farklı hedef setleri için optimum programlama dilleri ([35]’ten uyarlanmıştır)

Zaman & Hafıza Enerji & Zaman Enerji & Hafıza Enerji & Zaman 
& Hafıza

C • Pascal • Go
Rust • C++ • Fortran

Ada
Java • Chapel • Lisp • Ocaml

Haskell • C#
Swift • PHP

F# • Racket • Hack • Python
JavaScript • Ruby

Dart • TypeScript • Erlang
JRuby • Perl

Lua

C
Rust
C++
Ada
Java

Pascal • Chapel
Lisp • Ocaml • Go

Fortran • Haskell • C#
Swift

Dart • F#
JavaScript

Racket
TypeScript • Hack

PHP 
Erlang 

Lua • JRuby 
Ruby

C • Pascal
Rust • C++ • Fortran • Go

Ada
Java • Chapel • Lisp

OCaml • Swift • Haskel
C# • PHP

Dart • F# • Racket • Hack • Python
JavaScript • Ruby

TypeScript
Erlang • Lua • Perl

JRuby

C • Pascal • Go
Rust • C++ • Fortran

Ada
Java • Chapel • Lisp • Ocaml

Swift • Haskell • C#
Dart • F# • Racket • Hack • PHP

JavaScript • Ruby • Python
TypeScript • Erlang
Lua • JRuby • Perl 

Soğutma ve güç 
sağlama 

sistemleri
%43

Sunucular
%43

Ağ
%3

Depolama Cihazları
%11

Şekil 38. Veri merkezlerinde enerji tüketimine yönelik dağılımlar ([34]’ten uyarlanmıştır)

AB tarafından öne çıkartılan dijital dönüşüm esaslı çalışmalar ile ve İngiltere tarafından öne sürülen net-zero 
stratejisi birbiriyle tezat gibi görünse de gelecekte izlenecek ortak stratejiler ile ortak bir yeşil hedefe doğru 
dijital teknolojilerin planlanması söz konusudur. Aksi durumda yeşil endüstriyel devrimin gerçekleştirilmesi 
söz konusu olmayacaktır (Şekil 39). Bu bağlamda veri merkezlerinin daha düşük enerji tüketimine çekilmesi 
ve karbon ayak izinin azaltılması için yeni kodlama yapılarının geliştirilmesi, algoritmaların optimize edil-
mesi gerekmektedir.
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Şekil 39. Yeşil endüstriyel devrimin geleceği ([25]’ten uyarlanmıştır) 
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3. DİJİTALLEŞME ÇAĞINDA YAPAY ZEKÂ İLE ENERJİ YÖNETİMİ

Dijital uygulamalar ile enerji yönetimine ait detaylara girmeden öncelikle dijitalleşme kavramının tanımlan-
masında fayda olacaktır. Çünkü yapay zekâyla enerji yönetimi esasen dijitalleşme kavramının hayatımıza 
girmesiyle başlamıştır. Dijitalleşme, dijital hayat ile fiziksel hayat arasındaki artan etkileşimi anlatan bir 
kavramdır. Günlük hayatın her aşamasına dijital teknolojiler girmiş durumdadır. Cep telefonları üzerinden 
gidilecek konum, navigasyon programları ile kolaylıkla tespit edilmekte ve anlık trafik göz önüne alınarak 
en hızlı rota oluşturulabilmektedir. Evimize ulaşmadan önce evimizdeki dijital cihazlara mesaj göndererek 
onları kontrol edebilmek ve evin sıcaklığının ayarlanmasından temizliğine kadar çok farklı işlemleri eve 
ulaşmadan gerçekleştirmek mümkün hale gelmiştir [36].

Dijitalleşme üç temel esastan oluşmaktadır: (i) Veri, (ii) Analitik ve (iii) Bağlantı (Şekil 40). Veri, dijital bilgi 
olarak da isimlendirilebilir. Veri sürekli olarak çok farklı kaynaklardan toplanmaktadır. Veri biliminde, ve-
rilerden yararlanarak bir içgörü elde edilmesi için çalışılmaktadır. Bu amaçla ikinci temel esas olan analitik 
kullanılmaktadır. Analitiğe, bağlantı da eklenerek dijital iletişim ağlarıyla, insanların cihazlarla, makinelerle 
hatta makinelerin makinelerle iletişimini arttırarak dijital bir hayata geçiş söz konusu olabilmektedir [36]. 
Sonuç olarak sıralanan bu üç temel esası kullanarak dijitalleştirme artmıştır.

Dijitalleşme eğiliminin artmasında da farklı etkilerin bir araya gelmesi bu süreci mümkün hale getirmiştir. 
Bu süreçte ilk olarak sensör maliyetlerinin azalması önemli bir etkiye sebep olmuştur. Sensör maliyetlerinin 
düşmesi, sensörlerin hayatımızın her alanına kolaylıkla girmesine imkân vermiştir. Daha fazla sensör kulla-
nılması daha fazla verinin toplanması anlamına gelmektedir. Toplanan yüksek hacimli verinin işlenmesi de 
ancak daha gelişmiş analitik modellerin kullanılmasıyla mümkün olmaktadır. Bu sebeple birbirini tetikleye-
rek oluşan yeni problemlere çözüm üretilmiştir. Yüksek hacimli verinin işlenmesini mümkün kılan gelişmiş 
analitik modeller oluşturulmuştur. Sensörler üzerinden toplanan verinin iletimini sağlamak için daha ucuz ve 
hızlı veri iletim sistemlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu da sonuç olarak çok daha fazla bağlantının oluşmasına 
sebep olmuştur. Gelinen son noktada esas olarak verinin toplanması, iletimi ve işlenmesi süreçlerinde işlenen 
verinin artışına paralel şekilde enerji tüketimi ve enerjiye olan bağımlılık artmıştır. Veri akışının sürekliliği-
nin temini ancak kesintisiz bir enerji kaynağı ile mümkündür. Dijitalleşme esas itibariyle enerjiye bağımlı bir 
yapı üzerine kurulmuştur ve iyi bir enerji yönetimi sistemi ile dijitalleşmenin sürekliliği temin edilebilir [36].

Analitik
Verilerin içgörü 

üretmek için 
kullanımı

Bağlantı
Dijital iletişim ağları 
ile insanlar, cihazlar 

veya makineler 
arası veri alışverişi

Veri
Dijital bilgi

Şekil 40. Dijitalleşmenin üç temel bileşeni ([36]’dan uyarlanmıştır) 
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Enerji yönetimi üretimden tüketime kadar şebekenin tüm halkalarının yönetimi anlamına gelmektedir. Geli-
şen dijital teknolojiler ve karbonsuz enerji üretim sistemlerine dönüş, klasik şebeke anlayışının da topyekûn 
farklılaşmasına sebep olmuştur. Günümüzde geleneksel şebeke anlayışının yerine akıllı şebeke olarak adlan-
dırabilecek çok daha girift bir yapı oluşmuştur. Şekil 41’de dijitalleşme ile gelenekselden akıllıya dönüşen 
şebeke yapıları karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. 

Akıllı şebeke içerisinde bulunan dijital yapılar sayesinde sistemi oluşturan bileşenler kendi kendilerine karar 
verebilmektedir. Geleneksel şebeke ile akıllı şebeke yapıları karşılaştırıldığında, yenilenebilir olmayan enerji 
santrallerinin yerine daha küçük, yenilenebilir ve dağıtık üretim tesislerinin hayata geçirildiği görülmektedir. 
Ulusal piyasalar yerine çok yakın zamanda lokal piyasalar ortaya çıkacaktır ve bunlara yönelik hazırlık ya-
pılması gerekecektir. Bunun yanında, geleneksel yapıda tüketiciler sadece tüketim yapıyorlardı ve pasiflerdi. 
Günümüzde ise üreten tüketici kavramı (prosumer) gündeme girmiştir. Artık tüketiciler dağıtımın da yönünü 
değiştirmiştir. Dağıtım mevcut durumda üretimden tüketime doğru tek yönlü ilerlerken, günümüzde üreten 
tüketicilerin de şebekeye katılmasıyla tüketimden de üretime bir akış ortaya çıkmıştır. Bunun yanında sadece 
iletim hatlarıyla elektrik tedariği sağlanmaktaydı. Ancak batarya teknolojilerinin hayata geçmesiyle de artık 
şebekede yeni bir tedarik kaynağı daha oluşmuştur [36].

Küçük, çok sayıda, yenilenebilir 
dağıtık üretim tesisleri

Büyük yenilenebilir 
olmayan üretim santralleri

Ulusal piyasa

Pasif tüketiciler

GELENEKSEL 
ŞEBEKE

AKILLI 
ŞEBEKE

Lokal piyasalar

Üreten tüketiciler

Tek yönlü dağıtım Çift yönlü dağıtım

Büyük iletim hatları Batarya teknolojileri

Şekil 41. Dijitalleşme ile gelenekselden akıllıya dönüşen şebeke yapısı ([36]’dan uyarlanmıştır)

Enerji, içerisinde birden çok varlığı içeren bir oluşumdur ve bu sebeple iyi bir enerji yönetimi kurgusu 
oluşturabilmek için tüm varlıkları doğru bir şekilde yönetmek gerekmektedir. Bu sebeple enerji yönetimi ile 
varlık yönetimi arasında bir analoji bulunmaktadır [36]. Şekil 42’de gösterildiği gibi varlık yönetimindeki 
gelişmeleri enerji yönetiminde de görmek mümkündür. Varlık yönetiminde eskiden reaktif bir yaklaşım be-
nimsenmekteydi. Bir arıza olduğunda müdahale söz konusuydu, artık düzenli bakımlar yapılmaya başlan-
dı. Bu bakımlar “önleyici bakım” olarak nitelendirildi. Şimdi ise arıza olmadan tahminler yapılarak bakım 
planlamaları oluşturulmaktadır. Bu işleme “kestirimci bakım” yöntemi denilmektedir. Bir sonraki aşama 
olarak ileride öngörücü bakım faaliyetleriyle hem bakımın ne zaman olacağı planlanacak hem de nasıl bir 
aksiyon alınmasıyla ilgili tahminlerde bulunulacaktır. Bu gelişmelere paralel olarak enerji alanında da ben-
zer gelişmelerin yaşandığı söylenebilir. Eskiden enerji sektöründe izleme yoktu. Gelinen noktada hâlâ tüm 
noktalardan izleme olmasa da çok daha yaygın bir izleme ağı oluşturulmaktadır. Gerçek zamanlı izleme 
konusunda yetersizlik söz konusudur. Şebekede eksik veya yetersiz olan izlemeyi kapatmak için kestirimci 
bakım yöntemleriyle yapay zekâyı temel alan tahminler ve planlamalar yapılmaktadır. İleride ise otonom 
optimize edilmiş öz yönetim sistemleriyle kendi kendine karar alabilen bir şebeke yapısı kurulacaktır [36]. 
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Şekil 42. Enerji ve varlık yönetim sistemleri ([36]’dan uyarlanmıştır)

Enerji analitiği, enerji üretim ve tüketim hakkında bilgi almak için öncelikle veri toplanmasını gerektirmek-
tedir. Daha sonraki süreçte gelişmiş makine öğrenmesi algoritmalarıyla bu süreç yönetilmektedir [36]. Veri 
kaynakları olarak hava durumu, enerji üretim sistemleri, sayaçlar, SCADA sistemleri ve otomasyon sistem-
leri örnek olarak verilebilir (Şekil 43). Uygulama alanları ise iletim/dağıtım sistemleri, enerji piyasası, üretim 
santralleri, ticarethaneler ve sanayi tesisleridir [36]. 

Veri Kaynakları

Enerji Sayaçları

SCADA Sistemleri

Sensörler

Otomasyon Sistemleri

EMS

Hava Durumu

Şeffaflık Platformu

Uygulama Alanları

Dağıtım – TEİAŞ 
Hizmetleri

Enerji Piyasası

Üretim Santralleri

Sanayi Tesisleri

Ticarethaneler

Evler

Şehirler

Şekil 43. Enerji analitiği veri kaynakları ve uygulama alanları ([36]’dan uyarlanmıştır)
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Enerji analitiği bir evin, ticarethanenin, sanayi tesisinin hatta bir portföyün veya bir bölgenin, bir ülkenin 
birim zamanda tüketmiş olduğu enerji miktarını önceden tahmin etmek amacıyla kullanılabilmektedir [36]. 
Tahminler farklı tahmin ufukları ve farklı amaçlar için yapılmaktadır (Şekil 44) Çok kısa süreli, kısa süreli 
tahminler piyasa ve alım satım işlemlerinde yapılırken, uzun vadeli tahminler ise bakım ve finansal planla-
malarda kullanılmaktadır. Tahminler yapılırken veri setlerinde ve parametre seçimlerinde trend kaymaları 
gözlemlenerek sürekli eğitimler yapılmalıdır. Pandemi, savaşlar ve dijitalleşme gibi parametreler trend kay-
malarının en önemli sebepleridir [36]. Bunların yanında sadece tüketimi tahmin etmek yerine net tüketimin 
tahmin edilmesi daha önemli hale gelmiştir. Net tüketim, tüketim ile üretimin farkından elde edilen profili 
temsil etmektedir. Net tüketim piyasaya girdi olarak kullanılacak önemli bir parametre olduğundan bu değe-
rin doğru tahmin edilebilmesi için hem üretimin hem de tüketimin tahmin edilmesi gerekmektedir. 

Çok Kısa 
Süreli Kısa Süreli Uzun SüreliOrta - Uzun

1 saat 2 hafta 3 yıl

Elektrik Satın Alma

İletim ve Dağıtım Planlama

Talep Tarafı Yönetimi

Operasyon ve Bakım

Finansal Planlama

Farklı Amaçlar & Farklı Ufuklar için Tahminler

Şekil 44. Tahmin süreleri ve amaçları ([36]’dan uyarlanmıştır)

Üretim tahmini esas olarak yenilenebilir enerji üretimi tahmini anlamına gelmektedir. Yenilenebilir enerji 
üretimi tahmininde en önemli girdi hava durumu tahminleri ve bunlara ait geçmiş verilerdir. Yapılacak tah-
minler çok kısa sürede piyasa işlemlerinde, yük rezerv planlamasında ve bakım planlamasında kullanılmak-
tadır [36]. Tahminler sırasında geçmiş verilerin doğruluğu ve güvenilirliği çok önemlidir. Santrallerin geçmiş 
verilerinde bakım arızalarının etiketlenmediği durumda geçmiş veri tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. 
Bunun yanında santralin kurulu güçlerinde artış gerçekleşmiş olabilir. Bu tarz değişimlere göre veri seti-
nin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Türkiye için yenilenebilir enerjinin toplam üretim içerisindeki 
payı %40’a yükselmiştir [36]. Şekil 45’te IRENA tarafından hazırlanan güncel rapordaki 2030 ve 2050 yılı 
toplam elektrik üretimi ve toplam kurulu güç tahminleri bulunmaktadır. Buna göre 2030 yılı itibariyle yeni-
lenebilir enerji payının Dünya genelinde %65’i bulması, 2050 yılında ise %90’a ulaşması öngörülmektedir 
[37]. Küresel ısınma kaynaklı sıcaklık artışının 1,5°C seviyesinde tutulması gereken bu hedeflere ulaşılması 
gerekmektedir. Bu tahminlerin gerçekleştirilmesinde yapay zekâ algoritmalarının rolü büyüktür.
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Şekil 45. 1,5°C senaryosuna göre küresel toplam elektrik üretimi ve kurul güç kapasitesinin 2018, 2030 ve 2050  
değişimi (CSP: Yoğunlaştırılmış güneş kolektörü; PV: fotovoltaik; RE: yenilenebilir enerji; VRE: değişken yenilenebilir 

enerji) ([37]’den uyarlanmıştır)

Hem üretim hem de tüketim tahmininin değerlendirildiği bir diğer konu da mikro ve nano şebekelerde enerji 
yönetimi uygulamasıdır. Bu uygulamalar hayatımıza girmiştir ve ülkemizde de uygulanmaktadır. Mikro şe-
beke büyük şebekenin küçük bir örneği iken nano şebekeler ise bir ev ya da bir binada bulunan çatı GES gibi 
şebekenin çok daha daraltılmış bir örneğini ifade etmektedir (Şekil 46). Burada farklı amaç fonksiyonları 
tanımlanabilir. Örneğin, depolama, PV panel ve jeneratörün ilk kurulum, operasyon ve işletme maliyetlerini 
en aza indiren veya enerji verimliliğini, kârı maksimuma çıkaran çok kriterli amaç fonksiyonu oluşturulabi-
lir [36]. Bu amaca ulaşırken şebekeyle ilgili teknik kısıtların göz önünde tutulması gerekmektedir. Kısıtlar 
yenilenebilir enerjiden elde edilebilecek üretim, şebekenin talebinin sağlanması, bataryanın kapasitesi gibi 
farklı bileşenlerin fiziksel limitleri ve çalışma aralıkları olabilir [36]. Nano veya mikro şebeke genişletildikçe 
sistemler birbiriyle etkileşimli çalıştığından kısıtlar ve ilişkiler karmaşıklaşmakta ve şebeke kompleks bir 
sisteme evrilmektedir. Bu noktada sanal güç santralleri yapısı devreye girmektedir. 

Amaç Fonksiyonu

Batarya Modeli

Yenilenebilir Enerji 
Modeli

Jeneratör 
Modeli

Enerji Modeli

MİKRO/NANO ŞEBEKE YÖNETİMİ

Probleme özel optimizasyon 
modeli

▪ Özel amaç fonksiyonu
▪ Farklı varlık tipleri
▪ Değişken teknik kısıtlar

Şekil 46. Mikro/nano şebekelerde enerji yönetim elemanları ([36]’dan uyarlanmıştır)
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Sanal güç santrali (Virtual Power Plant - VPP) kontrol ve izleme boyutları Şekil 47’de gösterilmektedir. Bu 
santralde heterojen dağıtık üretim tesisleri içeren bir yapı bulunmaktadır [36]. Heterojen ifadesiyle, içerisin-
de güneş, rüzgâr, jeotermal ve hidroelektrik gibi farklı üretim alternatiflerini barındıran ve tüm piyasalarla 
iletişim halinde olabilen bulut tabanlı dağıtım santralleri kastedilmektedir [36]. Bu dağıtım santralleri ayrıca 
talep toplayıcı vazifesi de görebilmektedir. İhtiyaç halinde talepleri toplar, talep tarafı katılımı esnekliğinden 
de yararlanarak talebi yönetebilirler. Bu santraller hali hazırda Türkiye’de tam olarak oluşmamıştır, ancak 
yurt dışında 2016 yılından bu yana gündemdedir ve uygulamaları yapılmaktadır. Ülkemizde AR-GE projele-
riyle bunların simülasyonları yapılmaya başlanmıştır. Bu anlamda da regülasyonların da sanal güç santralle-
rini kapsayıcı şekilde evriliyor olması gerekmektedir [36].

ÜRETİCİLER

Sanal Güç 
Santrali
(SGS)

TÜKETİCİLER

DEPOLAMA

PiyasaŞebeke

Şekil 47. Sanal güç santrali (SGS) kontrol ve izleme boyutları ([36]’dan uyarlanmıştır)

Enerji ticaretinde de artık teklifler makineler tarafından girilmektedir. Bu bağlamda algoritmik ticaret yapısı 
zorunluluk haline gelmiştir [36]. Algoritmik ticarette bir “dijital bot” oluşturularak bir algoritmanın sürekli 
olarak piyasaya teklifler girmesi sağlanmaktadır. Bunun bir zorunluluk olması ve böyle bir ihtiyacın günde-
me gelmesindeki esas itici etmen, yenilenebilir enerjinin piyasa içerisindeki payının artmasıdır. Gün içi piya-
sasında sürekli olarak teklifler değişmektedir ve gün içi piyasası katılımcı sayısı da artmıştır [36]. Avrupa’da 
spot piyasalardaki ticaretin %65’i algoritmik teklifler tarafından gerçekleştirilmektedir. Algoritmik ticareti 
zorunlu kılan etmenler aşağıda verilmiştir [36]:

•	 Gün içi piyasasındaki karmaşıklık,
•	 Yenilenebilir enerjinin artmasıyla piyasada oluşan karmaşıklık,
•	 Gün içi piyasasını kullanan katılımcı sayısının artmasıyla manuel müdahalenin imkânsız hale gelmesi

Algoritmik ticaret otonom bir sistemdir ve sürekli olarak teklifler oluşturulabilmektedir. Bu nedenle aşağıda 
belirtilen çeşitli avantajları da beraberinde getirmektedir [36]:

•	 Fiyat modellerinin analizi ve fiyat yönünün tahmini ile pozisyon alma,
•	 Otomasyonu sağlanmış süreçler ile hızlı bir şekilde pozisyonlara girip çıkma,
•	 Arbitraj fırsatları bulup harekete geçme

Yakın gelecekte gündeme gelecek olan bir kavram ise “eşler arası ticaret” (pear-to-pear trading - P2P) ola-
rak tanımlanmaktadır. Blok zincir (blockchain) tabanlı akıllı sözleşmelerin konuştuğu yapılarda bir tarafın 
fazla olan enerjisinin başka bir tarafla paylaşılmasıdır [36]. Bu sistemin ilk avantajı enerjiyi paylaşan tarafın 
enerjisini kiminle paylaşmak istediğini seçebilmesidir. Bir diğer avantaj ise bu yapı ile artık merkezi santral-
lerden elektrik taşınmasına gerek kalmayacak ve kayıplar azalacaktır. 
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Yeşil enerji kullanımı artmakta ve tüketici de daha uygun fiyatlarda elektrik alma fırsatı bulabilmektedir. Bu 
yapılar için tüm şebekenin buna hazırlanıyor olması gerekmektedir [36].

Enerji yönetiminde yapay zekâ uygulamaları üretim tarafında üretim tahminleri, kestirimci bakım çalış-
maları ve anomali tespiti olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapay zekâ uygulamaları ile santrallerin yüksek 
verimlilik ve yüksek kârlılık ile çalışması hedeflenmektedir. Tüketim tarafında ise talep tahmini öne çıkmak-
tadır. Daha kısa süreli verilerden öğrenmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Evsel tüketimde çok farklı yeni bileşen 
devreye girmiştir ve yüksek enerji tüketimi olan cihazlar kullanılmaktadır. Burada enerji ayrıştırması gibi 
çözümlerle hangi cihazın ne kadar elektrik tükettiğine bakılabilmektedir. Böylece anormal tüketim tespitleri 
ve tüketicinin lehine iyileştirmeler gerçekleştirilebilir. Diğer taraftan hem üretim hem de tüketim tarafındaki 
değişkenlikler fiyat tahminlemesinde yapay zekâyı zorunlu kılmaktadır [36]. Algoritmik ticaret uygulamaları 
yüksek kârlılık getirmektedir.

Unutulmaması gereken bir nokta ise sanal güç santralı ve mikro şebeke uygulamaları geleneksel şebeke 
anlayışını tamamen değiştirecek dağıtık, karmaşık, esnek ve birey tabanlı yeni yapıların oluşmasını zorunlu 
kılmaktadır [36]. 
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4. UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Bu bölümde öncelikle enerjide yapay zekânın uygulandığı başlıca konular, bu uygulamalarda tercih edilen 
algoritmalar ve elde edilen kazanımlar tartışılmaktadır. İkinci kısımda ise ülkemizde yapay zekânın enerji 
alanında uygulandığı güncel projeler sunulmaktadır. 

4.1. Enerjide Yapay Zekâ Uygulamaları

Günümüzde yapay zekâ uygulamaları sağlıktan sosyal alanlara kadar hayatın her alanına etki etmekte ve 
dijitalleşmeyle birlikte uygulama alanları genişlemektedir (Şekil 48). Bu bölümde yapay zekânın enerji uy-
gulamaları, güncel literatür ve çalıştay kapsamında sunulan bildirileri de içerecek şekilde derlenmiş, literatür 
taraması aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde daraltılmıştır [38]:

•	 Farklı enerji kaynakları için üretim ve tüketimle ilgili tahminler, 
•	 Toprak kaynaklı ısı pompalarının kontrolü,
•	 Akıllı binalarda enerji yönetimi

Yapay Zekâ

Doğal Dil İşleme

Sanal Kişisel 
Asistan

Görselleştirme

Makine Öğrenmesi
Ses Analitiği Grafik Analitiği

Görüntü Analitiği

Robotik

Nesnelerin İnterneti

Sosyal Ağ Analizi

Makine Çevirisi
Simülasyon Modelleme

Derin Öğrenme

Şekil 48. Yapay zekânın uygulama ve etkileşim alanları ([39]’dan uyarlanmıştır)

Literatür taraması yapılırken özellikle son beş yılda yayınlanmış derleme makaleler göz önüne alınmıştır. 
Yukarıda sıralanan başlıklara ek olarak çoklu enerji sistemlerinin modellenmesi ve optimizasyonu, akıllı 
binalarda enerji izlemesi, binalar için veri-temelli enerji modellemesi, rüzgâr ve güneş potansiyelinin kısa 
dönemli tahminlenmesi, fotovoltaik panellerdeki hasarın yapay zekâ ile tespiti, biyodizel ve motor karak-
teristiklerinin belirlenmesi gibi farklı alanlarda yapay zekâ uygulamalarını içeren derleme çalışmalar mev-
cuttur. Yapay zekânın enerji alanında uygulanmasına yönelik çalışmalarda farklı çözüm önerileri karşımıza 
çıkmaktadır. Bunlar içinde aşağıdaki yöntemler enerji alanında ön plana çıkmaktadır [38]:

•	 Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) 
•	 Genetik Algoritmalar
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•	 Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Network)
•	 Sinirsel Bulanık Mantık Çıkarım Sistemi (Neuro-Fuzzy Inference Systems, ANFIS)
•	 Makine Öğrenmesi

Sıralanan tüm bu yöntemler için esas olarak veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Verinin yeterli sayıda ve çalışıla-
cak konuyu temsil etmesi ve yeterli değişkende olması gerekmektedir. Örneğin rüzgâr ve güneş enerjisi gibi 
yenilenebilir enerji uygulamalarında çalışılıyorsa yeterli sayıda verinin sağlanması için enlem, boylam ve 
diğer iklim verilerinin toplanması gerekmektedir. Dolayısıyla problemi etkileyen parametrelerin çok net bir 
şekilde tanımlanmasına ihtiyaç vardır. Yapay zekâ uygulamalarında sağlıklı bir şekilde sonuçlara ulaşmak 
için değişkenlerin tanımlanması, problemin fiziksel temellerinin anlaşılması ve problemi etkileyen tüm pa-
rametrelerin belirlenmesi önemlidir [38].

Yapay zekâ alanında farklı kavramların tanımlanması uygulanan yöntemlerin çerçevesinin anlaşılabilmesi 
için önemlidir. Bu bağlamda yukarıda beş madde olarak sıralanan yapay zekâ çözüm yaklaşımlarının tanım-
ları aşağıdaki şekilde yapılmıştır [38]:

Bulanık mantık: İnsan düşüncesini temel alan ve bu düşünceyi matematiksel fonksiyonlara dönüş-
türerek işlem yapan hesaplamalı bir yöntemdir. Doğruluk değerleri (veya bulanık kümelerde üyelik 
değerleri) 0 ile 1 arasında değişmektedir. Burada 0 mutlak yanlış, 1 ise mutlak doğru olmaktadır. Mo-
delleme yapılırken girdilerin tamamını çıktılarla ilişkilendirerek küme ve kural tanımlaması yapılır. 
Bir bakıma matematiksel neden-sonuç fonksiyonunun çalışma şekli gibi de düşünülebilir. Probleme 
özgü olarak giriş bilgileri dilsel değişkenler kullanılarak ifade edilir ve bulanık mantık bilgisine dö-
nüştürülür. Dilsel değişkenler üçgen, yamuk vb geometrik şekillerde temsil edilir.

Genetik algoritma: Doğal yaşam sürecini taklit ederek çalışır, optimizasyon problemlerinde sıklıkla 
kullanılır. Doğayı taklitte ilk nokta olarak yinelenen bir süreç olmasıdır. Her bir yineleme, genetik 
algoritma için bir nesli temsil eder. Bitirme koşulu sağlanana kadar genetik algoritma yeni nesiller 
oluşturarak arama yapar. Her bir nesilde genetik algoritma operatörleri tekrar uygulanır ve bu sayede 
yeni nesil oluşturulur. Doğayı taklitte diğer nokta, “çevreye uyum sağlayanın hayatta kalması” prensi-
bi olarak ifade edilmektedir. Çevre ile kastedilen koşullar, genetik algoritma içinde amaç fonksiyonu 
ile belirlenir, yani bireylerin uyum sağlaması gereken çevre, amaç fonksiyonunun kendisi olmaktadır. 
Topluluğu oluşturan her bir birey, çevreye yani amaç fonksiyonuna uyum sağlayabildiği oranda son-
raki nesillerde yer alma imkânı bulur ve yeni bireyler meydana getirebilir. 

Yapay Sinir Ağları: Yapay sinir ağları, insanın biyolojik sinir sisteminin çalışma mekanizmasını bil-
gisayar sistemlerinde taklit ederek bilgisayarların da insanlar gibi öğrenme, tahminde bulunma, sı-
nıflandırma gibi işlevleri yerine getirmesi için kullanılmaktadır. Özellikle çözümü doğrusal olmayan 
problemler için başarılı çıktılar vermekte, bu nedenle yaygın olarak kullanılmaktadır. İnsan sinir sis-
teminde olduğu gibi birbirine bağlı (girdi katmanı, ara katman ve çıktı katmanı) basit işlem elemanı 
olan yapay sinir hücrelerinden (nöron) oluşmaktadır. Birçok yapay sinir ağı mimarisi ve öğrenme 
algoritması geliştirilmiş durumdadır. 

Makine Öğrenmesi: Mantıksal işlemler gerçekleştirebilen makinelerin, gözlem ve ölçüm yöntemle-
riyle elde edilen verileri tecrübe olarak kabul etmesi ve bu tecrübelerden matematiksel algoritmalar 
aracılığıyla anlamlı ilişkiler üretmesi sürecidir. Veri kümeleri geçmiş tecrübelere karşılık gelmektedir, 
öğrenme algoritmaları sayesinde veriler arasındaki ilişkilerden çözülmesi istenilen probleme uygun 
bir model oluşturulmakta ve problemlerin çözümü için modele başvurarak sonuçlar üretilmektedir.

Makine öğreniminde veriler eğitim ve test verileri olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır [40]. Literatürde eği-
tim ve test verilerinin dağıtımı yayın olarak %90 eğitim - %10 test, %80 eğitim - %20 test, %75 eğitim - %25 
test, %70 eğitim - %30 test şeklindedir. Ancak genellikle eğitim ve test verileri bölünme oranları %80 eğitim 
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- %20 test, %75 eğitim - %25 test olarak tercih edilmektedir. Eğitim setiyle birlikte makinenin öğrenmeyi 
öğrenmesi amaçlanmaktadır. Öğrenme test setiyle birlikte doğrulanmaktadır ve doğrulama oranının da en az 
%85’e ulaşması beklenmektedir [40]. Bu oranın üzerinde başarı gösteren model ileride yapacağı analizlerde 
doğru tahminlerde bulunabilmek için öngörüler sağlamaktadır. Doğru tahminlemeler de iş ve sektör başarı-
sını beraberinde getirecektir. Şekil 49’da test ve eğitim verilerinin ilişkisi şematik olarak gösterilmektedir. 
Burada W ağırlık değişkeni (weight), b ise sapma değişkeni (bias) olarak tanımlanmaktadır. 

Eğitim Verisi

MODEL
[Ağırlık (W) & sapma (b)] TAHMİNLEME

TEST ve 
Ağırlık (W) & sapma (b) 

GÜNCELLEME

Şekil 49. Makine öğreniminde test ve eğitim verileri ilişkisi ([40]’tan uyarlanmıştır)

Makine öğrenme modelleri literatürde yaygın olarak denetimsiz (unsupervised), denetimli (supervised) ve 
pekiştirmeli (reinforcement) modeller şeklinde sınıflandırılmaktadır (Şekil 50). Pekiştirme öğrenmesinde 
ödüle dayalı sistemler oluşturulmaktadır. Denetimli modeller sınıflandırma, denetimsiz modeller kümeleme 
ve pekiştirmeli öğrenmesi ise gerçek zamanlı karar verme olarak uygulanmaktadır [40].

Kümeleme

Boyutsal 
küçülme

RegregasyonMAKİNE
ÖĞRENMESİ

Denetimsiz 
öğrenme

Denetimli
öğrenme

Pekiştirmeli
öğrenme

Sınıflandırma

Şekil 50. Makine öğrenmesi modelleri ([40]’tan uyarlanmıştır)

Literatürde en çok kullanılan denetimli, denetimsiz, pekiştirmeli öğrenme modellerinin dünya genelinde 
kullanım oranları Şekil 51’de gösterilmektedir. Buna göre en popüler öğrenme modeli pekiştirmeli model-
dir, bunun ardından denetimli ve denetimsiz modeller gelmektedir. Enerji modellemede ve doğru tahminler 
oluşturmada hibrit sistemlerçok başarılıdır, bu nedenle ağırlıklı olarak hibrit sistemler kullanılmaktadır [40]. 
Otoregresif (Auto-Regressive) modeller esasen makine öğrenimi modellerinin alt kümesi olmamakla birlikte 
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makine öğrenmesi modellerine entegre edildiği zaman modeller çok doğru sonuçlar vermektedir (Şekil 52). 
Derin öğrenme olarak bilinen makine öğreniminin alt kümesi olan RNN (Recurrent Neural Network – Tekrar-
lanan Sinir Ağları) ve LSTM (Long-Short Term Memory – Uzun/Kısa Vadeli Bellek) sistemleri bu üç modelin 
birleşimiyle birlikte hibrit modelleri oluşturmaktadır ve en başarılı modeller olarak öne çıkmaktadır [40].
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Şekil 51. Farklı makine öğrenmesi modellerinin Dünya geneli kullanım oranları ([40]’tan uyarlanmıştır)

Otoregresif 
Modeller

Makine 
Öğrenmesi 
Modelleri

Derin 
Öğrenme 
Modelleri

Hibrit 
Modeller

(ARIMA, GARCH, vb.) (SVM, RF, SVR, vb.) (RNN, LSTM, vb.) (ARIMA-GARCH, 
ANN-ARIMA, NN-

Bulanık Sistemler, vb.)

Şekil 52. Makine öğrenmesinde hibrit modeller (ARIMA: Autoregressive Integrated Moving Average (Bütünleşik Oto-
regresif Hareketli Ortalama), GARCH: Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (Genelleştirilmiş 

Otoregresif Koşullu Değişen Varyans), LSTM: Long-Short Term Memory (Uzun-Kısa Vadeli Bellek), NN: Nueral 
Network (Sinir Ağları), RF: Random Forest (Rasgele Orman), RNN: Recurrent Neural Network (Tekrarlanan Sinir 
Ağları), SVM : Support Vector Machine (Destek Vektör Makinesi), SVR: Support Vector Regression (Destek Vektör 

Regresyonu) ([40]’tan uyarlanmıştır)

Şekil 53’te makine öğrenimi modellerinin doğruluk ve yorumlanabilirlik arasındaki dengesi sunulmaktadır. 
Doğrulukla yorumlanabilirlik arasındaki denge, doğrusal regresyon üzerinden gidilecek olursa, veri kümesi 
küçük olduğu için ve matematiksel model basit olduğu için yorumlanabilirlik yüksektir. Ancak doğruluk 
oranı diğer modellere göre daha düşük çıkmaktadır. Diğer taraftan derin öğrenmede ise yüksek doğruluk 
(%95’ler civarında) elde edilebilmektedir [40]. Derin öğrenmede büyük veri ve karmaşık matematiksel sis-
temler devreye girdiği için derin öğrenme modelleri daha doğru sonuçlar üretilebilmektedir.
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Şekil 53. Yaygın kullanılan makine öğrenme modellerinin doğruluk/yorumlanabilirlik ilişkisi ([40]’tan uyarlanmıştır)

4.1.1. Farklı Enerji Kaynakları için Üretim ve Tüketimle İlgili Tahminler 
Şekil 54’te yenilenebilir enerji alanlarına ait yürütülen çalışmaların oransal dağılımı görülmektedir [40]. Ça-
lışmaların büyük oranda güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Güneş enerjisi 
çalışmaları %44 civarında iken rüzgâr enerjisi çalışmaları yaklaşık olarak %40 mertebesindedir. Diğer taraftan 
Şekil 55’te güncel bir istatiksel çalışma ile yenilenebilir enerji alanında öne çıkan 10 teknolojik konu sıralan-
mıştır [41]. Buna göre dağıtık enerji depolama sistemleri, yapay zekâ ve büyük veri ile şebeke entegrasyonu 
gibi dijitalleşme ile gündeme gelen konuların ilk sıralarda kendilerine yer buldukları görülmektedir [40]. 

%43,85

%39,23 %2,3
%3,85

%3,85

%3,85 %3,07

%10,77

Güneş Rüzgâr Hidroelektrik Biyokütle
Dalga Gel/git Jeotermal

Şekil 54. Yenilenebilir enerji alanlarına ait çalışmaların literatürdeki yeri ([40]’tan uyarlanmıştır)

Şekil 55. Yapay zekânın yenilenebilir enerjideki yeri ([41]’den uyarlanmıştır)



71TÜBA-ENERJİDE YAPAY ZEKÂNIN ROLÜ RAPORU 

Öncelikle üretim ve tüketimle ilgili tahmin çalışmalarına değinmek gerekirse, tahmin algoritmaları temelde 
enerji sektöründe planlama ve politika belirleme amacıyla kullanılmaktadır. Enerji tüketimini tahmin etmek 
ve buna karşılık ihtiyaç duyulan enerjinin temini için de belli çalışmalar yapılması gerekmektedir [38]. Bu 
tahmin çalışmaları kısa dönem, orta dönem ve uzun dönem ihtiyaçlara binaen farklı farklı değerlendirilmek-
tedir.

Şekil 56’da tahminlerin konumsal çözünürlük ve zamansal ekstremitelerine bağlı olarak nasıl farklı şekilde 
kullanıldığı gösterilmektedir. Yenilenebilir enerji üretim kapasitesi hakkında çok sayıda tahmin yapılmıştır. 
Yenilenebilir enerji hem dolaylı hem de doğrudan tahmin yöntemleri kullanılarak tahmin edilebilir. Enerji 
tüketimi eğilimlerinin iyileştirilmesi ve enerji tasarrufu hedeflerinin karşılanması için talep tahminlerinin 
yüksek doğrulukta gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tarihsel olarak yük kullanım değişimleri başta olmak 
üzere tahminin yapıldığı mevsimsel değişkenler ve kullanıcı tarafı davranışlarının farklılığı gibi çeşitli fak-
törler enerji tüketimini ve tahmin sürecini etkilemektedir. 
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Şekil 56. Tahmin ufku ve konumsal çözünürlük ilişkisi ([42]’den uyarlanmıştır)

Rüzgâr ve güneş enerjisi için doğru tahminler üretmek amacıyla çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Tahmin 
yöntemleri için sınıflandırma metodolojik veya zaman ölçeği gibi farklı kriterler üzerinden yapılabilmektedir 
[42]. Yenilenebilir enerji için tahmin yöntemleri istatistiksel, öğrenme, fiziksel ve hibrit gibi alt gruplarda 
incelenebilir (Tablo 8). Otoregresif hareketli ortalama (ARMA) ve hareketli oralama istatistiksel yöntemlere 
örnektir. Yapay sinir ağları (ANN), genetik algoritmalar (GA) ve destek vektör makinesi gibi yöntemler ise 
öğrenme tabanlı algoritmalara örnek olarak verilebilir. Tahmin modelleri, diğer faktörlerin yanı sıra zaman 
ölçeğine, kullanılan yöntemlere, geçmiş verilere ve yerelliğe göre sınıflandırılabilirler.
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Tablo 8. Yenilenebilir enerji tahminleme metotlarının sınıflandırılması ([42]’den uyarlanmıştır)

Metot Teknik/Algoritma

1. Fiziksel

Sayısal hava tahmini (NWP)
Küresel tahmin sistemi (GFS)
Entegre tahmin sistemi (IFS)
Gökyüzü görüntüleme (SI)

2. İstatiksel

Otoregresif (AR)
Otoregresif eksojen (ARX)
Hareketli ortalama (MA)
Otoregresif hareketli ortalama (ARMA)
Otoregresif entegre hareketli ortalama (ARIMA)
Sınırlı otoregresif entegre hareketli ortalama (LARIMA)

3. Öğrenme

Yapay Sinir Ağı (ANN)
Genetik Algoritma (GA)
Geri Yayılım (BP)
Destek vektör makinesi (SVM)
Aşırı öğrenme makinesi (ELM)
Uzun kısa süreli hafıza (LSTM)

4. Hibrit

Uyarlanabilir nöro-bulanık çıkarım sistemleri (ANFIS)
Yapay Sinir Ağları + Bulanık Mantık
Yapay Sinir Ağları + Sınırlı otoregresif entegre hareketli ortalama 
Otoregresif hareketli ortalama+lineer olmayan otoregresif-sinir ağı
Destek vektör makinesi + Ateşböceği algoritması

Rüzgâr için sayısal hava tahmini tabanlı tahmin yönteminin standart konfigürasyonu Şekil 57’de gösteril-
mektedir. Model esasen her biri birbiriyle ilişkili alt modellerin bir arada uyum içerisinde çalışmasını gerek-
tirmektedir. Şekil 58’de ise gökyüzü görüntüleme (SI - Sky imaging) ve sis hareketi verileri üzerinden güneş 
ışınım tahminleri elde etmek için oluşturulan standart bir yapı gösterilmektedir [42].

A

Sayısal 
Hava 

tahminleri

Bölgenin 
detayları

Ölçek 
küçültme

Güç eğrisi 
modeli

İstatistiksel 
son işlemler

Online veri

Son Tahminler

Şekil 57. Sayısal hava tahmini yöntemi için konsept algoritma ([42]’den uyarlanmıştır)
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Şekil 58. Gökyüzü görüntüleme tabanlı güneş ışınımı tahmini algoritması ([42]’den uyarlanmıştır)

İstatistiksel yöntemler öğrenme yöntemine kıyasla daha az veri dizisi gerektirmekte ve tipik olarak kısa va-
deli zaman dilimlerine uygulanmaktadır. İstatistiksel regresyon analizi için, lineer regresyon ve çoklu lineer 
regresyon modellerine ek olarak, otoregresif regresyon modeli, hareketli ortalama modeli ve otoregresif 
hareketli ortalama modeli uygulanmaktadır. Yenilenebilir enerjinin istatistiksel modeli, girdi değişkenleriyle 
birlikte Şekil 59’da gösterilmektedir. İstatistiksel yöntemin en önemli dezavantajı, tahmin hatasının zamanla 
artmasıdır [42].

Güneş ışınımı / 
Rüzgar hızı 

(Tarihsel veri)

Tarihsel güneş ve 
rüzgar gücü verisi

Eğim açısı ve 
rüzgar yönü

Sıcaklık & Nem

İstatistiksel 
yöntemler ile Güneş 

ve Rüzgar gücü 
tahminlemeleri

Şekil 59. Yenilenebilir enerji tahmini için istatistiksel yöntem örneği ([42]’den uyarlanmıştır)

Hibrit enerji sistemleri ile ilgili çalışmalarda maliyet ve verim açısından karşılaştırma yapılmaktadır [38]. 
Hibrit enerji sistemlerinin optimizasyonu çalışmalarında en uygun yerleşim, boyutlandırma ve minimum 
maliyet gibi konular yapay zekâ yöntemleriyle incelenmektedir. Bunlara ek olarak emisyon, yakıt tüketimi, 
enerji fiyatları ve geleceğe yönelik riskler gibi çalışma durumuna ait çevresel ve ekonomik faktörler de 
değerlendirilmektedir. Zahraee vd. [43] başta fotovoltaik ve rüzgâr olmak üzere farklı tip yenilenebilir sis-
temleri içeren hibrit tasarımların yapay zekâ yöntemleri ile optimizasyonu üzerine gerçekleştirilen çalışma-
ları sistematik olarak derlemiştir. Hibrit enerji sistemlerinin enerji maliyeti ve rüzgar türbinlerinin optimum 
üretimi gibi farklı alt amaçlar içeren bu optimizasyon çalışmalarında yapay sinir ağları ve genetik algoritma 
ayrı ayrı veya hibrit olarak birlikte kullanılmaktadır [38]. Hibrit sistemlerde genetik algoritma uygulama 
örnekleri şu şekildedir: fotovoltaik-rüzgâr hibrid sistem tasarımı, hibrit sistemlerin enerji maliyetinin tespiti, 
rüzgâr türbinlerinde optimum üretim ve farklı enerji kaynaklarının kullanıldığı hibrid sistemlerin tasarımı.

Şekil 60’ta makine öğrenimiyle elde edilecek öngörüler ve çalışılan zaman aralıkları örneklenmiştir [40]. 
Daha önce literatürde çok kısa dönemli ve kısa dönemli çalışmalar mevcut iken, günümüzde orta dönem ve 
uzun dönemli çalışmalar da kapsama alınmış durumdadır. Çok kısa dönemli tahminler gerçek zamanlı kont-
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rol, güç tahmini için uygulanırken kısa dönemli tahminler güç tahmini ve dengeleme için uygulanmaktadır. 
Orta dönemli tahmin mevsimsel tepe değerlerin planlanması; uzun dönemli tahmin ise üretim kapasitesinin 
planlanması amacıyla kullanılmaktadır [40].

Çok Kısa Dönemli Tahmin
(birkaç saniye - 1 saat)

Kısa Dönemli Tahmin
(1 saat - 1 gün)

Orta Dönemli Tahmin
(1 gün - 1 ay)

Uzun Dönemli Tahmin
(1 ay ve daha uzun süre)

Öngörü (Zaman Aralığı) Uygulama Alanı

Gerçek zamanlı kontrol, güç tahmini

Güç tahmini, dengeleme

Mevsimsel tepe değerlerin planlanması

Üretim kapasitesinin planlanması

Şekil 60. Yenilenebilir enerji uygulama alanlarında makine öğrenimiyle elde edilecek öngörüler ve çalışılan zaman 
aralıkları ([40]’tan uyarlanmıştır)

Şekil 61’de güneş enerjisi tahminlenmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda ele alınan tahmin ufukları gruplandı-
rılmıştır. 2021 yılı derleme makalesinden alınan bu verilere göre güneş enerjisi uygulamalarında kısa dönem 
çalışmalar uzun dönemli çalışmalara göre çok daha fazla tercih edilmektedir. Çok kısa dönemli, kısa ve orta 
dönemli çalışmalar farklı yoğunluklarda tercih edilirken uzun dönemli çalışmaların çok sınırlı kaldığı görül-
mektedir [40].

Yenilenebilir enerji kaynaklarının en uygun şekilde kullanılması amacıyla makine öğrenmesi yöntemleri 
farklı amaçlarla ve çeşitli alanlarda uygulanabilmektedir (Şekil 62). Enerjide kullanım amaçları üretim tah-
mini, üretim kontrolü, talep tahmini, tasarruf, tasarım, optimizasyon, verimlilik, güvenlik, kestirimci bakım, 
süreç yönetimi ve politikaların belirlenmesi başlıkları altına toplanabilir. Kullanım alanları ise üretimde, 
iletimde, dağıtımda, tüketimde amaçlara uygun optimizasyon, enerji ticareti, operasyonel ve bilgi tekno-
lojilerinde güvenlik, depolama, arz ve talep dengesi, müşteri hizmetleri, bakım ve iyileştirme süreçlerinde 
öngörüler şeklinde sıralanabilir [40].
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Şekil 61. Güneş enerjisi için makine öğreniminde en çok çalışılan zaman aralığı ([44]mainly focusing on the literature 
which uses ML techniques. The ML techniques (sub-branch of artificial intelligence’ten uyarlanmıştır)
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Şekil 62. Yenilenebilir enerji alanında makine öğrenme yöntemleri ([40]’tan uyarlanmıştır)

Makine öğrenmesi modellerinde girdi verisindeki belirsizliğin ve gürültünün azaltılarak kontrol edilmesi, çık-
tıların doğruluğunu iyileştirerek tahminlere dayalı olarak enerji sektörünün çalışma planlamasını olumlu et-
kilemektedir. Bu sebeple model girdilerinin uygun şekilde belirlenerek ölçülmesi gerekmektedir. Şekil 63’te 
yenilenebilir enerji ve makine öğrenimi modellerinde kullanılan girdiler özetlenmektedir. Yenilenebilir enerji 
doğası gereği yerel hava koşullarından etkilenmektedir ve bu nedenle en önemli girdilerin başında hava, yer ve 
zaman ve buna bağlı değişkenler gelmektedir. Bu değişkenler genel olarak çevresel faktörler olarak isimlen-
dirilmektedir. Öne çıkan çevresel faktörler basınç sıcaklık, nem, günlük yağış miktarı, bulutluluk, mevsimsel 
diğer değişkenler, zaman değişkenleri ve lokasyon değişkenleri olarak sıralanabilir. Rüzgâr enerjisinde en çok 
kullanılan girdiler rüzgâr hızı, yönü, gücü, türbin tipi ve türbin sayısıdır. Güneş enerjisinde doğrudan ve dağınık 
ışınım verileri modellemelerde en kritik parametrelerdir. Hidroelektrik santral modellerinde ise mevsimsel ya 
da ortalama su akışı, akışkan basıncı ve akışkan hızı öne çıkan parametreler olarak sıralanabilir [40].

Makine öğrenmesi modelleri ele alınan problemlere göre farklılık göstermektedir. Bu kısımda farklı tip yeni-
lenebilir enerji kaynaklarına ait örnek problemler ve bu problemlerin çözümünde öne çıkan makine öğrenimi 
modelleri özetlenmektedir. Şekil 64’te rüzgâr ve güneş enerjisi sistemlerinde öne çıkan problemler verilmek-
tedir. Rüzgâr enerjisiyle ilgili problemlerde öncelikle rüzgâr hızı, gücü ve hız dağılımı tahmini yapılmaya 
çalışılmaktadır. Rüzgâr türbini üretim gücü optimizasyonu, rüzgâr türbini için optimum yerleşim tasarımı, 
rüzgâr tarlaları, elektrik sistemi tasarımı ve kestirimci hata teşhisi öne çıkan makine öğrenimi kullanım 
alanlarıdır. Güneş enerjisi için ise öne çıkan problemler güneş ışınımı tahmini, güneş enerjisi sistemi optimi-
zasyonu, fotovoltaik sistemlerin güç tahmini ve güneş takip sistemleri şeklinde sıralanabilir. Bu problemlerin 
çözümünde sıkça kullanılan makine öğrenme modelleri ise destek vektör makineleri, rastgele orman, adaptif 
ağ tabanlı bulanık sistem yaklaşımı, genetik algoritmalar, yapay sinir ağları, parçacık sürü optimizasyonu, 
konvolüsyonel (evrişimsel) sinir ağları, tekrarlayan sinir ağları ve uzun/kısa vadeli hafıza ağlarıdır. Bunlara 
ek olarak yapay sinir ağları ve genetik algoritmanın birleşimiyle veya yapay sinir ağlarıyla birlikte zaman 
serilerinin birleşimiyle oluşturulan hibrit modeller özellikle karmaşık problemlerde doğruluğun artmasını 
sağlamaktadır [40].

RÜZGÂR Rüzgar hızı, yönü, gücü

Türbin tipi 

Türbin sayısı

HAVA
ZAMAN

YER

Basınç 

Sıcaklık 

Nem

Günlük yağış miktarı

Bulutluluk

Mevsimsel diğer 
değişkenler

Zaman değişkenleri

Lokasyon değişkenleri

GÜNEŞ Doğrudan ışınım
Dağınık ışınım

HİDROELEKTRİK Mevsimsel ya da 
ortalama su akışı

Akışkan basıncı

Akışkan hızı

Şekil 63. Yenilenebilir enerji ve makine öğrenimi modellerinde genel olarak kullanılan girdiler ([40]’tan uyarlanmıştır)
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RÜZGÂR
PROBLEMLERİ

Rüzgâr hızı, gücü, hız dağılımı 
tahmini
Rüzgâr türbini üretim gücü 
optimizasyonu

Rüzgâr türbini için optimum yerleşim 
tasarımı

Rüzgâr tarlaları elektrik sistemi 
tasarımı

Kestirimci hata teşhisi

MODELLER Destek Vektör Makineleri – SVM

Rasgele Orman – RF

Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Sistem 
Yaklaşımı – ANFIS

Genetik Algoritmalar – GA

Yapay Sinir Ağları – ANN

Parçacık Sürü Optimizasyonu - PSO

Konvolüsyonel Sinir Ağları – CNN

Tekrarlayan Sinir Ağları – RNN

Uzun Kısa Vadeli Hafıza Ağları –
LSTM
ANN + GA
ANN + ARIMA

GÜNEŞ
PROBLEMLERİ

Güneş ışınım tahmini

Güneş enerjisi sistemi 
optimizasyonu

Fotovoltaik sistemde güç tahmini 

Güneş takip sistemleri

Şekil 64. Rüzgar ve güneş enerjisi sistemlerine ait örnek problemler ve makine öğrenimi modelleri ([40]’tan uyarlanmıştır)

Hidroelektrik ve jeotermal enerji sistemleriyle ilgili öne çıkan problemler ve modeller Şekil 65’te özetlen-
mektedir. Hidroelektrik enerji üretim santralleri için genel problem tipleri akış tahmini, su seviyesi tahmini, 
santral tasarımı ve kontrolü, su akışı modellemesi, üretim kontrolü ve üretim tahmini olarak sıralanabilir 
[40]. Jeotermal enerji sistemleri açısından öne çıkan problemler ise şu şekilde sıralanabilir: düşük entalpili 
enerji sistemi optimizasyonu, jeotermal ısı aktarımı tahmini, hidrolik stimülasyon ve kırılmalarda sismik 
olayların tahmini, yüksek jeotermal enerji üretimi elde etmek için rezervuara tekrar enjekte edilmesi gereken 
akışkan miktarı tahmini. Sıralanan problemlerin çözümünde kullanılan modeller Şekil 65’te listelenmektedir. 
Bu modeller içerisinde parçacık sürü optimizasyonu ve karınca sürü optimizasyonu ile yapay sinir ağlarıyla 
birleştirilerek oluşturulan hibrit modeller yüksek doğrulukta sonuçlar sağlayabilmektedir [40].

Biyokütle ve dalga enerjisiyle ilişkili problemler Şekil 66’da listelenmektedir. Biyokütle açısından bakıla-
cak olursa, dağıtık güç üretimi için biyokütle enerji sistemleri optimum yer seçimi, multi-biyokütle enerji 
dönüşümü tahmini, yakıtın kendi kendine yanma kabiliyetini gösteren setan sayısı ve yoğunluğu tahmini, 
biyogazda hidrojen sülfür ve amonyak saptama, biyokütle tedarik zinciri optimizasyonu, yakacak madde 
fiyat tahmini, biyokütle kazan kontrolü, atıktaki metan tahmini, biyogaz üretim optimizasyonu öne çıkan 
problemlerdir. Dalga ve gelgit problemleri ise su seviyesi tahmini, dalga yüksekliği, dalga parametreleri, 
dağılım katsayısı tahmini, karbondioksit akı tahmini, okyanus yüzeyindeki asidifikasyonun hesaplanmasıdır. 
Bu problemlerin çözümünde uygulanan yöntemler Şekil 66’da listelenmiştir. Regresyonun eklendiği model-
lerin yüksek doğruluk oranıyla doğru tahminlere ulaştığı söylenebilir [40].

HİDROELEKTRİK
PROBLEMLERİ

Akış tahmini

Su seviyesi tahmini

Santral tasarımı ve kontrolü

Su akışı modellemesi

Üretim kontrolü

Üretim tahmini

MODELLER
Destek Vektör Makineleri – SVM

Rasgele Orman – RF

Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Sistem 
Yaklaşımı – ANFIS

Genetik Algoritmalar – GA

Yapay Sinir Ağları – ANN

Parçacık Sürü Optimizasyonu –
PSO

Karınca Sürüsü Optimizasyonu –
ACO ile eğitilen ANN 

JEOTERMAL
PROBLEMLERİ

Düşük entalpili enerji sistemi 
optimizasyonu

Jeotermal ısı aktarımı tahmini

Hidrolik simülasyon ile kırılmalarda 
sismik olayların tahmini
Yüksek jeotermal enerji üretimi elde 
etmek için rezervuara re-enjekte 
edilmesi gereken akışkan miktarı 
tahmini

Şekil 65. Hidroelektrik ve jeotermal enerji sistemlerine ait örnek problemler ve makine öğrenimi modelleri 
([40]’tan uyarlanmıştır)
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BİYOKÜTLE
PROBLEMLERİ

Dağıtık güç üretimi için biyokütle 
enerji sistemlerinin optimum yer 
seçimi
Multi-biyokütle enerji dönüşümü 
tahmini

Yakıtın kendi kendine yanma 
kabiliyetini gösteren setan (yakıtın 
yanma kalitesinin ölçüsü) sayısı ve 
yoğunluğu tahmini

Biyogazda hidrojen sülfür ve 
amonyak saptama
Biyokütle tedarik zinciri 
optimizasyonu
Yakacak madde fiyat tahmini
Biyokütle kazan kontrolü

Atıktaki metan tahmini

Biyogaz üretim optimizasyonu

MODELLER K-en yakın komşu yöntemi – KNN

Destek Vektör Makineleri – SVM

Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Sistem 
Yaklaşımı – ANFIS

Genetik Algoritmalar – GA

Yapay Sinir Ağları – ANN

Hibrit Parçacık Sürü Optimizasyonu
– PSO

Regresyon + ANN

ANN + GADALGA & 
GEL-GİT

PROBLEMLERİ

Su seviyesi tahmini

Dalga yüksekliği, dalga 
parametreleri, dağılım (dispersiyon) 
katsayısı tahmini
CO2 akı tahmini (su yüzeyinde 
emlim-asidifikasyon)

Şekil 66. Biyokütle ve dalga ile gel/git enerji sistemlerine ait örnek problemler ve makine öğrenimi modelleri 
([40]’tan uyarlanmıştır)

Hidrojen ve hibrit sistemlerle ilgili incelenen problemler ve uygulanan makine öğrenmesi modelleri de Şekil 
67’de sunulmaktadır. Hidrojen problemlerinde zaman, sıcaklık, karbondioksit ve ısıtma değeri gibi diğer 
parametrelere dayalı hidrojen konsantrasyonun değer tahmini, sentez gazındaki en yüksek hidrojen değeri 
tahmini, tüketim tahmini, güvenlik parametre tahmini, reaktör ısısı tahmini ve biyo-hidrojen verim optimi-
zasyonu öne çıkmaktadır. Hibrit enerji sistemlerinde ise üretim kontrolü, hibrit enerji üretimi optimizasyonu, 
fotovoltaik, rüzgar sistemi optimizasyonu gibi performans parametresi tahmini yapılabilmektedir [40]. Bu 
uygulamalarda da bulanık mantık, parçacık sürü optimizasyonu ve yapay sinir ağlarının birleşiminden oluşan 
hibrit model konfigürasyonları çok yüksek doğruluk oranları sağlamaktadır [40].

HİDROJEN
PROBLEMLERİ

Zaman, sıcaklık, CO2 ve ısıtma 
değeri gibi diğer parametrelere 
dayalı hidrojen konsantrasyonunun 
değer tahmini
Sentez gazındaki en yüksek 
hidrojen değeri tahmini

Tüketim yönetimi

Güvenlik parametre tahmini

Reaktör ısı tahmini

Biyo-hidrojen verim optimizasyonu

MODELLER Hibrit PSO

Genetik Algoritma – GA

Yapay sinir ağları – ANN

Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Sistem 
Yaklaşımı – ANFIS

Karar Ağacı – DT

Destek Vektör Makineleri – SVM

K en yakın komşu – KNN

Markov + Genetik Algoritma – GA

Regresyon + ANN

Lineer regresyon – LR

Bulanık mantık + ANN

Bulanık mantık + Parçacık Sürü 
Optimizasyonu – PSO

HİBRİT
PROBLEMLER

Üretim kontrolü

Hibrit enerji yönetimi optimizasyonu-
Fotovoltaik + rüzgar sistemi 
optimizasyonu

Performans parametresi tahmini

Şekil 67. Hidrojen ve hibrit enerji sistemlerine ait örnek problemler ve makine öğrenimi modelleri ([40]’tan uyarlanmıştır)

Makine öğrenimi rüzgâr enerjisinin daha etkin bir şekilde kullanılmasına imkân sağlayabilmektedir. Xcel 
Enerji ve Google DeepMind firmalarının ortak çalışmasında rüzgar ve güneş enerjilerinin daha etkin bir 
şekilde kullanımı amacıyla makine öğrenimi modelleri kullanılmıştır [40]. Xcel Enerji’nin enerji analisti 
müşterilere yaklaşık 60 milyon Amerikan doları tasarruf sağladıklarını, karbondioksit emisyonlarının yılda 
çeyrek milyondan tondan fazla azalttıklarını belirtmiştir [40]. 2018 yılında Google DeepMind firmasının 
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ABD’de 700 MW kapasiteye sahip bir rüzgâr enerjisi santraline makine öğrenimi algoritmaları uygulamaya 
başlamıştır (700 MW, orta büyüklükte bir şehre güç sağlamak için yeterli elektrik gücüdür) [45]. Mevcut 
hava tahminleri ve geçmiş türbin verileri üzerinde çalışan bir sinir ağı kullanarak, rüzgâr enerjisi çıkışını 36 
saat önceden makul bir şekilde tahmin edilebilmektedir. DeepMind program yöneticilerinin açıklamalarına 
göre makine öğrenimi algoritmalarının rüzgâr enerjisi tarlalarına uygulanmasıyla sadece bir yılda ekonomik 
değerde %20 artış elde edilmiştir [40]. Şekil 68’de rüzgâr tarlalarına makine öğrenimi yöntemlerinin uygu-
lanmasıyla birlikte ekonomik değerin zamanla nasıl arttığı gösterilmektedir.

Tipik 
Rüzgar 
Tarlası

Ekonomik Değer
($/MWh)

Rüzgar 
gücü 

üretiminin 
daha iyi 
tahmini

Elektrik arz 
ve talebinin 

daha iyi 
tahmini

Makine 
öğrenmesi ile 

işletme 
maliyetlerindeki 

azalma

Makine 
Öğrenmesi 

kullanan 
Rüzgar Tarlası

Şekil 68. Google DeepMind firmasının rüzgar tarlasına makine öğrenmesi uygulaması ([45]’ten uyarlanmıştır)

4.1.2. Toprak Kaynaklı Isı Pompalarının Kontrolü 
HVAC sistemlerinde yapay zekâ uygulamaları 20 yıl öncesinden başlayan bir süreçtir ve toprak kaynaklı 
ısı pompalarının optimum tasarımı için yapay zekâ güçlü bir araç olarak kullanılmaktadır. Toprak kaynaklı 
ısı pompaları kompleks yapıya sahip olduğu için yapay zekâ bu alanda sıklıkla uygulanmaktadır. Özellikle 
ısıtma alanı yük tahmini, tasarıma ait veri toplama, toprak altına yerleştirilen ısı değiştiricilerinin tasarımı 
ve ısı transfer özelliklerinin tayini yapay zekâ uygulamaları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu konuda 
optimizasyon, modelleme ve kontrol ön plana çıkmaktadır [38]. Aşağıda toprak kaynaklı ısı pompası içeren 
sistemlerde yapay zekâ uygulamaları özetlenmektedir.

Toprak kaynaklı ısı pompası sistemi için dış ortam hava sıcaklığı ve mahal sıcaklığı tahminleri amacıyla 
yapay sinir ağlarına dayalı bir kontrol mekanizması oluşturulmaktadır. Literatürdeki sonuçlara göre klasik 
yöntemlerle karşılaştırıldığında hem konfor hem de enerji tasarrufu açısından yapay sinir ağlarının daha iyi 
sonuç verdiği ifade edilmektedir. Konutlarda kullanılan toprak kaynaklı ısı pompalarına ait farklı bileşenlerin 
modellenmesi amacıyla yine yapay sinir ağları yöntemleri uygulanmaktadır. Burada başlıca amaç işletme 
maliyetinin en aza indirilmesidir. Toprak kaynaklı ısı pompası uygulamasında toprak altına yerleştirilen ısı 
değiştiricisinin ilk yatırım maliyeti sistemin geri ödeme süresinde en belirleyici etmenlerdendir. Bu nedenle 
ısı değiştiricisinin boyutunun düşürülmesi sistemin ilk yatırım maliyetini önemli ölçüde düşürebilecektir. Li-
teratürde yine bu konuda kapsamlı değerlendirmeler söz konusudur. Diğer taraftan kombine, ısıtma, soğutma 
ve güç üretimin olduğu hibrit uygulamalarda da toprak kaynaklı ısı pompaları ile birlikte sistemin optimum 
çözümü için genetik algoritmanın uygulandığı çalışmalar literatürde bulunmaktadır [38]. Yapay sinir ağla-
rının farklı zamanlarda iç ortam sıcaklığını tahmin etmek için kullanıldığı çalışmalarda dış ortam sıcaklığı, 
güneş radyasyonu ve iç kazançlar gibi girdi parametreleri kullanılmakta ve bu yöntemin yüksek doğrulukta 
sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşılmasında avantaj sağlamaktadır. Bir diğer çalışmada, yapay sinir ağları yönte-
mi soğutma kulesine entegre bir toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin toprak altındaki ısı değiştiricisine ait 
sıcaklıkları tahminleme amacıyla kullanılmaktadır. Gerçekleştirilen bu çalışmada yapay sinir ağlarına dayalı 
kontrolün daha iyi enerji verimliliği sağladığı ifade edilmektedir [38]. 
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4.1.3. Akıllı Binalarda Enerji Yönetimi
Binalar özellikle sanayileşmiş ülkelerde toplam yenilenemeyen enerji tüketiminin ve sera gazı emisyonları-
nın yaklaşık %40’ına sebep olmaktadır [46]. Elektrik kullanımı açısından bakıldığında ise tüketimin %70’i 
binalarla ilişkilidir. Gelişmiş ülkelerin sıfır-karbon taahhütleri 2025 yılına kadar tüketilen enerjinin çoğunun 
yenilenebilir ve CO2 içermeyen enerji kaynaklarına dönüştürülmesini zorunlu kılmaktadır [46]. Enerji sis-
temlerinin bu dönüşümü, toplam enerji maliyetini en aza indirmek için akıllı şebeke teknolojilerine güçlü bir 
yatırım yapılmasına yol açmaktadır. Akıllı şebeke teknolojileri, enerji tüketimini azaltmakta, elektrik şebe-
kesinin verimliliğini artırmakta ve yenilenebilir teknolojilerden elektrik üretimini optimum şekilde yönete-
bilmektedir. Akıllı binalarda bina enerji yönetim sistemleri yoğun bir şekilde kullanılmaktadır ve yapay zekâ 
çalışmaları da bu başlıkta modelleme, öğrenme ve sonuç çıkarma amaçlı uygulanmaktadır. Akıllı binalarda 
(evsel, ticari, kamusal vb.) ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemi, aydınlatma, cihazların 
elektrik yükleri ve Bilgi Teknolojisi (BT) cihazları vb. yüzlerce unsur dikkate alınmaktadır. Akıllı binaların 
ana unsurlarından biri, enerji verimliliğini ve akıllı şebeke teknolojileri ile entegrasyonunu sağlayan Bina 
Enerji Yönetim Sistemleridir (BEYS) [46]. BEYS, bir binada enerji verimliliğini ve tasarrufunu iyileştirmek 
için stratejiler oluşturmaktadır. BEYS, enerji arz bilgilerinin izlenmesi, otomatik talep yanıtı oluşturulması, 
enerji kullanımı anormalliklerinin tespiti, enerji maliyetlerinin denetimi veya otomatik kontrol gibi temel 
enerji yönetimi görevlerini uygulamaktadır. Literatürde bina enerji yönetim sistemleri hakkında çok sayıda 
çalışma bulunmaktadır. Şekil 69’da akıllı binalarda bina enerji yönetim sistemleri konusunda yapılan derle-
me makalelerin kapsamları sınıflandırılmaktadır. Buna göre derleme çalışmalarının çoğunluğu karar verme 
görevleriyle ilişkilidir, analiz ve izleme de karar vermeyi takip etmektedir.

Şekil 69. Binalarda enerji yönetimi sistemleri (BEYS) konusunda gerçekleştirilen derleme makalelerin kapsamları 
([46]’dan uyarlanmıştır)
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Şekil 70’te binalarda enerji yönetim sistemleri uygulamalarında tercih edilen yapay zekâ yöntemleri derlen-
miştir. İzleme, analiz ve kontrol uygulamalarında yöntemlerin yaklaşık olarak eşit ağırlıkla tercih edildiği 
gözlenirken optimizasyon çalışmalarında çok-amaçlı yaklaşımların öne çıktığı görülmektedir.

Şekil 70. Akıllı binalarda enerji yönetim sistemlerinin izleme, analiz, kontrol ve optimizasyonu konularında uygulanan 
yapay zekâ yöntemlerinin dağılımları ([46]’dan uyarlanmıştır)

4.2. Ülkemizde Enerjide Yapay Zekâ Çalışmaları ve Uygulamaları

Ülkemizde yapay zekâ çalışmaları başta TÜBİTAK olmak üzere ilgili bakanlıklar, kamu kurumları, üniver-
siteler ve özel kuruluşların ortaklaşa faaliyetleri ile farklı alanlara ve çok yönlü genişlemektedir. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılında hazırlanan 2023-Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile önemli bir 
adım atılmıştır. Bu stratejide ortaya konan bileşenler, Milli Teknoloji Hamlesi’nin yapı taşlarını oluştur-
makta ve odak alanlar içinde yapay zekâ teknolojileri, tüm ekonomik alanlarda etki üretme potansiyeline 
sahip olan, ayrıca sosyal ve toplumsal faaliyet alanlarında katma değer üretme potansiyeli sunan çalışmaları 
kapsamaktadır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordineli çalışmalarıyla 
hazırlanan Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025, 20 Ağustos 2021’de Resmî Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe girmiştir. Bu strateji ile en üst seviyede yapay zekâ çalışmaları ülkemizde takip altına alınmış, enerji 
de dahil olmak üzere yapay zekâ çalışmalarını organize edecek ve etkisini artıracak şekilde hazırlanan stra-
teji belgesi, tüm kurumları (kamu ve özel sektör) yönlendirecek şekilde oluşturulmuştur. Bu strateji belgesi 
enerji konusunu içermese de (özel olarak başka konuları da kapsamamaktadır) hedefleri enerji alanındaki 
ihtiyaçlara da uygundur. 

2023-Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ve Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’nin bir çıktısı olarak TÜBİTAK-BİL-
GEM bünyesinde Yapay Zekâ Enstitüsü 2020 yılında kurulmuştur. Bu enstitünün geçmişi 1990’lı yılların 
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başında TÜBİTAK-MAM bünyesindeki Bilişim Enstitüsü Yapay Zekâ Biriminin çalışmalarına dayanmakta-
dır. Daha sonra 2000’li yıllarında başında BİLGEM kurularak MAM bünyesindeki bilişim ile ilgili enstitüler 
BİLGEM altına alınmıştır. BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsü bünyesinde “İklim değişikliği yetkinlik merkezi” 
ile yenilenebilir enerjide yapay zekâ uygulamalarına yönelik çalışmalar yapılmakta, ayrıca bu enstitü bün-
yesinde “enerjide büyük veri ve yapay zekâ” projesi kapsamında otomotiv, biyoyakıtlar, polimerler, çelik, 
kâğıt hamuru ve kâğıt, ilaç, çimento gibi enerji yoğun sektörün katıldığı çok disiplinli çalışma yürütülmek-
tedir. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Sürdürülebilir ve Akıllı Bir Gelecek İçin Yapay Zekâ 
ile Birlikte Çalışmak ve Birlikte Başarmak” başlığıyla 10 Ekim 2022 tarihinde Cenevre’de gerçekleştirdiği 
sunumda, ülkemizin yapay zekâ uygulamaları hakkında paylaşımlarda bulunmuştur [47]. Salgın hastalıklar, 
iklim odaklı problemler, siber güvenlik, gıda arz güvenliği, sosyal uyum erozyonu ve zorunlu göçmenlik gibi 
sorunların çözümünde ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada kilit teknoloji 
olarak yapay zekâ öne çıkmaktadır. Endüstri 4.0’dan Endüstri 5.0’a geçilen dönemde ikili dönüşüm olarak 
adlandırılan “dijital dönüşüm” ve “yeşil dönüşüm” eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Ülkemizin dijital ve 
yeşil dönüşümü takip edebilmesi ve sıralanan öncelikli alanlarda küresel ölçekte rekabetçi bir pozisyona 
erişebilmesi için “birlikte iş yapma” ve “birlikte başarma” yaklaşımının yerleşmesi gerektiği önerilmektedir. 
2053 net sıfır emisyonu hedefi ve yeşil kalkınma politikası doğrultusunda otonom enerji yönetim sistemleri, 
insansız ve otonom tarım robotları ve tarımsal bilgi sistemleri, sera gazı emisyonlarının takibi, atık minimi-
zasyonu ve enerji verimliliğine yönelik yapay zekâ uygulamaları gibi pek çok başlık öncelikli AR-GE çalış-
maları olarak TÜBİTAK çağrı planına dahil edilmiştir [47]. TÜBİTAK tarafından yeni açılan “1711-Yapay 
Zekâ Ekosistem Çağrısı” başlığıyla teknoloji sağlayıcı firmalarda ve üniversitelerde oluşan bilgi birikiminin 
sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda yapay zekâ tabanlı çözümlere ihtiyaç duyan özel sektör firmalarına akta-
rılması hedeflenmektedir [47]. TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü ilk aşamada Akıllı Üretim Sistemleri, Akıllı 
Tarım, Gıda ve Hayvancılık, Finans Teknolojileri, İklim Değişikliğinin Etkileri olmak üzere dört öncelikli 
alana odaklanmakta ve bu alanlarda projeler geliştirmektedir. Yapay zekâ ekosistemi geliştirebilmek için ka-
liteli verinin temin edilmesi ve uygun teknik altyapının sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda TÜBİTAK 
ULAKBİM tarafından kurulan ve açık kaynak kodlu sistem esasına göre işletilen Türk Ulusal Bilim e-Alt-
yapısı (TRUBA) 4500’den fazla araştırmacıya ve farklı kamu kurumları ve araştırma enstitülerine hizmet 
vermektedir [47]. 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve ilgili/ilişkili kurumlarda (EPDK, EPİAŞ ve TEİAŞ vb) yoğun bir 
şekilde enerjide yapay zekâ uygulamalarının yapıldığı görülmektedir. 2023 sonrası için ülkemizin 2030 yı-
lına yönelik enerji verimliliği stratejisine yönelik çalışmalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
başlatılmış, UEVEP (Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı) bünyesinde tanımlanan 55 eylemin üç tanesi 
dijitalleşme üzerine hazırlanmıştır. Dijitalleşme ile ilgili maddeler şu şekildedir: Sanayi sektöründe enerji 
verimliliğinin artırılması, akıllı sayaçları yaygınlaştırılması, talep tarafı uygulaması için piyasa altyapısının 
oluşturulması. Özellikle EPDK bünyesinde gerçekleştirilen yapısal değişiklik ile 2021 yılının Aralık ayında 
Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı’nın kurulması ve bu başkanlık altında Dijital Dönüşüm Grup Başkanlığı, 
Şarj Hizmeti Grup Başkanlığı, Araştırma-Geliştirme ve İnovasyon Grup Başkanlığı, Tamamlayıcı Piyasalar 
ve Alternatif Yakıtlar Grup Başkanlığı gibi birimlerin oluşturulması, önemli bir açılım olarak değerlendiril-
mektedir. EPDK bünyesindeki  AR-GE komisyonu marifetiyle “Milli Akıllı Sayaç Projesi” ve “Enerjide Mil-
li Teknolojiler Projesi” gibi projelerle akademisyenler ve teknoloji şirketleri yerli yazılımlar geliştirmekte, 
böylece cari açığı azaltmaya yönelik önemli adımlar atılmaktadır. TEİAŞ’ta yapay zekânın kullanıldığı ve 
aktif olarak devam eden üç önemli proje bulunmaktadır: TEİAŞ Elektriksel Güç Kalitesi ve Şebeke İzleme 
Sistemi Projesi, Yük Tevzi Bilgi Sistemi Geliştirme Projesi ve İklimsel Haritaların Uluslararası Standartlara 
göre Hazırlanması Projesi.

Erciyes Üniversitesi yapay zekâ merkezinde özellikle sağlık ve enerji verimliliğiyle gibi stratejik öneme 
sahip alanlarda projeler yürütülmektedir. Özel sektörde de çok sayıda uygulama bulunmaktadır. EPİAŞ’ta 
yapılan çalışmalar yapay zekâ uygulamaları açısından önemli örneklerdendir. Ayrıca Enerjide Dijitalleşme 
Derneği’ni (EDİDER) oluşturan özel sektör firmaları bu anlamda ciddi çalışmalar yapmaktadır. EDİDER’in 
organize ettiği “Dijital Enerji Forumu” sektör açısından önemli bir çalışmadır. Türkiye’de yapay zekâ far-
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kındalığını artırmak ve ekosistemi geliştirmek amacıyla 2017’de kurulan Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi 
girişimi de yapay zekâ seminerleri/zirveleri vb. programlar ile yapay zekâ ekosistemini geliştirmek için 
gayret göstermektedir. Bu kapsamda 2022 yılında Enerji çalışma grubu açılmıştır. 2022 yılında gerçekleşen 
çalıştaya enerji sektöründen çok sayıda katılım olmuştur.

Ülkemizde enerjide yapay zekâ alanında gerek kamu gerekse özel sektördeki uygulamalar aşağıda detaylı 
olarak verilmiştir.

4.2.1. TÜBİTAK RİTM ve ATHOM Projeleri
RİTM (Rüzgâr İzleme ve Tahmin Modeli) [48] ve ATHOM (Akım Tahmin ve Havza Optimizasyon Modeli) 
[49] TÜBİTAK tarafından yürütülen rüzgâr ve akım tahminleme sistemleridir. RİTM projesinde rüzgâr ener-
jisi santrallerinin Türkiye Elektrik Sistemi’ne geniş ölçekli entegrasyonu amaçlanmaktadır. Burada meteoro-
lojik veriler (hız, yön ve sıcaklık gibi) rüzgâr ölçüm istasyonları aracılığıyla ölçülmektedir. Türbin durumları 
ise SCADA’lar aracılığıyla elde edilmektedir. Orta ölçekli sayısal hava tahmin modeli çıktıları kullanılarak 
her bir RES için 48 saatlik rüzgârdan üretilecek elektriksel güç tahminleri hibrit modellerle gerçekleştiril-
mektedir. Tahminlemelerde kullanılan hibrit modeller yüksek oranda doğru çıktıların üretilmesine imkan 
vermektedir [40]. TÜBİTAK tarafından DSİ iş birliği ile yürütülen diğer çalışma ise akıllı tahmin ve havza 
optimizasyon modeli projesidir (ATHOM). Seyhan havzası için tekil ve ardışık su yapılarına gelecek akımın 
tahmin edilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında depolama tesislerinin su bütçelerinin günlük, aylık ve 
yıllık bazda hazırlanması hedeflenmektedir. 2009 - 2011 arasında başlatılan bu projelerde ileri aşamalara 
gelinmiştir [50]. Tahminlemelerde yine hibrit modeller uygulanmaktadır [40]. Şekil 71’de şematik olarak 
ATHOM-WEB sisteminin kapsadığı alanlar gösterilmektedir. Buna göre, geçmiş veriler yapay sinir ağları 
ve destek vektör makineleriyle bir arada hibrit modellerde çalışmaktadır. Geçmiş veriler, gözlem verileri ve 
meteorolojik tahminler kısa süreli ve uzun süreli akım tahminlerinin elde edilmesini sağlamaktadır. Havza 
optimizasyonunda parçacık sürü optimizasyonuyla en kısa yolu tespit etme üzerine bir optimizasyon ger-
çekleştirilmektedir. Analiz, sorgulama ve raporlama gibi işlemler ise web sayfası üzerinden ATHOM’un üst 
yöneticilerine sunulmaktadır [40].
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Şekil 71. ATHOM-WEB sisteminin kapsadığı alanlar ([50]’den uyarlanmıştır)

4.2.2. Enerji Piyasaları İşletmesi A.Ş. (EPİAŞ)’ın Yapay Zekâ Uygulamaları
Önceki bölümlerde değinildiği üzere enerji alanında yapay zekâ, kaynak yönetimi amacıyla üretim ve tüke-
tim tahminleme analizlerinde kullanılmaktadır. Gerçekleştirilen tahminlemeler sayesinde risklerin yönetil-
mesi yapay zekâ ile çok daha öngörülebilir olmaktadır. Enerji şebekelerinde sürekliliğin sağlanması ve enerji 
verimliliğinin iyileştirilmesi yine yapay zekâ uygulamaları sayesinde sağlanan avantajlardır. Enerjinin tüm 
alanlarında gözlemlenen dijitalleşme trendi ve yapay zekânın entegrasyonu ülkemizde enerji piyasalarını yö-
neten EPİAŞ için de geçerlidir. EPİAŞ dijitalleşme trendinde yapay zekâyı çok önemli bir alana koymaktadır 
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[51]. EPİAŞ bir enerji borsasıdır ve temel hedefi enerjide referans fiyatlandırmayı üretmektir. Referans fiyat 
üretimi EPİAŞ’ın temel misyonudur ve buna uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Bu anlamda enerji 
piyasalarını etkin, şeffaf ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. EPİAŞ’ın bu 
anlamda oluşturduğu bir şeffaflık platformu bulunmaktadır. Bu platform farklı ülkeler tarafından da takip 
edilen ve kendi alanında öncü bir uygulamadır. Tamamen enerjiye dair piyasa verilerinin ve bu verileri etki-
leyen diğer parametrelerin yayınladığı bir platformdur. Dolayısıyla enerji piyasalarında güvenilir ve şeffaf 
bir ortam oluşturulması hedeflenmektedir [51].

Enerji piyasalarında piyasa katılımcısı (piyasa oyuncusu) ve piyasayı işletmecisi (EPİAŞ) olmak üzere iki 
taraf bulunmaktadır. Enerji piyasasında bulunan bu iki tarafın bakış açısıyla bir takım kritik konular yer al-
maktadır (Şekil 72). Katılımcı açısından en kritik konular arasında en başta referans fiyat görülmektedir. Bir 
sistemin yönetilmesi için eğer para kazanma ya da para kaybetme söz konusuysa burada referans fiyat çok 
önemlidir. EPİAŞ referans fiyatın oluşturulduğu taraftır. Referans fiyatın arkasından bir diğer kritik konu 
ise piyasadaki güçtür. Gücün tahminlenebilir olması ve nereye doğru gittiğine göre aksiyon alınabilmesi 
gerekmektedir. Bir diğer husus da denge ve dengesizliktir. Bir katılımcı olarak pozisyon tespit edilmesi ve 
buna göre zor bir durumda kalınmaması gerekmektedir. Son olarak piyasada tüm işlemler para ile sonuçlan-
maktadır ve bu nedenle nakit yönetimi de bir diğer kritik konudur. Piyasa işletmecisi açısından bakıldığında 
yine en önde gelen konu olarak fiyat görülmektedir. Piyasada bulunan referans fiyatın doğru bir şekilde 
hesaplanması gerekmektedir. EPİAŞ içerisinde farklı enerji piyasaları bulunmaktadır. Bunların farklı izdü-
şümleri için doğru fatura hesaplaması yapılması gerekmektedir. Bununla beraber riskin doğru hesaplanabil-
mesi gerekmektedir [52]. Dünyada veya ülkemizde yaşanacak olası krizlere göre doğru risk hesaplamaları 
yapılabilmelidir. Burada dijital veriyi kullanarak yapay zekâdan faydalanılması gerekmektedir. Son olarak 
değişen koşullara göre kolaylaştırıcı mevzuat güncellemeleri gerekmektedir.

ENERJİ PİYASASI

Piyasa Oyuncusu

Referans Fiyat
Piyasadaki Güç

Denge/dengesizlik
Nakit Yönetiminin Riski

Piyasa İşletmecisi

Doğru Fiyat Hesaplaması
Doğru Fatura Hesaplaması
Doğru Risk Hesaplaması

Mevzuat Güncellemesi için Doğru Sinyaller

Şekil 72. Piyasa katılımcısı ve işletmecisi bakış açılarıyla kritik konular ([52]’den uyarlanmıştır)

EPİAŞ piyasa işletmecisi olarak bütün paydaşlarla etkileşim halindedir ve bunlardan veri almakta ve verileri 
işlemektedir (Şekil 73). Veri olmazsa EPİAŞ hiçbir iş yapamayacağından esasen veri, dijitalleşmenin mer-
kezinde bir konumda bulunmaktadır. Enerji piyasasında kullanılacak veriler iletim ve dağıtım şebekesinden 
güvenilir bir şekilde temin edilmelidir. Teknolojik altyapıdaki değişimler üretim tarafında hangi kaynak tipi 
olursa olsun hangi üretimin yapılacağına dair daha doğru tahminlerin yapılması, bununla ilgili ticaretin de 
daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak vermektedir [52]. Bir diğer taraftan “tedarikçi seçimi” 
kavramı artık hayata geçirilmiştir. Enerjiyi daha kârlı bir şekilde kullanmak için enerji tedarikçisi değiş-
tirilebilmektedir. Bütün bunları yaparken de bir takım sağlıklı verilerin kullanılması ve üretilebilmesi ge-
rekmektedir. K1 olarak isimlendirilen regüle müşterilerin hareketlerinin de çok doğru bir şekilde tahmin 
edilebilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bütün bu paydaşlarla etkileşim halinde piyasaların yönetimi EPİAŞ 
tarafından gerçekleştirilmektedir.

Veri bir anlamda dijitalleşmenin ilk adımıdır ve veri olmadan gelişme sağlanması mümkün değildir. Dijital-
leşmenin çok iyi yapılması durumunda yapay zekâya doğru gidilebilmektedir. Verinin hem kalitesinde hem 
de sıklığında olumlu gelişmeler söz konusudur. Hem piyasa işletmecisi tarafında hem de sahadaki şebeke 
işletmecisi ve EDAŞ’larda piyasada gerçekleştirilen tedarikçi değişimleri, ikili anlaşmalar gibi faaliyetlerden 
sağlanan bütün girdiler verilerin kalitesini artırmaktadır [52]. Veriden sonra ikinci aşamada yeni teknolojiler 
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önem arz etmektedir. Esasen verinin kaynağı da yine yeni teknolojilerle mümkün olmaktadır. Teknolojilerin 
iyileşmesi daha az kayıpların yaşanmasına imkân verecektir. EPİAŞ esas olarak piyasa işletmecisi rolüyle 
kâr amacı gütmeyen bir kurumdur. Doğru bir platform yöneticiliği yapılarak içsel olarak da hiç kimsenin 
zarar etmediği ve kontrollü şekilde riskini yürütebildiği bir platform oluşturulması arzu edilmektedir. Bunun 
sağlanması için de akıllı teknolojilerin kullanılması çok önemlidir.

EPİAŞ açısından bakıldığında akıllı şebekelerin önemi büyüktür. Çünkü piyasa katılımcıları şebekeden ge-
len verileri işleyerek piyasalardaki faaliyetlerine esas olan bilgi üretilmektedir. Sanal santraller ve talep ta-
rafı katılımı yine benzer şekilde önemli hususlardır. Ticaretin yapısı da artık otonom sistemlere dönüşmüş 
durumdadır. Dakikada 10 bin işleme kadar işlem yapan bu makineler ticaret sistemlerinde teklif oluştur-
maktadır.  Oluşan bu trafik piyasanın altyapısını da yorabilecek hale gelebilmekte ve EPİAŞ da buna uygun 
önlemleri oluşturmaktadır. Makinelerin birbiriyle yarıştığı bu piyasada oluşacak yoğunluklar da yine yapay 
zekâ algoritmaları ile tahminlenerek gerekli tedbirler alınmaktadır [52]. Dijitalleşmenin ötesinde yapay zekâ 
piyasanın her alanında kullanılarak piyasanın iki tarafına da önemli kolaylıklar sağlamaktadır.

VERİ
• Kalitesi
• Sıklığı

YENİ TEKNOLOJİLER
• Akıllı Şebeke
• Sanal Santral
• Talep Tarafı

TİCARETİN YAPISI
• Tahminler
• Makine Ticareti
• Piyasa Riskleri

Piyasa İşletmecisi
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GİP
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İA
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Yan Hizmetler MU

YEKDEM
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Tüm piyasa katılımcılarına hizmet 
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EDAŞ
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Şekil 73. EPİAŞ etkileşim haritası ([52]’den uyarlanmıştır)

Enerji piyasasında katılımcıların alış/satış işlemlerinde en iyi fırsatı yakalamaları önemlidir. Bu anlamda 
enerjisini elektrik veya doğal gaz olarak satan veya alım yapan katılımcılar da yapay zekânın parçası olarak 
çalışmaktadır. Satıcı tarafı en iyi şartlarda işlemi gerçekleştirmek isterken diğer taraf ise uygun şartlarda 
alımı sağlamayı amaçlamaktadır. EPİAŞ’ın faaliyet gösterdiği piyasalar şu şekildedir [51]:

•	 Gün öncesi piyasası (GÖP)
•	 Gün içi piyasası (GİP)
•	 Vadeli elektrik piyasası (VEP)
•	 Spot doğal gaz piyasası (SGP)
•	 Vadeli gaz piyasası (VGP) 
•	 Yeşil sertifika piyasası yenilenebilir enerji kaynak garanti sistemi (YEK-G)

EPİAŞ tamamen dijital bir platformdur ve bu piyasaları dijital platformlar üzerinden yönetmektedir. Dolayı-
sıyla bütün katılımcılar bu dijital platform üzerinden işlemlerini gerçekleştirmektedir. EPİAŞ bu platformu 
kurumsal olarak İnovasyon Merkezi’nde geliştirilen fikirler ve yazılımlarla hayata geçirmektedir. Tamamen 
yerli kaynak kullanarak, yukarıda listelenen piyasalara ait platformlar oluşturulmaktadır. EPİAŞ aşağıda 
sıralanan faaliyetler kapsamında Yapay Zekâ uygulamalarını yoğun bir şekilde kullanmakta ve bünyesinde 
bulunan AR-GE merkezinde yerli kaynaklarla algoritmalar geliştirmektedir [51]:
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•	 Hızlı ve Etkin Talep Yönetimi (Agile-çevik Yaklaşım, Ör. EPYS)
•	 Blok Zincir, (Ör. YEK-G “Enerji Piyasalarının İlk Yerli Blok Zincir Ağı”)
•	 PTF Optimizasyon Süreçleri – Yapay Zekâ Algoritmaları Entegrasyonu
•	 Yapay Zekâ – Fiyat Tahminleme Modeli Uygulaması (Piyasa Gözetim)
•	 Yapay Zekâ – Teminat Hesaplamaları (Risk Teminatı Hesaplama)

Yenilenebilir enerji kaynak garanti sistemi blok zincir üzerinde gerçekleştirilmiştir. Blok zinciri üzerinde 
yeşil sertifikalar kaydedilmekte ve şeffaf bir şekilde herkesin bu sertifika fiyat oluşumlarını takip etmesi 
mümkün olmaktadır [51]. Bu anlamda EPİAŞ dünya enerji borsaları içerisinde öncü bir konumdadır. Yapay 
zekâdan faydalanılan en önemli alan optimizasyon uygulamalarıdır. Gün öncesi piyasası için bir gün önce 
bütün üretim planları yapılmakta ve santraller satışlarını gerçekleştirmektedir. Santraller bir gün öncesinden 
hangi saatte ne kadar kapasitede elektrik enerjisini hangi fiyatlama üzerinden satacağını teklif etmektedir. 
Benzer şekilde ertesi gün alım yapacak olanlar da hangi saatte ne kadar ihtiyaçları olduğunu fiyatlarıyla 
birlikte belirtmektedirler. Burada sisteme işlenen binlerce hatta bazı durumlarda milyonlarca alım satım/
teklifi söz konusu olmaktadır. Tüm bu teklifler EPİAŞ’ın optimizasyon sisteminden geçerek sonuçlandırıl-
makta ve EPİAŞ her gün bir fiyat açıklamaktadır. Fiyatların açıklandığı bu mekanizma EPİAŞ’ın üzerine  
titizlikle önem verdiği bir yapay zekâ uygulamasıdır. Gün içi piyasasında da benzer algoritmalar yine yoğun 
bir şekilde teklifleri değerlendirerek fiyatlamayı kontrol altında tutmaktadır. Yapay zekâ aracılığı ile çok 
ciddi arbitrasyon fırsatları da doğmaktadır. Yapay zekâdan faydalanılan bir diğer nokta ise fiyat tahminle-
me uygulamasıdır. Piyasaların şeffaf olmasının yanında öngörülebilir olması da beklenmektedir. Alıcı veya 
satıcı konumunda bulunanlar takip eden günü, haftayı veya ayı öngörebiliyorsa çok daha güvenle ticaret ya-
pılabilmektedir. EPİAŞ bu anlamda şeffaflık politikası gereği EPDK tarafından düzenlenen verileri şeffaflık 
platformunda yayınlamaktadır. Ne kadar alım/satım yapıldığı, hangi fiyatlama üzerinden yapıldığı, ertesi 
gün için su miktarı, rüzgâr miktarı gibi tahminlerin yanı sıra dünyadaki gelişmeleri de içeren 138 farklı veri 
seti bulunmaktadır. Bu verileri katılımcıların yanı sıra EPİAŞ da tahminleme amacıyla kullanmaktadır. Ge-
liştirilen yapay zekâ uygulaması ile her gün fiyatlamalar tahmin edilmekte ve sunulan veri setlerinin gerçek 
anlamda katılımcılara tahminleme imkânı verip vermediği gözlenmektedir. Şeffaflık platformunda paylaşılan 
veriler ve yapay zekâ uygulamaları piyasanın öngörülebilirliğine destek olmaktadır [51].

Enerji piyasaları açısından bir diğer konu ise teminatlardır. Alış/satış yetkilerinin verilebilmesi için firma-
ların ne kadar alım/satım yapacağının tahmin edilmesi ve buna göre de teminat alınması gerekmektedir. 
Teminat miktarları günlük 5 milyar TL’ye varan yüksek meblağlara ulaşabilmektedir. Bu sebeple teminat 
tahminleme ile optimum miktarın tespit edilmesi EPİAŞ açısından çok önemlidir. Bu anlamda yine yapay 
zekâ kullanılmaktadır. Ne kadar iyi tahminleme yapılırsa piyasadan da o kadar makul teminat alınmış olur 
ve böylece risk de en düşük seviyelerde tutulabilmektedir. Fazla teminat alındığında risk azalmaktadır ancak 
bu sefer de piyasa katılımcılarının hem işlem yapması zorlaşmakta hem de maliyet artmaktadır. Her gün 
milyonlarca işlem olduğu için bu işlemler üzerinden tahminleme yapmak için yapay zekâ algoritmalarından 
yararlanılmaktadır. Piyasa katılımcılarıyla yapılan anket sonuçlarına bakıldığında EPİAŞ’in yapay zekâ uy-
gulamaları üzerinden sunduğu çok yönlü öngörüler piyasa katılımcılarını memnun etmektedir [51].

EPİAŞ AR-GE merkezinde enerji sektöründe AR-GE yapan ve dijitalleşmeye katkı sağlayan şirketlere yer 
verilmekte ve EPİAŞ’ın imkanları paylaşılmaktadır [51]. AR-GE yapan şirketler için kuluçka alanları bu-
lunmaktadır. Bu alanları kullanarak yeni fikirler geliştirmektedirler. EPİAŞ’ın da kendi AR-GE birimi yine 
benzer şekilde bu merkezde faaliyet göstermektedir. Yukarıda bahsedilen blok-zincir üzerinden yeşil sertifi-
ka uygulaması gibi pek çok fikir AR-GE merkezinde değerlendirilmekte ve uygulamaya alınmaktadır. Buna 
ek olarak bir de yardım masası bulunmaktadır. Çok sayıda piyasa katılımcısı olduğu düşünüldüğünde bu 
katılımcıların piyasa ile ilgili sorunlarını çözmek için de yardım sisteminin yapay zekâya yönlendirilmesi 
planlanmaktadır [51]. İletilen benzer taleplerin gruplanması ve hızlı bir şekilde dönüş yapılabilmesi üzerine 
faaliyetler yürütülmektedir. AR-GE merkezinde gerçekleştirilen bir diğer faaliyet ise “Algoritmalar Yarışı-
yor” projesidir. Her yıl düzenlenen proje ile akademik çalışma yapan lisansüstü seviyesindeki öğrencilere 
fırsat sunulmaktadır. EPİAŞ’ın yapay zekâ ile oluşturduğu algoritmayı geliştiren ve daha iyi fikir sağlayan 
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projelere ödül verilmektedir. EPİAŞ’ın kurumsal iyileşme amaçlı dijitalleşme faaliyetleri aşağıdaki şekilde 
özetlenebilir [51]:

•	 AR-GE Merkezi (Yerli Üretim, Yerli İstihdam, Yerli Yazılım…)
•	 EPİAŞ Yardım Masası
•	 Dijital İş Akış Platformu
•	 Elektronik Belge ve Doküman Yönetim Sistemi
•	 Online İletişim Platformu

Dijitalleşmeyle birlikte enerji piyasaları açısından bir takım önemli değişimler gözlenmektedir [52]:

•	 Takip edilmesi gereken nokta sayısı artmıştır,
•	 Bu noktaların hareket edebileceği alan genişlemiştir,
•	 İşlem yapılacak zaman daralmıştır,
•	 Nakit yönetmek zorlaşmıştır

Bu sebeplerle daha etkili gözlem yapan ve algoritmaya bunu yansıtabilen algoritmalara ihtiyaç duyulmaya 
başlanmıştır. Takip edilmesi gereken nokta sayısının artması veriyi de büyütmektedir. Ancak bazı durumlar-
da verinin yüzde seksenini almadan yüzde yirmilik kısmıyla da analiz başarılı olabilmektedir. Nokta sayı-
sının artmasının yanı sıra bu noktaların hareket edebileceği alan genişlemiştir ve hiç tahmin edilemeyecek 
noktalarda hareketler söz konusudur. İşlem yapmak için zaman daraldığından nakit yönetmek de zorlaş-
mıştır. Tüm bunların sonucunda daha etkili gözlem yapan ve bunu yansıtabilen yapay zekâ algoritmalarına 
duyulan ihtiyaç artmıştır.

4.2.3. TEİAŞ’ın Yapay Zekâ Uygulamaları
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Türkiye Elektrik Sisteminin işletilmesi ile birlikte, yeni iletim tesisleri-
nin planlanması, tesisi, işletilmesi, bakımı, onarımı ve Dengeleme Güç Piyasasının çalıştırılması hizmetlerini 
yapmaktadır [53]. Bu kısımda TEİAŞ’ın yapay zekâyı hangi alanlarda kullandığıyla ilgili özet bilgilendirmeler 
aktarılmaktadır. Yapay zekânın kullanıldığı ve aktif olarak devam eden üç proje bulunmaktadır [54]:

•	 TEİAŞ Elektriksel Güç Kalitesi ve Şebeke İzleme Sistemi – Yazılım Projesi (TEKİS-S Projesi)
•	 Yük Tevzi Bilgi Sistemi Geliştirme Projesi (YTBS 3.0)
•	 İklimsel Haritaların Uluslararası Standartlara göre Hazırlanması Projesi

Kısaca bu projelerden bahsedildikten sonra projelerin devamında hangi alanlarda yapay zekâdan faydalanıl-
dığına da değinilecektir.

Projelerden ilki TEKİS-S olarak kısaltılan, TEİAŞ elektriksel güç kalitesi ve şebeke izleme sistemidir. Bu 
proje TÜBİTAK iş birliğiyle yürütülmektedir. Proje protokolü 2021 yılında imzalanmıştır ve 42 ay + 12 
ay garanti süreye sahiptir [54]. Proje kapsamında geliştirilecek TEKİS-S yazılımı ile iletim ve dağıtım ana 
fiderler dahil tüm şebekeyi bütünsel bir yapıda izleyebilen, verileri depolayabilen ve gerekli raporları ürete-
bilen bir sistemin hazırlanmasının yanında TEİAŞ’ın sistem izleme veya sistem işletmesi gereği TEİAŞ veya 
kullanıcı tesislerinde bulunan TÜBİTAK MAM tarafından tesis edilmiş (PQ, PQ+, PQ-H-, PQ2F, PQ4F vb.) 
tüm cihazların yazılımlarının güncellenmesi gerçekleştirilecektir. TEKİS-S projesinin dört ana başlığı Şekil 
74’te sunulmaktadır. Bunlar sırasıyla geniş alan izleyebilme kabiliyetinin TEİAŞ’a kazandırılması, bütünle-
şik yapıda şebekenin izlenebilmesi, yeni yazılım ve yapay zekâ teknolojileri kullanılarak bazı kolaylıkların 
kuruma kazandırılması ve son olarak kullanıcı dostu ve esnek yapıda bir güç kalitesi ve şebeke izleme siste-
mi geliştirilmesidir [54].
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Şekil 74. TEKİS-S projesi TEİAŞ kazanımları ([54]’ten uyarlanmıştır)

Şekil 75’te TEKİS sisteminin genel mimarisi sunulmaktadır. Bu proje cihaz ve yazılım geliştirme aşama-
larından oluşan iki aşamalı bir yapıya sahiptir. Hali hazırda yazılım kısmının geliştirilmesi süreci devam 
etmektedir. Yakın bir zamanda cihaz kısmına da başlanması planlanmaktadır [54]. Bilindiği üzere güç ka-
litesi cihazları uzun süredir TÜBİTAK tarafından TEİAŞ için geliştirilen ve sahada uygulanan cihazlardır. 
Bunların kullanım arayüzleri de daha önce geliştirilmişti fakat güncel teknoloji ve özellikle yapay zekânın 
kullanıldığı bir yapıda yeni bir yazılım platformu geliştirmek istenmektedir. Bu mimaride TEİAŞ’ın sahip 
olduğu röle verileri ve TEİAŞ’ın bağlı bulunduğu uluslararası entegrasyondan sağlanan sistemler ve güç ka-
litesi cihazlarından sahaya koyulacak modüler yapıdaki güç kalitesi, cihazlardan toplanacak verilerle beraber 
kuruma ve diğer paydaşlara katkı sağlayacak bazı modüllerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunlar gerçek 
zamanlı trend izleme, arıza analiz raporlama modülleri, güç kalitesini raporlama modülleri, yük tevzi izleme 
modülleri, harita tabanlı şebeke izleme modülleri, cihaz durum takip ve cihaz yapısının takip edilebildiği 
yapıları içeren modüllerdir. Yazılım projesi kapsamında hedeflenen çalışmalar şu şekilde sıralanabilir [54]:

•	 Sistem, ilgili uluslararası standartlar ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak; fider, transformatör mer-
kezi, bölge müdürlüğü bazında veya ülke geneli için otomatik güç kalitesi raporları oluşturacaktır.

•	 Sistem; TEİAŞ’ın diğer bilgi sistemleri ile de bütünleşmiş şekilde çalışacak; bu sistemler ile arasında 
sürekli veri alışverişi olacaktır. Böylelikle kurum genelinde bilgilerin standartlaştırılmasına da katkı 
sağlamış olacaktır.

•	 Operasyonel veri tabanı ile mühendislik veri tabanı da sağlanacak ve kullanıcıların direk olarak bu 
veri tabanı üzerinde bağımsız analizler yapabilme imkânı olacaktır.
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Şekil 75. TEKİS-S projesi sistem mimarisi [54]

Oluşturulan sistemde PMU verilerinin daha yüksek çözünürlükte izlenmesi ve PMU verilerinden güç kali-
tesi ve genel sistemi izleyebilme modülleri bulunmaktadır. Aynı şekilde frekans, gerilim, akım ve diğer güç 
parametrelerinin hepsini çok daha detaylı bir şekilde standartlarla raporlanabildiği bölümler bulunmaktadır. 
Güç sisteminde ya da iletişim şebekesinde meydana gelen çeşitli arızalar veya farklı olayların kronolojik bir 
şekilde zaman etiketli raporlanabileceği ve bunların ayrıntılarıyla incelenebileceği arıza analiz ve raporlama 
modülü geliştirilmektedir. Sahada çalışan görevlilerin ve ekipmanların arızalara en hızlı şekilde müdahale 
edecek çıktıları oluşturması hedeflenmektedir. Özellikle dengeleme güç piyasasını işleten yük tevzi birimi-
nin sahadaki son durumu izleyebileceği bazı modüllerin geliştirilmesi devam etmektedir. ENTSO-E NET 
alışveriş durumumu, Yunanistan ve Bulgaristan hatları ve frekans kontrolünün yönetildiği, alan kontrol ha-
tasının izlenebildiği genel bir sistem takip ekranı oluşturulmaktadır. Uluslararası standartlara göre çökme, 
yükselme, kesinti, kısa süreli kesinti, harmonik, sistem kararsızlığı ve faz dengesizliği gibi parametrelerin 
ölçümleri gerçekleştirilmektedir [54].

Sistemde büyük veya küçük ölçekte çok sık arızlar meydana gelmektedir. Bu arızaları sınıflandırabilecek 
akıllı bir mekanizmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun bir insan eliyle sürekli olarak takip edilmesi ve olay-
ların kaynağının tespit edilip raporlanması fiziki olarak mümkün değildir. Çünkü bir saat içerisinde farklı 
önem derecelerinde binlerce olay meydana gelmektedir. Bunların sınıflandırılmasında insan faktörünü devre 
dışı bırakarak yapay zekânın kullanılması planlanmaktadır. Gerilim ve akım dalga formlarından arızanın 
muhtemel nedenlerini tespit ederek bu arızanın kök nedenine ait sınıflandırma yapılması üzerine çalışmalar 
devam etmektedir. Merkezi sunucuda dalga formlarından RMS değişimleri ve harmoniklerin muhtemel se-
beplerinin tespit edilmesi amacıyla aşağıdaki sınıflardan biri atanacaktır [54]:

•	 Arıza (Hat-hat, tek hat-toprak, üç faz arıza, vb.)
•	 Kendi kendine sönümlenen arıza
•	 Hat enerjilenmesi
•	 Arıza olmayan kesinti
•	 Trafo enerjilenmesi
•	 Trafo satürasyonu
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•	 İndüksiyon motoru çalıştırılması
•	 Kapasitör enerjilenmesi
•	 Yük anahtarlanması

Eğitim esnasında meydana gelen geçmiş veriler de incelenerek sınıflandırmanın detaylandırılması üzerine 
çalışmalar devam etmektedir. Burada ana kurgu yapay zekâ teknolojisinin bazı alt katmanlarından yararlana-
rak yüzde yüze yakın doğrulukta bir sınıflandırmanın oluşturulmasıdır. Yapay zekâ teknolojilerini kullanacak 
olay sınıflandırma yeteneği ile güç kalitesi olaylarının nedenleri otomatik olarak belirlenecektir. Yapay sinir 
ağları, destek vektör makinaları gibi geleneksel makine öğrenmesi yöntemleri, konvolüsyonel sinir ağları 
(convolutional neural networks - CNN), uzun kısa-dönem bellek (long short-term memory - LSTM) gibi 
derin öğrenme yöntemlerinin test edilmesi ve kullanılması planlanmaktadır [54].

Şekil 76’da olay sınıflandırma modülü öğrenme aşaması akış diyagramı gösterilmektedir. Buna göre sahadan 
alınan bir ham veri vardır. Bu ham veri iletişim altyapısıyla merkezi sunucuya taşınmakta ve burada zaman 
etiketli mimari bu veriyi öncelikle ayırmaktadır. Sonra özellik çıkartılması ve özelliğin seçimi aşamalarına 
tabi tutulacaktır. Öğrenme aşamasında makine öğrenmesi ve derin öğrenme tabanlı algoritmalar yardımıyla 
ilgili olayın sebebi sınıflandırılacaktır. Burada gerilim çukuru yönü belirlenmesi, olay mesafesi belirlenmesi, 
harmonikler, kısa süreli RMS değerlerindeki değişim gibi bazı modüllerde yapay zekâ teknolojisinin kulla-
nılması hedeflenmektedir. Sonuç olarak, sahadan gelen verilerle eğitilmiş bir model oluşturarak daha sonra 
gelecek verilerle eğitilmiş model üzerinden bu olayın sınıfının ne olduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
MATLAB ve Python kütüphanelerini kullanarak bu analizler gerçekleştirilmektedir. Kullanılan sınıflandır-
ma algoritmalarının performansı literatürde en çok kullanılan doğruluk değeri, karışıklık matrisi ve alıcı 
işletme karakteristiği alan grafiği gibi metrikler yardımıyla ölçülecek ve mümkün olan en yüksek performans 
hedeflenmektedir [54].

İşaretli  
Ham Veri 
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Çıkartılması

Özellik 
Seçimi

Öğrenme
(Training)

Olay Sınıflandırma Modülü
Öğrenme Aşaması

Discrete Wavelet Transform
S-Transform

Hilbert Huang Transform
vb.

Ortalama
Standard Sapma

Enerji
Entropi

vb.

Genetik Algoritma
Parçacık Sürü Opt.
Diferansiyel Evrim

vb.

Eğitilmiş 
Model

Yön Bilgisi/
Karakterizasyon 

Bilgileri

Gerilim 
Çukuru Yönü 

Belirleme 
Modülü

Arıza Tipi/
Mesafe
Bilgisi

ANN
SVM

CNN-LSTM
Vb.

Olay 
Mesafesi 
Belirleme 
Modülü

Kısa Süreli 
RMS 

(Karekök ortalama)
Değişimleri

Harmonikler

Şekil 76. Olay sınıflandırma modülü öğrenme aşaması akış diyagramı ([54]’ten uyarlanmıştır)

TEİAŞ tarafından TÜBİTAK-MAM iş birliği ile gerçekleştirilen bir diğer proje olan Yük Tevzi Bilgi Sistemi 
Geliştirme Projesi de yine yapay zekâ uygulamalarını içermektedir. TEİAŞ 2013 yılından bu yana TÜBİ-
TAK-MAM ile bu konuda çalışmaktadır. Yük tevzi bilgi sistemi hem TEİAŞ’ın hem de diğer paydaşların 
faydalandığı çok ciddi bir veri havuzunun olduğu bir bilgi sistemi platformudur. Projenin ilk iki fazı tamam-
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lanmış ve üçüncü fazında özellikle yapay sinir ağları ve yapay zekânın kullanıldığı bazı modüller bulunmak-
tadır. Projede hedeflenen temel kazanımlar Şekil 77’de listelenmektedir. En önemli kazanımların başında şe-
beke modelleme gelmektedir, çünkü 400 kV ve 154 kV seviyesinde çok kompleks bir şebeke işletilmektedir 
[54]. Hem tesisat ve ekipmanların modellenmesi hem de sahadaki verilerin depolanması hedeflenmektedir. 
Şebeke modelleme, şebeke işletmeleri, toplama, izleme, analiz, planlama ve raporlama başlıklarında proje 
devam etmektedir. TEİAŞ’ın envanterinde olan trafo merkezleri, iletim hatları ya da özel santraller, özel 
trafo merkezleri ve diğer tesisatların bütün statik ve dinamik modelleri bu sisteme tanıtılmıştır. Tanıtılan 
modellerle beraber bir sistem modeli oluşturulmuş ve gerçek zamana en yakın şekilde şebeke analizlerinin 
yürütülmesi amaçlanmaktadır. Şebeke analizleri sonucunda iletim planlaması, iletim işletmesi, dengeleme 
güç piyasası işletilmesi gibi birçok faktör bu analizler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bu program 
şebeke işletilmesinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Şebeke 
Modelleme

Şebeke 
İşletme

Veri 
Toplama

İzlemeAnaliz

Planlama

Raporlama

Yük Tevzi Bilgi 
Sistem Projesi

Şekil 77. Yük tevzi bilgi sistem geliştirme projesi adımları ([54]’ten uyarlanmıştır)

Şebekenin karakteristiği, genel yük akışı ve statik yük akışı yük tevzi bilgi sistemi aracılığıyla sürekli ola-
rak bir saat ölçekle izlenmekte ve kontrol edilmektedir. Yapay zekânın en önemli kısımlarından birisi daha 
önce ifade edildiği gibi veri toplamadır. Veri olmadığı zaman yapay zekâ algoritmalarının oluşturulması 
söz konusu olamamaktadır. 2013 yılından bu yana bu platform üzerinden sürekli bir şekilde saatlik ölçekte 
tüketim, üretim, ekipmanların anahtarlama durumları ve arıza durumları gibi birçok bilgi bu platform üze-
rinden veri havuzuna aktarılmaktadır. Şebekeden toplanan veriler hem TEİAŞ hem de paydaşlar tarafından 
izlenebilmektedir. Gerçek zamanda şebekenin beslendiği kaynak tipleri, emre-amadelik durumu ve teçhizat-
lardaki arıza bakım bütün bilgileri bu platform üzerinden izlenmektedir [54]. Bir sonraki aşama ise gerçek 
zaman şebeke analizleri yapılmasıdır. Şebekedeki kısıtlılık ve teçhizatların arıza durumlarını analizlerle göz-
lemleyerek iletim planlama, iletim bakım ve iletim/işletme konularında bu platformdan faydalanılmaktadır. 
Gerçek zamanlı şebeke analizlerinde kısıtlılık durumu çok önemlidir. Bilindiği üzere TEİAŞ dengeleme 
güç piyasasını işletmektedir. Dengeleme güç piyasası, arz ve talebin gerçek zamanlı olarak dengelenmesi 
amacına hizmet etmek üzere, on beş dakika içerisinde gerçekleştirilebilen çıkış gücü değişimi ile elde edilen 
yedek kapasitenin alış-satışının gerçekleştiği ve sistem işletmecisi tarafından işletilen organize toptan elekt-
rik piyasasıdır. Planlama başlığında koruma felsefesiyle özellikle sistem güvenliğiyle alakalı düşük frekans 
röleleri ya da optimum PMU yerleştirme ve sahanın nasıl izleyebileceğine dair bazı analiz çalışmalarından 
faydalanılmaktadır. Son başlık raporlama kısmında ise kaynak durumu, arz talep durumu ve dengesizliği, 
yük tevzi sistemi üzerinden izlenebilmektedir. Yük tevzi bilgi sisteminde özellikle son fazda yapay zekâ 
kullanarak geliştirilen kısımlar şu şekildedir [54]: 
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•	 Kısa dönem talep tahmini,
•	 Uzun dönem talep tahmini
•	 GES üretim tahmini

Kısa dönem talep tahmininde geçmiş veriler kullanılarak 48 saat sonrasına kadar talep tahmini geliştirmeye 
çalışılmaktadır. Kısa dönemli talep tahminleri %1 - 1,5 hata payında ve yüksek doğrulukta gerçekleştirile-
bilmektedir. Kaynak kullanımı ve dengeleme güç piyasasında alınacak pozisyonlar açısından kısa dönem 
talep tahmini kurum açısından önem arz etmektedir. Uzun dönem talep tahmininde de yine yapay zekâ 
kullanılarak Türkiye güç sisteminde nasıl bir taleple karşılaşılacağına dair tahminler üretilmektedir. Son 
madde ise güneş enerjisi tahminleriyle alakalıdır. Yenilenebilir enerjinin entegrasyonu enerjide dışa bağımlı 
olmama açısından oldukça önemlidir. Fakat bunun yönetilmesi ve işletmesi çok kritiktir ve çeşitli zorluklar 
barındırmaktadır. Özellikle kesikli ve değişken bir rüzgâr enerjisini yönetmek sistem operatörü açısından çok 
zordur. Rüzgâr santrallerinin üretiminde bir saat içerisinde 1 GW’a yakın ciddi değişiklikler olmaktadır. Bu 
da karşılığında dengeleme güç piyasasını işleten sistem operatörü açısından arz talebi dengelemek için zorlu 
bir süreci beraberinde getirmektedir. Bu açıdan özellikle rüzgâr ve güneş enerjisini yapay zekâyı kullanarak 
doğru tahmin etmek dengeleme piyasası açısından önemlidir. Önceki kısımlarda bahsedildiği üzere RİTM 
projesi çalışmaları TÜBİTAK destekli devam etmektedir. GES üretim tahmin projesini de TEİAŞ yine TÜ-
BİTAK-MAM ile yürütmektedir. Şu an için GES üretimi, statik verileri kullanarak sahada gerçekleşen üre-
tim değerlerini de kullanıp oluşturulan eğitim modelleri üzerinden 48 saat ve daha sonrasına güneş tahmini 
yapılmaya çalışılmaktadır [54].

TEİAŞ adına bahsedilecek son proje iklimsel haritaların uluslararası standartlara göre hazırlanması pro-
jesidir. Bu projede ELTEMTEK ile üç tane uluslararası firmayla (Norconsult & OTLM & Laki Power) eş 
güdümlü çalışılmaktadır. Projede bütün Türkiye’yi kapsayacak şekilde Enerji İletim Hatları (EİH) için risk 
oluşturacak atmosferik koşulların detaylı bir şekilde ele alınarak durumların belirlenmesi, EİH tasarımında 
ve işletmesinde dikkate alınması gereken iklimsel buz ve rüzgâr yükleri, ulusal veya uluslararası normlar ve/
veya yönetmenliklerce öngörülen buz ve rüzgâr yükü haritaları, meteorolojik, çevresel ve elektriksel hat pa-
rametreleri kullanılarak tespit edilmesi hedeflenmektedir. Geçmiş tarihli bir buz yükü haritası bulunmaktadır 
ancak güncel iklim değişiklikleri ve çevresel faktörleri de dikkate alarak bu buz yükü haritasının güncellen-
mesi amaçlanmaktadır. Yürürlükte olan bu projenin iki temel amacı bulunmaktadır [54]:

•	 Öngörülen limit yüklerin 50 yıllık tekrarlanma periyodu için, geçmiş meteorolojik veriler ve meteoro-
lojik modeller kullanılarak, Türkiye için buz ve rüzgâr yükü haritalarının çıkarılması,

•	 TEİAŞ tarafından temin edilip kurulacak iletim hatlarıyla ilgili meteorolojik değişkenlerin ölçüldüğü 
ölçüm istasyonları ile proje kapsamında geliştirilen model ve haritaların başarım seviyelerinin doğ-
rulanmasının yapılması.

Buz ve rüzgâr yükü gibi doğal koşulların etkisiyle iletim hatlarında ciddi arızalar yaşanmaktadır. İletim 
hatlarında tasarım değişikliği, güzergâh değişikliği ve hatların kuvvetlendirilmesi açısından birçok çalışma 
yapılmaktadır. Bunlardan birisi de buz yükü ve rüzgâr yükü haritalarının hazırlanmasıdır. Hedeflenen dört 
ana çıktı Şekil 78’de sunulmaktadır. İlk bir yıllık süreçte 4 km × 4 km ölçekte buz yükü ve rüzgâr yükü 
haritalarının oluşturulması hedeflenmektedir. Takip eden ikinci yılda ise 1 km × 1 km ölçekte daha yüksek 
çözünürlüğe sahip haritaların hazırlanması planlanmaktadır [54].
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4 km x 4 km 
2021/2022 kışı

Düşük Çözünürlük 
Buz Yükü Haritası

4 km x 4 km 
2021/2022 kışı

Düşük Çözünürlük 
Rüzgar Yükü Haritası

1 km x 1 km 
2022/2023 kışı

Yüksek Çözünürlük 
Buz Yükü Haritası

Rüzgar Yükü Haritası
Maksimum 10 dakikalık zamansal 

çözünürlükte
1 km x 1 km  

 
Şekil 78. İklimsel Haritaların Uluslararası Standartlara göre Hazırlanması Projesi hedefleri ([54]’ten uyarlanmıştır)

Şekil 79’da buz ve rüzgâr haritalarından elde edilecek çıktılar sunulmaktadır. Buz yükü haritalarında mak-
simum buz yükü, buz yoğunluğu ve iletkenler üzerinde oluşan buz çapı bulunacaktır. Diğer taraftan rüzgâr 
yükü haritasında maksimum rüzgâr hızı, rüzgâr yönü ve rüzgâr yükü yer alacaktır. Rüzgâr ve buz yüklerinin 
bir arada olduğu birleştirilmiş grafiklerde ise maksimum buzlu iletken çapında buz ve rüzgâr toplam yükü ile 
buz çapının maksimum durumunda olduğu anda üzerine esen rüzgâr yönü, hızı ve basıncı gibi sayısal veriler 
paydaşlarla paylaşılacaktır [54].

Buz 
Yükü

• Maksimum buz yükü (kg/m),

• Buz yoğunluğu, 

• İletken üzerinde oluşan buz çapı (mm)

Rüzgâr 
Yükü

• Maksimum rüzgâr hızı (km/h),

• Rüzgâr yönü,

• Rüzgâr yükü (kg/m) (referans yükseklik 10 
metre).

• Maksimum buzlu iletken çapında buz 
ve rüzgâr toplam yükü (kg/m),

• Buz çapının maksimum durumda 
olduğu anda üzerine esen rüzgâr 
yönü, hızı ve basıncı.

Buz + 
Rüzgâr

Şekil 79. Buz ve rüzgâr haritaları ile elde edilecek kazanımlar ([54]’ten uyarlanmıştır)

Sahada kullanılacak sensörler aracılığı ile aşağıdaki verilerin toplanması ve bu verilerle oluşan veri tabanı 
eşliğinde yapay sinir ağları kullanılarak tahminlerin yapılması hedeflenmektedir. [54]:

•	 İletken sıcaklığı,
•	 Akım,
•	 Ortam sıcaklığı,
•	 Nem,
•	 Eğim (Sarkma ve buzlanma),
•	 GPS lokasyonu.

Sahada gerçekleşen fiziki olaylar ve yapılan ölçümler eğitim verisi olarak kullanılmaktadır. İki kule arasın-
daki iletken üzerine kurulacak cihazla iletken üzerindeki seyim, oluşabilecek buz yükünü üzerinden geçen 
akımı ve diğer parametreleri kullanarak ilerleyen süreçte meteorolojik verilerle beraber iletken veya direkler 
üzerinde bir sorun oluşup oluşmayacağı tahmin edilecektir. Sahadan alınan ölçüm verileri ilerleyen süreçte 
nasıl bir sıkıntı oluşacağını gösterebilecektir. Geçmiş arıza veri setleri, saha ölçümleri ve geçmiş meteoro-
lojik veriler kullanılarak eğitim verileri oluşturulacak ve cihazlardan ölçülen verilere göre iletken üzerinde 
oluşabilecek buz yükü tespit edilecektir. Bu aşamada yapay zekâ uygulamalarından faydalanılacaktır [54].
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4.2.4. TÜBİTAK-BİLGEM Enerjide Yapay Zekâ Uygulamaları
Bu kısımda TÜBİTAK-BİLGEM bünyesinde enerjide büyük veri ve yapay zekâ yetenekleri ve uygulamaları 
özetlenmektedir. Öncelikle bulut bilişim ve büyük veri laboratuvarı ve yapay zekâ enstitüsü kapsamında 
büyük veri ve yapay zekâ yeteneklerinden bahsedilecek, daha sonra bu kapsamda geliştirilen örnek projeler 
özetlenecektir. TÜBİTAK-BİLGEM bünyesinde çalışılan ve yapay zekânın kullanıldığı sektörel alanlar için-
de enerjinin yanı sıra finans, e-ticaret, sağlık ve eğitim gibi alanlar söz konusudur (Şekil 80). Sektörel ihti-
yaçlara bakıldığında ise doğal dil işleme, görüntü işleme, makine öğrenmesi, öngörü, ses tanıma gibi farklı 
yapay zekâ alanlarıyla ilgili çözümler geliştirilmektedir. TÜBİTAK-BİLGEM bünyesinde bulut bilişim ve 
büyük veri laboratuvarı, veri kıymetlendirme bölümü, robotik ve otonom sistemler bölümü, akıllı ulaşım 
sistemleri, haberleşme ve işaret işleme laboratuvarı bulunmaktadır [55]. Alanında uzman araştırmacıların 
görev aldığı bu laboratuvarlar Şekil 80’de sıralanan sektörel alanlardaki gerçek dünya problemlerine yapay 
zekâ alanındaki yetkinliklerini kullanarak ürünler ve projeler geliştirerek çözümler sunmaktadır. 
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Şekil 80. TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ yetenekleri ([55]’ten uyarlanmıştır)

TÜBİTAK BİLGEM’de Büyük Veri ve Bulut Bilişim Araştırma Laboratuvarında (B3LAB) geliştirilen ürün-
ler Safir ürün ailesi olarak adlandırılmaktadır:

•	 Safir Bulut
•	 Safir Büyük Veri
•	 Safir Zekâ
•	 Safir Depo

Bu ürünler ile dijital dönüşümün her aşaması geliştirilebilmektedir. Verinin toplanması, depolanması, aktarıl-
ması, büyük veri analizlerinin yapılması, yapay zekâ çözümlerinin uygulanması ve geliştirilen bu yapay zekâ 
çözümlerinin uygulanması gerçekleştirilebilmektedir. Safir bulut olarak adlandırılan bulut altyapısı OpenS-
tack tabanlı olarak geliştirilmiştir ve IDC Cloud ödüllerinde ikincilik ödülü almıştır [55]. Safir Büyük Veri 
esnek ve hatalara karşı dayanıklı bir mimariye sahip olacak şekilde geliştirilmiştir. Büyük veri çözümleri 
geliştirilmekte ve oluşturulan aktif bir ekosistem içerisinde kullanılmaktadır. Safir ailesinin bir diğer ürünü 
servis olarak makine öğrenmesi çözümü olan safir zekâdır. Dünyadaki diğer muadilleri Azure ML ve Ama-
zon ML yapısında oluşturulan safir zekâ ürününde “sürükle bırak” arayüzlerle veri bağlantıları oluşturulabil-
mektedir. Daha sonra bunlar işlenip anlamlandırılarak yapay zekâ modelleri oluşturularak kullanılabilmek-
tedir. Safir ailesinin son ürünü safir depo ise yerli, milli ve güvenli bir elektronik depolama çözümüdür [55]. 



94 TÜBA-ENERJİDE YAPAY ZEKÂNIN ROLÜ RAPORU

TÜBİTAK-BİLGEM bünyesindeki yapay zekâ enstitüsü, yapay zekâ ekosistemini harekete geçirecek katali-
zör görevini üstlenen bir kurum olmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda iş birliğini canlandıran ve oluşan bilgi 
birikimini yayan bir kurum görevini üstlenmektedir. Yapay zekâ enstitüsünün araştırmacı insan kaynağının 
yetiştirilmesi, araştırma merkezlerinde yapay zekâ alanındaki bilgi birikiminin kullanılması, sanayinin ih-
tiyaç duyduğu yapay zekâ çözümlerinin geliştirilmesi, rekabet öncesi iş birliği yaklaşımının oluşturulması, 
girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi, ekosistemdeki aktörler ile iş birliği modelinin oluşturulması gibi 
amaçları bulunmaktadır [55]. Bu bağlamda, yapay zekâ içindeki yapılanmada finans teknolojileri, akıllı üre-
tim sistemleri, akıllı tarım, gıda ve hayvancılık teknolojileri, e-ticaret teknolojileri ve iklim değişikliği olmak 
üzere bu beş tematik alanda yetkinlik merkezleri bulunmaktadır (Şekil 81).

Finans Teknolojileri Akıllı Üretim Sistemleri

Akıllı Tarım, Gıda ve 
Hayvancılık Teknolojileri

İklim Değişikliği

E-Ticaret Teknolojileri

Şekil 81. TÜBİTAK-BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsü odak konuları ([55]’ten uyarlanmıştır)

Enerji çalışmaları bu yetkinlik merkezlerinde önemli bir yer tutmaktadır. İklimi değişikliği yetkinlik merke-
zinin dört temel hedefi aşağıda sunulmaktadır [55]:

●	 Gerçekçi iklim modellemelerinin oluşturularak hava değişimlerinin tahmin edilmesi ve yenilenebilir 
enerji üretiminde faydalanılması, 

●	 Sera gazları emisyonunun azaltılarak küresel hava sıcaklığının 1,5°C altında kalmasının sağlanması, 
●	 Yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması ve depolanmasına yönelik malzeme çalışmalarının yapılması, 
●	 Ulaşım faaliyetlerinin optimize edilerek CO2 salımının azaltılması,
●	 Uzaktan algılama yöntemleri yardımıyla orman alanlarının korunması

Şekil 82’de yetkinlik merkezinin ekosistemi sunulmaktadır. Enstitünün amacına paralel olarak yetkinlik mer-
kezi de yapay zekâ ekosistemini harekete geçirecek katalizör görevini üstlenmektedir. Bir tarafta çözüm ara-
yan kurumlar bulunurken diğer tarafta çözümü sağlayabilecek kurumlar yer almaktadır. Çözümün oluşturul-
ması amacıyla bu iki tarafın bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Üniversitelerde akademik çalışma yapılan 
yapay zekâ laboratuvarları, KOBİ’ler ve AR-GE merkezleri gibi farklı oluşumlar burada yer alabilir. Bu şe-
kilde ulusal yapay zekâ stratejisinde de vurgulandığı gibi ülkemizin ihtiyaçlarına ve küresel eğilimlere cevap 
veren öncü, kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümlerin, teknolojilerin, projelerin, ürünlerin ortaya çıkarılması ve 
uzman insan kaynağının geliştirilmesine katkı sunulması hedeflenmektedir [55]. Özetlemek gerekirse sektörel 
iş birliklerin (veya rekabet öncesi iş birlikler) sağlanmasıyla ekosistemdeki tüm aktörlerin bir araya getiril-
mesi amaçlanmaktadır. İklim değişikliği yetkinlik merkezi de bu anlamda diğer yetkinlik merkezleri gibi 
araştırma departmanlarını ve yetkin araştırmacıları bir araya getirerek koordinasyon görevi üstlenmektedir.
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Şekil 82. Yapay Zekâ Enstitüsü İklim Değişikliği Yetkinlik Merkezi [56]

TÜBİTAK-BİLGEM tarafından geliştirilen çok sayıda Avrupa Birliği (AB) destekli proje bulunmaktadır. 
Son iki yılda beş adet yüksek bütçeli AB proje teklifi kabul edilerek büyük başarı sağlamıştır. Bu kısımda 
enerjiyle ilişkili olan 3 AB projesinden bahsedilecektir [55]:

•	 HEurope – FLEXIndustries 
•	 HEcsel – StorAIge 
•	 H2020 – Human AI Net

FLEXIndustries projesi HORIZON-Europe kapsamında fonlanmaktadır. Dokuz ülkeden otuz altı ortağın 
yer aldığı bir konsorsiyum kurulmuştur. Green Deal kapsamında toplam net emisyonların 2030 yılına kadar 
%55 oranında azaltılması hedef olarak belirlenmiştir. Sanayi sektörü de oyunun kurallarını değiştiren kilit 
oyunculardan biri olarak görülmektedir, çünkü sektörün enerji tüketimi çok yoğundur. Sanayi sektörünün di-
jital ve yeşil bir dönüşüme geçmesi oldukça önemsenmektedir. Proje, aralarında otomotiv, biyoyakıt ve çelik 
gibi sektörlerin de olduğu yedi tane çok sektörlü enerji yoğun endüstri tasarımını destekleyen bütünsel, çok 
disiplinli ve çok ölçekli bir yaklaşım üzerine kurulmaktadır. TÜBİTAK-BİLGEM bulut bilişim ve büyük veri 
araştırma laboratuvarı, robotik ve otonom sistemler laboratuvarı ile sektör ortağı Ford Otosan ve diğer ülke 
paydaşları SEDAŞ, Mutlu Akü ve TÜPRAŞ ile birlikte büyük veri teknolojilerini kullanarak bulut üzerinde 
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çalışacak ve dijital ikiz ile uç düzeyde iletişim kuracak yapay zekâ modelleri geliştirilmektedir. Bu kapsamda 
elektrik tüketiminde azalma, yenilenebilir enerjide %400’e varan bir artış, karbondioksit salımında azalma 
ve enerji maliyetinde düşüş hedeflenmektedir. Bir diğer Avrupa Birliği projesi StorAIge Horizon HEcsel 
kapsamında fonlanmıştır. Bu proje Arçelik iş birliğiyle devam etmektedir. Proje kapsamında yapay zekâ 
destekli çamaşır makinası geliştirerek doğa dostu, daha az enerji sarfiyatı ve daha az su kullanan ve daha az 
deterjan kullanarak beklenen kalitede yıkama yapan bir makine geliştirilmesi hedeflenmektedir. StorAIge 
projesinin temel amacı, FDSOI 28 nm ve yeni nesil gömülü Faz Değiştirme Belleği (ePCM) dünya standart-
larında yarı iletken teknolojilerinin geliştirilmesi ve sanayileştirilmesidir. İnsan odaklı yapay zekâ çözümleri 
son yıllarda oldukça popüler hale gelmiş durumdadır. H2020 – Human AI Net projesi bu noktada değerlen-
dirilebilir. Proje kapsamında karmaşık gerçek dünya ortamlarına uyum sağlayabilecek ve karmaşık sosyal 
ortamlarda etkileşime girebilecek güçlü güvenilir yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
EG sinyalleri yapay zekâyla işlendikten sonra batarya optimizasyonu yapılmaktadır [55].

Şekil 83’te TÜBİTAK-BİLGEM dijital dönüşüm merkezi hedefleri sunulmaktadır. Dijital dönüşüm merke-
ziyle organize sanayi bölgelerinde yer alan üreticilerin Endüstri 4.0 teknolojilerini içeren karar destek sis-
temlerini herhangi bir yatırım yapmadan elektrik veya su gibi kullandıkça ekonomik bedeller ile ödemelerine 
imkân sağlayan bir altyapı hizmeti sunulması hedeflenmektedir [55].

Dijital Dönüşüm 
Merkezi

Bulut Bilişim

Büyük Veri

Dijital İkiz

Yapay ZekâOptimizasyon

Enerji 
Verimliliği

Ölçeklenebilirlik

Şekil 83. Dijital dönüşüm merkezi hedefleri ([55]’ten uyarlanmıştır)

TÜBİTAK-BİLGEM tarafından yürütülen UASIS (Ulusal Arazi Örtüsü/Kullanımı Sınıflandırma ve İzleme 
Sistemi) projesiyle ülkemize özgü arazi örüntüsü sınıflarının yapay zekâ teknolojilerini kullanarak yarı oto-
matik olarak üretilmesi ve izleme ihtiyaçlarını da tam olarak karşılayacak milli bir sistemin kurulması amaç-
lanmaktadır. Ulaşılması istenen temel çıktılar: (i) ulusal ölçekte 56 sınıf arazi örtüsü/arazi kullanımı haritası-
nın hazırlanması, (ii) orman alanlarının dinamik olarak kısa (aylık) ve uzun dönem (senelik) izlenmesi, (iii) 
orman alt sınıfları, geniş yapraklı, iğne yapraklı, karışık ormanlar sınıflarının ve orman kapalılık haritalarının 
belirlenmesi ve (iv) ulusal ölçekte orman biyokütle miktarının hesaplanması imkânının elde edilmesidir [55].

TÜBİTAK-BİLGEM bünyesinde jeotermal enerjide yapay zekâ uygulamaları da gerçekleştirilmektedir. Jeo-
termal enerji, yenilenebilir enerji kaynakları arasında elektrik üretiminin yanı sıra; ısıtma, soğutma, endüst-
riyel uygulamalar ve jeotermal akışkandan mineral edilmesi gibi uygulamalara olanak tanıyan önemli bir 
doğal kaynaktır. Jeotermal kaynakların araştırılması, belirlenen potansiyele ulaşılabilmesi risk içeren pahalı 
çalışmalardır. Jeotermal sahaların işletilmesi sırasında, yeraltında sürdürülebilirliğin sağlanabilirken yüzey-
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de etkin üretim yapılabilmesi zaman zaman karışık olabilmektedir. Yapay zekâ temelli çalışmalar jeotermal 
enerjinin farklı aşamalarında gerçekleştirilmektedir. Jeotermal rezervuar sıcaklıklarının tahmini, jeotermal 
akışkan kaynaklı kirletici olduğu düşünülen mineral tahmini ve jeotermal kuyuların işletilmesi sırasında 
ortaya çıkan kabuklaşma problemlerinin kontrolüne yönelik konularda çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 
Makine öğrenmesi ve derin öğrenmeyle jeotermal rezervuar sıcaklık tahminleri, diğer çalışmalarla birlikte 
değerlendirildiğinde jeotermal kaynak arama aşamasında pahalı sondajların sayısını azaltabilecektir. Bir je-
otermal saha araştırılırken jeotermal akışkandan kaynaklı kirletici mineraller belirlenirken bu minerallerin 
endüstriyel olarak kullanım potansiyelinin önceden belirlenebilmesine yönelik yapılan derin öğrenme yakla-
şımı, saha hakkında ön değerlendirme yapılabilmesine olanak verebilir. Özellikle orta-yüksek entalpili jeo-
termal sistemlerde üretim, re-enjeksiyon kuyularında ve yüzey ekipmanlarında özellikle akışkanın bulundu-
ğu sıcaklık, basınç koşullarının değişimine bağlı olarak gözlenen mineral çökelmesinin kontrolü, jeotermal 
sistemin yüksek verimlilikte sürdürülebilir çalıştırılması açısından kritik bir konudur. Jeotermal sistemlerde 
kalsiyum karbonat ve silika kabuklaşmalarının kontrolünün bulanık mantık kontrolüyle yapılmasına yönelik 
çalışmalar yürütülmektedir [55].

4.2.5. Su Temininde Enerji Verimliliği ve Yapay Zekâ
Erciyes Üniversitesi yapay zekâ merkezinde özellikle sağlık ve enerji verimliliğiyle gibi stratejik öneme sa-
hip alanlarda projeler yürütülmektedir. [57]. Bu kısımda, Erciyes Üniversitesi yapay zekâ merkezi tarafından 
yürütülmekte olan su temininde enerji verimliliği çalışmaları özetlenmektedir. Enerji kullanımında en önem-
li konu tasarruftur. İsrafın önlenmesiyle enerji kullanımında önemli kazançlar elde edilebilmektedir. İsrafın 
önüne geçilmesi amacıyla yapay zekâ kullanılmakta ve böylece yüksek maddi katkılar sağlanabilmektedir. 
Bu proje esas olarak insanlık açısından en önemli iki bileşen olan enerji ve suyu yapay zekâ ile bir araya 
getirmektedir. Su temini veya suyun temizlenmesi, temiz suyun alınıp kullanılması ve dağıtılması gibi tüm 
aşamalarda enerji kullanılmaktadır. İçilebilir veya kullanılabilir su toprak altından çıkartılmakta, aracılardan 
alınmakta veya akan nehirlerden alınıp kullanıcıya ulaştırılmaktadır. Şekil 84’te su temin sisteminin basit bir 
şematik gösterimi sunulmaktadır. Su, toprağın altından dalgıç pompalar aracılığıyla kuyulardan alınıp bir ön 
depoya aktarılmaktadır. Daha sonra yine pompalarla daha büyük depolara aktarılarak oradan uygun basınçla 
su dağıtım şebekesine aktarılmaktadır [57].
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Boru Hatları
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(AC)
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Şekil 84. Su temin sistemi ([57]’den uyarlanmıştır)

Dünya su temini ve dağıtımı için tüketilen enerji, küresel enerji tüketiminin yaklaşık %10’udur [57]. Enerji, 
bütün sektörlerin vazgeçilmez girdisi olduğundan bu alanda yapılacak iyileştirmeler tüm sektörleri doğrudan 
etkilemektedir.

Su temin sistemlerinde enerji tüketiminin azaltılmasında SCADA sistemlerinin kullanımı, yüksek verimli 
pompa & motor ve mekanik enstrümanların kullanımı ve alternatif enerji kaynaklarının kullanımı alternatif-
leri uygulanabilmektedir. Mevcut pompalar içerisinde en verimsiz pompalar dalgıç pompalardır. Pompaların 
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verimliliği su debisiyle ilişkilidir. Dalgıç pompalar debisine göre değişmekle beraber uygun boyutlandırıl-
dıklarında ortalama %70 verimlilikle çalışmaktadır. Ancak yüksek debide su çıkartılması istendiğinde pom-
pa verimli çalışma noktasından uzaklaşmaktadır [57]. Dolayısıyla verimli çalışma noktasının uygun şekilde 
belirlenmesi ve bu kısıtlara göre pompanın işletilmesi gerekmektedir. Bu şekilde harcanan enerjiye karşılık 
üretilmesi amaçlanan çıktı en iyi olabilecektir. Su temin sistemlerinde yaşanan verimsizliklerin kaynakları 
aşağıda listelenmektedir [57]:

• İlk aşamada kuyuların devreye alınması sonrası seçilen yanlış pompa ve motorlar (boyutlandırma 
hatası), 

• İşletme sırasında dalgıç pompa ve motorların yaşlanması (ve bu durumun izlenmemesi), 
• Mevsimsel yağışların azalmasına karşın suya olan talebin artmasıyla yeraltı su seviyesinin değişmesi, 
• Su temininden sorumlu olan idarelerin mevcut içme suyu kaynaklarını kullanmada birinci öncelikle-

rinin işletme maliyetlerinden ziyade halka hızlı su dağıtımı olması,
• Basma yüksekliğinin dinamik olduğu durumlarda değişken hız kontrol sürücüsü (frekans konvertörü) 

kullanılmaması.

Su temini için kullanılan sistem çalışma süresi boyunca enerji tüketmektedir. İlk yatırım veya bakım mali-
yetleri gibi diğer maliyetler enerji tüketim maliyetleri yanında çok düşük kalmaktadır. Dolayısıyla sistem 
bir bütün olarak verimli koşullarda çalıştırılabilirse sistemin enerji tüketim maliyetleri azalacaktır. Sistemin 
verimli çalışma noktasında tutulması için veri toplanması, işlenmesi ve sistemin kontrol edilmesi gerek-
mektedir. Bu bağlamda mevcut durumda SCADA sistemleri il merkezlerinde kullanılırken içme suyu temin 
sistemleri ilçelerde ve köylerde halen insan yönetiminde veya zamana bağlı pompayı durdur/başlat mantı-
ğı ile yönetilmektedir. Mevcut Scada sistemlerinde depo seviyesi izleme ve pompa durdur/başlat işlemleri 
merkezden kontrol edilmekte ancak pompa verimine ilişkin parametreler izlenememektedir. Pompa verimini 
ölçmek için (i) basma yüksekliği belirlenmeli (hat basıncı ve dalgıç pompalar için yeraltı su seviyesi), (ii) 
pompa ve motorun enerji tüketimi belirlenmeli ve (iii) pompanın su üretim debisi ölçülmelidir. Bir pompanın 
verimsiz olduğu tespit edilse bile bürokrasi ve bütçe ile ilgili sorunlar, probleme müdahaleyi uzun bir zamana 
yaymaktadır. Özellikle dijitalleşme döneminde doğal gaz gibi bazı yapılarda Scada sistemlerini yaygın bir 
şekilde uygulamaktadır. Ancak özellikle su temini sistemlerinde çok daha sınırlı bir kullanım söz konusudur. 
Kullanılan yerlerde de genelde amaç izlemek, kontrol etmek ve müdahale etmektir. Ancak bu işlemleri bir 
insan gerçekleştirmektedir. Yani merkezde bu işle ilgilenen bir karar verici operatör bulunmaktadır. Mevcut 
süreçte uzaktan izleme ile herhangi bir durumda olaya müdahalede bulunulmakta ve hizmetin kalitesinin 
arttırılması amaçlanmaktadır [57].

Zeki algoritmalar ile su temin sistemlerindeki enerji verimliliğini sağlamak için çeşitli yöntemler bulunmak-
tadır. Sahadaki mekanik sistemleri revize etmeden (pompa & motor revizyonu yapmadan) pompa veya pom-
pa gruplarının çalıştırıp çalıştırılmayacağına ve/veya çalışacak pompaların daha verimli çalışacağı frekansta 
(sürücü yardımıyla) yol verilmesiyle mümkün olabilir. Birden fazla pompanın bir depoyu doldurduğu su 
havzası/kaptaj alanlarında depo seviyesine dolayısıyla insanların su tüketimine göre adaptif olarak pompalar 
için bir çalışma tablosu hazırlanabilir [57].

Gerçekleştirilen proje Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğü (KASKİ) iş birliğinde yürütülmektedir. Kayseri ili şehir merkezine su temin eden 16 bü-
yük kaptaj alanı bulunmaktadır [57]. İl genelinde toplam iki yüz tane dalgıç pompası var. Şehrin su ihtiyacı 
bu dalgıç pompalar yardımıyla temin edilmektedir. Çalışmada pilot bölge olarak Germiraltı kaptaj alanı 
belirlenmiştir. Şekil 85’te Germiraltı kaptaj alanı kuyu yerleşimleri gösterilmektedir. Seçilen kaptaj alanının 
özellikleri şu şekildedir [57]:

•	 18 adet derin sondaj kuyusu bulunmaktadır
•	 Statik su seviyesi 30 metredir
•	 Pompaj başladığında dinamik su seviyesi 45 metredir
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•	 Toplam su üretim kapasitesi 2500 m3/h’dir
•	 Şehir merkezinin ihtiyacı olan suyun %11’i sağlanmaktadır
•	 Yılda ortalama 11,5 milyon m3 su üretilmektedir

Şekil 85. Germiraltı kaptaj alanı kuyu yerleşimleri ([57]’den uyarlanmıştır)

Germiraltı kaptaj alanı 2015 yılından beri SCADA marifetiyle kurum personeli tarafından “izle ve müdahale 
et” yöntemi ile işletilmiştir [57]. Bu yöntemde SCADA personeli bölgenin su ihtiyacını gözeterek verimli 
pompaları daha fazla çalıştırmaktadır. Kaptaj alanlarından su temininde birinci öncelik pompaların suyu bas-
tığı deponun seviyesinin halkın su ihtiyacı da gözetilerek mümkün olduğunca dolu tutulmasıdır. İkinci önce-
lik ise birinci işlemi yaparken pompaları enerji tüketimi açısından en verimli noktalarda işletmektir. Var olan 
sistemin daha verimli çalışması için sistemin yapay zekâ algoritmaları ile kontrol edilmesi sağlanmıştır. Mart 
2020’den itibaren yapay arı koloni algoritması (Artificial Bee Colony) kullanılarak 18 kuyunun optimum 
şekilde işletilmesi sağlanmaktadır [57]. Oluşturulan sistem sayesinde anlık bazda kuyulardaki motorların 
hangi frekansla çalışması gerektiği otomatik olarak hesaplanıp tekrar motorlara iletilmektedir. Sistem 2020 
yılından beri faaliyettedir ve 18 kuyunun farklı yaklaşımlarla kontrolu için birim enerji tüketimleri ve enerji 
maliyetleri Tablo 9’da karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Buna göre Germiraltı kaptaj alanında uygulanan 
yapay zekâ tabanlı kontrol yaklaşımı yıllık 621 bin TL civarında tasarruf sağlamıştır. Bu sistemde SCADA 
sistemi hali hazırda bulunduğunda sistemin yatırım maliyeti bilgidir. Alanında uzman ekip yoğun bir çalışma 
ile sistem uygun bir yazılım geliştirip uygulayarak tasarrufun gerçekleştirilmesini sağlamıştır [57].

Tablo 9. Su temin sisteminde farklı yaklaşımların karşılaştırması ([57]’den uyarlanmıştır)

Yöntem Birim Enerji Tüketimi 
(kWh/m³)

Üretilen Su Miktarı 
(m3)

Enerji Maliyeti
(TL)

Ayarlama Olmadan 0,260 11.500.000 8.073.000

Operatör Tecrübesiyle 
Ayarlama 0,251 11.500.000 7.792.000

Yapay Arı Kolonisi ile 
Optimizasyon 0,240 11.500.000 7.452.000
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Elde edilen tasarruf ya da kazanç şehrin tamamına genelleştirilebilir. Kayseri şehir merkezine su sağlayan 16 
kaptaj alanında toplam 139 derin sondaj kuyusu bulunmaktadır [57]. Bu kuyuların toplam üretim kapasitesi 
203 milyon m3 olup, yıllık ortalama 110 milyon m3 su üretilmektedir. Yapay zekâ tekniği ile ortalama %8 
tasarruf edilebileceği öngörüsü ile yıllık potansiyel tasarruf miktarı 5,9 milyon TL olarak hesaplanmaktadır. 
Sistemi oluşturan diğer aşamalarda da yapay zekâ yaklaşımının kullanılmasıyla verimlilik artışı en az %15’e 
ulaşacak ve bu sayede tasarruf miktarı da yıllık yaklaşık 10 milyon TL olacaktır [57]. Enerji giderleri su ve 
kanal idarelerinin yıllık bütçelerinin yaklaşık %40’ını oluşturmaktadır. Gerçekleşen insan kaynağı tasarrufu, 
hizmet kalitesindeki artış, arızaların azalması ve zaman tasarrufu hesaplamalara dahil edilmemiştir. Üzerinde 
çalışılabilecek potansiyel konular şu şekilde listelenebilir [57]:

• Sadece derin kuyu dalgıç pompalar değil dalgıç pompaların doldurduğu toplama depolarından suyu 
alıp daha yüksek mevkilere çıkartan santrifüj pompalar da kapsama alınabilir,

• Nihai depolardaki su tüketimi yapay zekâ teknikleri ile modellenerek gelecek tahminleri yapılabilir 
ve tüm sistem buna göre optimize edilebilir,

• Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne göre Türkiye kayıp-kaçak oranı %42’dir. Bundan dolayı depo çı-
kışından itibaren şebekedeki basınç kontrol vanaları yine yapay zekâ teknikleri ile kontrol edilerek 
şebeke mümkün olabilen en düşük basınç ile işletilerek hem kayıp-kaçaklar hem de şebeke arızaları 
azaltılabilir.

4.3. Hidrojen Çağı ve Yapay Zekâ

İnsanoğlu, yaşamını idame ettirebilmek için dört temel unsura ihtiyaç duymaktadır [58]:

• Su (hidrojen ve oksijenden oluşmaktadır)
• Hava (Yüksek oranda oksijen ve azottan oluşmaktadır)
• Gıda (Öncelikli olarak karbon, hidrojen ve oksijenden oluşmaktadır)
• Enerji

Diğer taraftan yaşamsal faaliyetlerin sağlıklı ve konforlu koşullarda devamlılığı için tüm bu ihtiyaçların 
temiz olarak elde edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple insanoğlunun temelde ihtiyaçları temiz su, temiz hava, 
temiz gıda ve temiz enerji olarak sıralanmaktadır [58]. Enerji üretim, dönüşüm, iletim, depolama ve kullanım 
yöntemlerine bağlı olarak insanlığın temel ihtiyaçları olan hava, su ve yiyecek kaynakları önemli ölçüde 
etkilenmektedir. Temiz su, temiz hava ve temiz yiyecek kaynaklarının temininde en önemli husus temiz 
enerji çözümlerinin sürdürülebilir olarak planlanmasıdır. Sanayi devriminden itibaren insanlık kömür, petrol 
ve doğal gaz gibi fosil yakıt temelli yakıtları yoğun olarak kullanmıştır. Fosil yakıtların yoğun kullanımı su, 
hava ve gıda kaynaklarının kirlenmesine ve insan sağlığının olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. So-
lunum bozuklukları, kronik akciğer hastalıkları, yüksek kanser riskleri, kardiyovasküler hastalıklar, bulantı, 
gastroenterit, sinir bozuklukları, kas ve beyin hasarları, böbrek ve karaciğer hasarları, cilt tahrişi, baş ağrısı 
ve yorgunluk gibi çeşitli sağlık problemleri fosil yakıt kaynaklarının su, hava ve gıda kaynaklarını olumsuz 
etkilemesiyle ilişkilendirilmektedir [58]. 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını özel-
likle bağışıklık sistemi zayıf, kardiyovasküler veya solunum yolu hastalıkları bulunan kişileri etkilemiştir. 
Karbon kaynaklı yakıtların insan yaşamı üzerine olumsuz etkilerinin çok daha belirgin olarak ortaya çıktığı 
bu salgın dönemi esasen köklü bir dönüşümün de başlangıcı olarak görülmektedir. Dincer [58], COVID-19 
salgını ile insanlık tarihinde karbon çağının kapandığını ve hidrojen çağına geçildiğini belirtmektedir (Şekil 
86). Hidrojen çağına geçişin (i) ekosistem, (ii) çevre, (iii) verimlilik, (iv) sürdürülebilir kalkınma, (v) sağlık, 
(vi) ekonomi ve (vii) yenilenebilir enerji sistemlerine senkronizasyon konularında önemli faydalar sağlaya-
cağı öngörülmektedir [58].
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KARBON ÇAĞI HİDROJEN ÇAĞI

COVID-19
Koronavirüs 

Salgını

2020

Şekil 86. Karbon çağından hidrojen çağına geçiş ([58]’den uyarlanmıştır)

Doğada serbest olarak bulunmayan hidrojen, metalik olmayan elementlerin çoğuyla kovalent bileşikler oluş-
turmakta ve yoğun olarak su veya organik bileşikler gibi moleküler formlarda bulunmaktadır. Farklı yön-
temler kullanılarak amonyak, biyokütle, etanol, kömür, H2S, metan, metanol, su gibi kaynaklardan hidrojen 
elde edilebilmektedir [59]. Literatürde yaygın olarak kullanılan üretim teknikleri Şekil 87’de verilmektedir. 
Sürdürülebilir ve çevre dostu bir hidrojen üretim sisteminin oluşturulabilmesi için hidrojen üretiminde kul-
lanılan enerji kaynağının bol, temiz, güvenilir ve ekonomik olması gerekmektedir [60]. Uygun hidrojen üre-
tim teknolojisinin seçiminde en önemli iki kriter üretim maliyeti ve karbon emisyonu seviyesidir. Hidrojen 
üretimindeki en basit yöntem suyun elektrolizidir, ancak endüstriyel kullanım amacıyla hidrojen üretiminde 
günümüzde yoğun olarak petrokimyasal enerji kullanmaktadır [60]. Kömür gazlaştırma ve buhar-metan re-
formasyonu gibi fosil yakıt temelli petrokimyasal hidrojen üretim teknolojileri diğer yöntemlere göre daha 
yaygın kullanımdadır. Dünya genelinde üretilen hidrojenin %95’inden fazlası petrokimyasal temelli elde 
edilmektedir. Bununla birlikte, kömür gazlaştırma ve buhar-metan reformasyonu gibi petrokimyasal ener-
jiden hidrojen üretiminin en önemli dezavantajı yan ürün olarak karbondioksit elde edilmesidir. Hidrojen 
üretiminde temelde amaç sürdürülebilir, temiz, uygun maliyetli ve güvenilir enerji sistemlerinin geliştirilme-
sidir. Bu nedenle, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla entegre hidrojen üretim, depolama ve kullanımına yöne-
lik sistem tasarımları önem kazanmaktadır. Güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının düzensiz 
yapısı voltaj dalgalanmalarına ve frekans değişikliklerine yol açtığından hizmet kalitesi önemli biçimde 
etkilenmektedir. Kaynak tarafındaki değişikliklere ek olarak talep tarafında da yaşanan değişimlere karşı 
şebekenin esnek ve çevik davranış sergileyebilmesi için şebekenin ölçme, izleme ve iletişim sistemleriyle 
birlikte enerji depolama alternatiflerini de içerecek akıllı şebeke yapısına evrilmesi gerekmektedir. Hidrojen 
depolama teknolojileri malzeme tabanlı ve fiziksel tabanlı teknolojiler olmak üzere iki ana grupta incelen-
mektedir. Literatürde yaygın olarak kullanılan hidrojen depolama teknolojileri Şekil 88’de sınıflandırılmak-
tadır. Fiziksel depolama yöntemleri olarak sıkıştırılmış gaz, sıvı H2 ve kriyo-sıkıştırılmış gaz kullanılmak-
tadır. Malzeme tabanlı depolama yöntemleri ise adsorban, sıvı organik, interstisyel hidrit, kompleks hidrit 
ve kimyasal hidrojen tekniklerini içermektedir [59]. Enerji sistemlerinin dağıtık ve çok yönlü bir yapıya 
evrildiği günümüzde yenilenebilir enerji santralleri de hibrit kaynaklardan beslenecek şekilde oluşturularak 
güneş, rüzgâr, hidroelektrik, dalga, biyokütle ve jeotermal gibi farklı tip yenilenebilir enerji kaynaklarının bir 
arada kullanıldığı karmaşık sistemler oluşturulmaktadır. Diğer taraftan üretici ile tüketicinin keskin olarak 
tanımlandığı tek yönlü şebeke yapısının ortadan kalktığı ve üreten tüketicilerin (prosumers) şebekeye dahil 
olduğu günümüzde şebekenin her aşamasında dinamik enerji depolama sistemlerinin akıllı şebeke çözümleri 
ile insan müdahalesine ihtiyaç duymayan şekilde idame ettirilmesi gerekmektedir. Arz ve talep tarafındaki 
değişikliklere ek olarak şebekedeki arızaların, kapasite değişimlerinin ve enerji piyasalarındaki değişimlerin 
geçmiş veriler ve gerçek zamanlı izlenen güncel parametreler üzerinden tahminlenmesi, şebekenin sürdürü-
lebilir ve güvenli bir yapıda çalıştırılmasını mümkün kılacaktır. Bu bağlamda hidrojen üretim ve depolama 
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tesislerinin şebeke beklentilerine uygun kapasitelerde kurulumu, gerçek zamanlı izlenmesi, bakım/onarım 
periyotlarının sistematik belirlenmesi, kaynak ve depolama alternatiflerinden optimum şekilde faydalanılma-
sı ve piyasa beklentilerini karşılayacak esnek ve güvenilir bir yapıda işletilmesinde yapay zekâ algoritmaları 
her aşamada uygulanmaktadır. 
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Yenilenebilir Kömür 
Gazlaştırma
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Reformasyonu

CO2

Yakalama

Diğer Yöntemler

HİDROJEN

Şekil 87. Hidrojen üretim yöntemleri ([60]’tan uyarlanmıştır)

Enerjide dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamaları sayesinde üretim, depolama ve son kullanıcı noktalarının 
birbiriyle ilişkili olarak tasarlanması, yatırımların uygun planlanması, işletim sırasında çok noktadan sensör-
ler ile arz/talep değişimlerinin gerçek zamanlı izlenmesi, tahminlenmesi ve planlanması mümkün olmaktadır 
(Şekil 89). Dijitalleşme ve yapay zekâ dönüşümü enerji sistemlerine hidrojen üretim ve depolama uygula-
malarının entegrasyonunu mümkün hale getiren anahtar bir rol üstlenmektedir. Hidrojen üretim ve depolama 
uygulamalarının laboratuvar ölçeğinden büyük kapasiteli şebeke uygulamalarına ölçeklendirilmesi, hidrojen 
iletim ve taşıma hatlarının veri odaklı analizi, altyapı yatırımlarının planlanması ve ekonomik, sosyal, ticari 
projeksiyonların ve stratejik yol haritalarının çok yönlü planlamaları büyük veri ve yapay zekâ teknikleri ile 
mümkün olmaktadır. Diğer taraftan karbon-nötr gelecek hedeflerine ulaşmada hidrojen enerjisi teknolojileri 
önemli bir oyun kurucu rol üstlenmektedir. Hidrojenin doğal gaz hatlarında, ulaşımda, endüstride ve ısıtmada 
kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte fosil yakıt bazlı karbon emisyonunda azalma elde edilirken elektrifi-
kasyonun yaygınlaşmasının da önü açılacaktır. Enerjide dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması ekonomik bü-
yüme, teknolojik gelişme ve sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji sistemleri, dijitalleşme ve hid-
rojen enerjisi teknolojilerinin bir arada stratejik yol haritalarında önceliklerinin tanımlanması gerekmektedir. 
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HİDROJEN DEPOLAMA
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Sıvı organik
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Kompleks hidrit

Kimyasal hidrojen

Şekil 88. Hidrojen depolama teknikleri ([59]’dan uyarlanmıştır)
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Yapay Zekâ
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Hidrojen

Elektrik Isı Biyogaz
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Hidrojen
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Doğal gaz hattında 
karbonsuzlaşma

Ulaşımda 
karbonsuzlaşma

Endüstride 
karbonsuzlaşma

Elektrik ve Isıtmada 
karbonsuzlaşma

Şekil 89. Entegre enerji sistemlerinde depolama ve yapay zekâ

Hidrojenin ekosistemi ve hidrojen enerjisinin ilişkili olduğu belli başlı alanlar Şekil 90’da sunulmaktadır. 
Hidrojen ekosisteminin genişleyerek evsel tüketimde, ticari ve endüstriyel uygulamalar ile güç üretim sis-
temlerine entegre olması karbonsuzlaşma hedeflerine ek olarak mobilite ve elektrifikasyona da büyük imkân 
sağlamaktadır. Depolanan hidrojen, yakıt olarak binek araçlarda, ağır tonajlı hizmet taşıtlarında kullanılabil-
diği gibi havacılık, deniz taşımacılığı, madencilik ve demiryolu gibi farklı ulaşım sektörlerinde temiz yakıt 
olarak öne çıkmaktadır. Diğer taraftan, hidrojenin yakıt olarak elektrik üretiminde kullanılması yeşil elekt-
rifikasyon hedeflerine destek olmaktadır. Doğal gaz hatlarına karıştırılan hidrojen ise hem güç üretiminde 
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hem de konut veya endüstriyel binaların ısıtılmasında kullanılmaktadır. Hidrojen ekosisteminin büyümesi ile 
ülkemiz gibi enerjide dışa bağımlı ülkelerin yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden enerji piyasala-
rını yönetmesi ve böylece ithalat kalemlerini düşürmesi mümkün olacaktır. Bunlara ek olarak sentetik yakıt, 
kimyasal madde ve amonyak üretimi gibi ticari olarak yüksek katma değere sahip hammaddelerin üretiminde 
hidrojen önemli bir girdi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hidrojenin üretimi, depolanması ve son kullanım 
aşamalarının tümünde alternatif yöntemler içerisinden verimli, ekonomik, esnek, çevik ve enerji piyasala-
rının beklentilerine uygun bir hidrojen ekosistem yönetim mekanizmasının kurgulanması gerekmektedir. 
Üretim ve kaynak tarafındaki değişimler, yenilenebilir enerji alternatiflerinin uygunluğu, farklı depolama 
alternatiflerinin anlık kapasite değişimleri, depolama ve geri kullanım maliyetleri ile piyasa değişimleri kısa 
ve uzun vadelerde öngörülerek uygun enerji yönetim sisteminin yapay zekâ araçları kullanılarak oluşturul-
ması gerekmektedir. 

Isıtma

Hidrojen 
Ekosistemi

Ulaşım

H2

Hidrojen 
Depolama

Yenilenebilir 
Enerji
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Sentetik 
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NH3

BesinMetal ve Cam 
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Şekil 90. Hidrojen ekosisteminin akıllı şebekeye entegrasyonu

Dincer ve Acar [61] yenilikçi hidrojen üretimiyle ilişkili 18 başlık belirleyerek bu başlıkların birbiriyle etki-
leşimlerini kapsamlı olarak değerlendirerek bir öncelik sıralaması oluşturulmuştur. Çalışmada, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının, özellikle hidroelektrik, jeotermal ve güneş enerjisi, yenilikçi hidrojen üretim sistemleri 
açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğu vurgulanmaktadır. Jeotermal ve biyokütle kaynakları sürdürü-
lebilirlik açısından en yüksek performansa sahipken, bunları hidroelektrik ve güneş enerjisi kaynakları takip 
etmektedir. Diğer taraftan sürdürülebilirlik açısından kömürden hidrojen elde etme yönteminin en düşük per-
formansa sahip olduğu belirtilmektedir. Hidrojen ekonomisine geçişte en önemli noktalardan birisi hizmet 
sektörlerindeki uygun yatırımlar ve bunların yönetimi olarak değerlendirilmektedir. Hidrojen ekosisteminde 
bütüncül bir bakış açısının oluşturulması için enerji boyutunun yanı sıra çevresel, ekonomik, ticari, sosyal 
ve politik boyutları da kapsayan sürdürülebilir bir teknolojik altyapının oluşturulmasının önemi vurgulan-
maktadır. Şekil 91’de yenilikçi hidrojen ekosisteminin kurgulanmasında öne çıkan 18 başlık ve etkileşimli 
olduğu yeni nesil teknolojik alanlar gösterilmektedir. Hidrojen ekosisteminin tüm yönleriyle yenilikçi bir 
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yaklaşım ile planlanmasında, oluşturulmasında, izlenmesinde, değerlendirilmesinde ve yol haritalarının be-
lirlenmesinde yeni nesil teknolojik sistemlerin ve otonom yapıların bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması 
gerekmektedir. Hidrojen ekosisteminin enerji sektörüne hızlı ve etkin adaptasyonun sağlanması için yapay 
zekâ, derin öğrenme, 5G teknolojisi, makine öğrenmesi, dijital çözümler, büyük veri, nesnelerin interneti 
ve akıllı sistemler gibi ileri teknolojik sistemlerle bir bütün olarak çalışmaların planlanması ve yürütülmesi 
gerekmektedir. 
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Kaynak

Sistem

Hizmet

Kapsam

Standardizasyon

Personel

Ölçek 
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Çözüm

Paydaşlar
Sübvansiyon

Strateji
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Altyapı

Sürdürülebilirlik

Hızlandırıcılar

Yapay 
Zekâ

Büyük 
Veri

Nesnelerin 
İnterneti

Dijitalleşme

Makine 
Öğrenmesi

Derin 
Öğrenme

5G
Teknolojisi

Akıllı 
Sistemler

Şekil 91. Yenilikçi hidrojen ekosisteminin oluşturulmasın ileri teknolojik sistemlerin rolü

Yenilenebilir enerji entegreli hidrojen-bazlı sistemlerin yapay zekâ ve derin öğrenme algoritmalarıyla bir-
likte kullanıldığı pilot uygulamalar yaygınlaşmaktadır. Hwangbo vd. [62] Güney Kore’nin Jeju adası için 
HySIREN adı verilen hidrojen-bazlı kendi kendine yeten yenilenebilir entegreli bir elektrik şebekesinin arz/
talep tahminlemesine ilişkin model geliştirmiş ve derin öğrenme algoritması oluşturmuştur. HySIREN proje 
modeli Şekil 92’de sunulmaktadır. Modelde öncelikli olarak yenilenebilir enerji talep ve arz değişimleri 
tarihsel olarak sistematik bir şekilde ele alınmakta ve bu veriler derin öğrenme modeline aktarılarak elektrik 
talep ve üretim tahminleri elde edilmektedir. Elde edilen bu tahminler üzerinden arz/talep arasındaki farklı-
lıklar elde edilmekte ve bu bilgi akıllı hidrojen dengeleme sistemine aktarılarak hidrojen enerjisi depolama 
veya geri kullanım stratejileri gerçek zamanlı kontrol edilmektedir. Akıllı hidrojen dengeleme sistemi temel 
olarak elektrolizör, yakıt pili, depolama üniteleri ve buhar-metan reformasyonu ünitelerinden oluşmaktadır. 
Oluşturulan bu entegre sistem yapısı yenilenebilir enerji kaynaklı oluşan düzensizliklerin ortadan kaldırıl-
masını ve talep beklentilerinin daha esnek, çevik ve verimli bir şekilde karşılanmasını sağlamaktadır. Talep 
fazlası üretilen yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik hidrojen üretim ve depolama sistemine aktarılmaktadır. 
Arzın üzerinde elektrik talebinin olduğu dönemlerde ise daha önce farklı formlarda depolanan hidrojen yakıt 
piline aktarılarak elektrik enerjisi talebi dengelenmektedir. Çalışmada çevresel etkilerin de değerlendirilmesi 
için yenilenebilir kaynaklı elektrik üretiminin dengelenmesinde HySIREN sistemine ek olarak fosil-yakıt 
kaynaklı elektrik kaynağı alternatifi de modellenmiştir. Talep tarafı yük dengelemesinde HySIREN siste-
minin fosil-yakıt kaynaklı uygulamaya göre karbon maliyeti açısından yaklaşık olarak %65 daha avantaj 
sağladığı tespit edilmiştir [62].
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Şekil 92. HySIREN modeli ([62]’den uyarlanmıştır)

Güneş, rüzgâr, hidroelektrik, dalga, biyokütle ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edi-
len elektrik enerjisi, ısıl enerji, fotonik enerji veya biyokimyasal enerji uygun yöntemler kullanılarak hid-
rojen üretimi ve depolanması amacıyla değerlendirilebilmektedir. Ülkemizin yenilenebilir enerji çeşitliliği 
açısından oldukça zengin olduğu göz önüne alındığında, ülke genelinde yüksek hidrojen enerjisi üretme 
potansiyeli bulunduğu değerlendirilmektedir. Bu bağlamda Hidrojen Teknolojileri Derneği ülkemizde yeni-
lenebilir enerji kaynaklı hidrojen enerjisi üretim ve kullanım potansiyelini kapsamlı bir şekilde raporlamıştır 
[63]. Çalışmada, iller bazında olası tüm yenilenebilir enerji kaynak potansiyelleri göz önüne alınarak iki 
farklı senaryo üzerinden hidrojen üretim kapasiteleri elde edilmiştir. İlk senaryoda yenilenebilir kaynaklar-
dan üretilen tüm enerjinin hidrojen üretimi amacıyla kullanıldığı varsayılmıştır. İkinci senaryoda ise şehir-
lerin mevcut elektrik tüketim değerleri gözetilerek hidrojen üretimi amacıyla kullanılabilecek fazla enerji 
üzerinden hidrojen üretim potansiyelleri hesaplanmıştır. İki senaryo için iller bazında elde edilen hidrojen 
üretim potansiyelleri Şekil 93’te sunulmaktadır. 
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                    (a) Hidrojen üretim potansiyeli                          (b) Elektrik tüketimi hariç hidrojen üretim potansiyeli

Şekil 93. İller bazında yenilenebilir enerji kaynaklı hidrojen üretim potansiyelleri ([63]’ten uyarlanmıştır)

Hidrojen Teknolojileri Derneği tarafından hazırlanan raporda sunulan veriler ülkemizin yenilenebilir enerji 
kaynaklı hidrojen üretim potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. İller bazında oluştu-
rulacak hidrojen çiftlikleri ile ülkemizin enerjide kendi kendisine yeten bir noktaya gelebileceği, üretilecek 
hidrojenin ihraç edilmesi ile ekonomisine önemli kazanç sağlanabileceği belirtilmektedir. Hidrojen çiftliği 
konsepti şematik olarak Şekil 94’te sunulmaktadır. Ülkemizin hidrojen enerjisine geçmesiyle birlikte elde 
edeceği kazanımlar aşağıda listelenmiştir [63]:

•	 Ülkemizin petrol, doğalgaz ve kömür gibi önemli döviz kalemleri azalacak ve nihayetinde tüm yakıt 
ihtiyacı ülkemizin birincil enerji kaynaklarıyla sağlanmış olacaktır. Fosil yakıt ithalatı ortadan kal-
kacaktır,

•	 Hidrojen enerjisi teknolojileriyle ilgili bilgi birikimi ve yetişmiş insan gücü ülkemizde artacak, yerli 
teknolojilerin geliştirilmesiyle ülkede yeni iş sahaları oluşturulduğundan istihdam artacaktır,

•	 Üretilen talep fazlası hidrojen Avrupa’ya ihraç edilerek ülkemize döviz girişi sağlanacaktır,
•	 Cari açık veren ekonomi yerine bütçe fazlası veren güçlü bir ekonomiye sahip olunacaktır,
•	 Küresel ısınma, asit yağmurları ve hava kirliliği kaynaklı olumsuz koşullar ortadan kalkarak daha 

temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşulacaktır.
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Bölgesel hidrojen çiftliklerinin beklenen katma değerleri sağlayacak yapıda tasarlanmasında ve işletilmesin-
de yapay zekâ tabanlı akıllı enerji yönetim sistemlerinin kaynak, sistem (yöntem), ürün ve dağıtım aşamala-
rının tümünde önemli rolü bulunmaktadır. Kaynak ve talep değişimlerinin kısa ve uzun vadeli öngörülebil-
mesi, uygun dağıtım ve sevkiyat ağlarının oluşturulması ve optimizasyonu, bakım/onarım sistematiklerinin 
kestirimci bakım teknikleri ile planlanması ve talebin esnek bir şekilde karşılanması yönünde çevresel ve 
ekonomik açılardan en uygun üretim yönteminin tespit edilmesi ve uygulanması etkin yapay zekâ algoritma-
ları ile mümkün olacaktır.
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Şekil 94. Hidrojen çiftliği konsepti ([63]’ten uyarlanmıştır)

Hidrojen ekosisteminin oluşması enerji piyasaları açısından da değerlendirilmedir. Forbes’te yayınlanan 
güncel bir makalede özellikle rüzgâr ve güneş enerjisinden elde edilen yeşil hidrojenin geleceği değerlen-
dirilmektedir [64]. Yakın gelecekte rüzgâr ve güneş enerjisinden üretilen yeşil hidrojenin maliyetinde ciddi 
azalma meydana gelmesi ve hidrojenin mevsimsel depolama aracı olarak kullanılması yönünde talebin arta-
cağı belirtilmektedir. Ancak bu durumda enerji sektörünün fiyatlama yapmasıyla ilgili tahminleme sorunları 
oluşacak ve yenilenebilir enerjiden veya yeşil hidrojenden üretilen elektriğin fiyatlanması karmaşıklaşacak-
tır. Bu noktada yapay zekâ uygulamalarından destek alınabilecektir. Elektrik sağlayıcılarından elde edilen 
üretim verileri, meteorolojik tahminler, enerji piyasası değişimleri ve finansal beklentiler bir arada değer-
lendirilerek yeşil hidrojen fiyatlandırılmasına yönelik tahminler yapılabilecektir [64]. Hidrojenin üretimi, 
taşınması ve dağıtımı da doğası gereği fosil kaynaklı yakıtlardan farklılık göstermektedir. Yeşil hidrojenin 
havacılık, deniz taşımacılığı ve uzun mesafeli kara taşımacılığında sıfır emisyonlu bir yakıt olarak uygula-
maya girmesi çok yönlü dönüşümü de beraberinde getirecektir. Yeşil hidrojen değer zincirinde talep tara-
fındaki gecikmelerin ortadan kaldırılması ve üreticiler açısından oluşacak belirsizliklerin öngörülebilir bir 
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yapıya dönüştürülmesi açısından yapay zekâ ön plana çıkan anahtar bir teknoloji olacaktır [64]. Nesnelerin 
interneti ve yapay zekâ uygulamaları sayesinde yeşil hidrojenin üretimden tüketime planlanması çok yönlü 
gerçekleştirilebilecektir. Üretim ve piyasa talep modellerine ek olarak elektrolizör yatırım planlamaları, ka-
pasite öngörüleri, boru hatları ve dağıtım merkezleri gibi diğer altyapı yatırımlarının kısa ve uzun vadeleri 
yol haritaları oluşturulabilecektir. Yeşil hidrojen, elektrifikasyonu ve karbonsuzlaştırmayı destekleyen en 
önemli teknolojilerdendir. Uygun bir şekilde ölçeklendirilebilmesi için büyük veri ve yapay zekâ uygulama-
ları sektörün içerisine girmeli ve riski en aza indirecek şekilde planlamaların yapılması sağlanmalıdır [64]. 

Yenilenebilir enerji destekli hidrojen üretimi, depolanması ve şebekeye entegrasyonunda yapay zekâ yön-
temlerinin uygulanmasına yönelik farklı proje çalışmaları bulunmaktadır. Diğer taraftan yeni nesil teknolo-
jiler yardımıyla verimli sistem ekipmanlarının hızlı ve etkin tasarımı mümkün hale gelmektedir. Bu alanda 
da yapay zekâ destekli katalizör, elektrolizör, yakıt pili veya depolama ekipmanları tasarımına yönelik farklı 
projeler bulunmaktadır Aşağıda öncelikle yenilenebilir enerji destekli hidrojen üretimi ve depolaması ko-
nusunda örnek iki projeye ait özet içerik verilmektedir. Sonrasında ise katalizör geliştirme sürecinde yapay 
zekânın uygulandığı proje hakkında bilgi sunulmaktadır.

•	 ERA-NET destekli “HydroG(re)EnergY-Env” projesi Almanya, Romanya, İspanya ve Litvanya or-
taklığı ile yürütülmektedir [65]. Projede güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklı hidrojen 
üretim sürecini otomatik olarak yönetmek ve optimize etmek amacıyla entegre yapay zekâ kont-
rol sistemi geliştirilecektir. Buna ek olarak, derin öğrenmeye dayanan yapay zekâ sistemi, hidrojen 
üretim parametrelerinin optimize edilmesini ve elektrolizörde kullanılan su kalitesinin izlenmesini 
sağlayacaktır. Oluşturulan yapay zekâ destekli kontrol sistemi, güneş ve rüzgâr enerjisi destekli güç 
santralinde gerçek zamanlı olarak uygulanacak ve doğrulanacaktır. Enerji sektöründe dijitalleşmenin 
yaygınlaşmasına katkı sağlayacak bu proje karbon seviyesinin azaltılmasına da destek olacağından 
Avrupa Yeşil Mutabakat politika belgesinde tanımlanan 2050 yılı hedeflerine de katkı sağlamaktadır. 

•	 Avrupa Deniz Enerjisi Merkezi (EMEC) yürütücülüğünde gerçekleştirilen HyAI 2.0 (HyAI - Hyd-
rogen Artificial Intelligence) projesinde ise Imperial College ve H2Go Power firması yer almaktadır 
[66]. Projenin amacı, EMEC tarafından İskoçya’nın Orkney adasında işletilen hidrojen üretimi tesi-
sine yapay zekâ entegrasyonun sağlanmasıdır. Hidrojen üretim tesisinden alınan üretim verilerine ek 
olarak hava durumu, elektrik fiyatları ve şebeke yönetimi verilerinin tümü yapay zekâ platformuna 
aktarılmakta ve platform enerji yönetim sistemi olarak tüm tesisi kontrol etmektedir. Bulut tabanlı 
oluşturulan yapay zekâ yazılımı, sistem güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamak için akıllı, veriye da-
yalı kararlar alarak hidrojen üretimi ve depolaması için maliyet etkin zamanları belirlemektedir [66].

•	 Oksijen evrimi reaksiyonu (oxygen evolution reaction - OER) güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir ener-
ji kaynaklarından yeşil hidrojen üretiminde önemli bir kimyasal reaksiyondur. Düşük maliyetli ve 
yüksek reaksiyon hızına sahip katalizör tasarımı için araştırmacılar çok farklı kimyasal yapıları test 
etmek ve bunlar içerisinden uygun tasarımları belirlemek zorundadır. Meta Yapay Zekâ ve Carnegie 
Mellon Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen Açık Katalizör Projesi’nde kimyasal reaksiyonların 
simülasyonunu gerçekleştiren ve düşük maliyetli katalizörlerin hızlı ve etkin bir şekilde belirlenmesi-
ne imkân verebilecek makine öğrenimi modelleri oluşturulmaktadır [67]. Oluşturulan veri tabanı 40 
binden fazla simülasyondan elde edilen sekiz milyondan fazla veri noktasını içermektedir. Açık kay-
naklı olarak bilim insanlarının kullanımına sunulan bu kaynak yenilenebilir kaynaklı yeşil hidrojen 
teknolojisinin yaygınlaştırılmasına önemli katkı sağlayacaktır. 

Razi ve Dincer [68] tarafından hazırlanan güncel çalışmada Kanada özelinde hidrojen enerjisinin kullanım 
durumu ve gelecek projeksiyonları (i) üretim yöntemleri, (ii) depolama ve dağıtım, (iii) kullanılan sektörler, 
(iv) yol haritası ve (v) zorluklar olmak üzere beş başlık altında incelenmiştir. Razi ve Dincer [68] tarafından 
önerilen bu beş başlık yapay zekâ ile bütünleştirilerek hidrojen sektörünün gelişimi açısından Şekil 95’te 
yeniden kurgulanmıştır. Karbonsuz ve sürdürülebilir bir gelecek için, akademi, kamu ve endüstri iş birlikleri 
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ile yenilikçi hidrojen enerji sistemlerinin araştırılması ve bu yönde yatırımların artırılması gerekmektedir. 
Hidrojen enerjisi sistemleri enerji güvenliğinin temini, iklim değişikliği riskinin azaltılması ve hava kalite-
sinin iyileştirilmesi gibi kritik konularda avantajlar sağlamaktadır. Öne çıkan bu etkilerin kamuoyuna uygun 
şekilde aktarılması hidrojen ekosisteminin güçlenmesine ve hidrojen çağına geçiş sürecinin hızlandırılma-
sına destek olacaktır. Bu bağlamda yakın ve uzun vadeli stratejik planlamaların titizlikle hazırlanması ve 
uygulanması önem arz etmektedir [59]. Yol haritalarının ve stratejik hedeflerin oluşturulmasında güçlü ve 
zayıf yönlerin tespit edilmesi önemlidir. Bu bağlamda bölgesel politik gelişmeler, teknolojik yetkinlikler, 
mevcut enerji kaynakları ve gelecek projeksiyonları, yetişmiş insan gücü ve eğitim politikaları gibi sosyal, 
siyasi ve ekonomik perspektifler yenilikçi dijital teknolojilerden faydalanılarak bir arada değerlendirilmek-
tedir. Ülkemiz için hidrojen teknolojileri yol haritası 2021 yılında Hidrojen Teknolojileri Derneği tarafından 
hazırlanmıştır. Hazırlanan kapsamlı raporda, hidrojen teknolojilerinin ülkemizde sürdürülebilir bir şekilde 
gelişmesi ve yaygınlaştırılması için izlenmesi gereken politikalar tartışılmaktadır [59]. Hidrojen enerji sis-
temlerinin halk tarafından kabulü, enerji güvenliği, hava kalitesinin artışı ve küresel iklim değişikliği riskinin 
azalması gibi faydaları ele alabilen etkili stratejilerle teşvik edilebilir. Bu stratejiler güvenilir olmalı ve ilgili 
tüm sektörlere ve son kullanıcılara iyi tanımlanmış bir kılavuz şeklinde sunulmalıdır. Toplumların daha te-
miz, güvenilir, düşük maliyetli ve çeşitli hidrojen enerji sistemlerini nasıl değerlendirdiklerine dair sürekli 
bir iletişim için halka açık bir fikir alışverişi başlatılmalıdır [59].
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Şekil 95. Hidrojen sektörünün gelişmesi için ele alınması gereken başlıklar ([68]’den uyarlanmıştır)

Ülkemizin sürdürülebilir hidrojen ekonomisine geçebilmesi için izlemesi gereken adımlar Hidrojen Tekno-
lojileri Derneği tarafından aşağıdaki şekilde özetlenmektedir [59]:

(i) Araştırma, inovasyon ve teknoloji geliştirme konularında hidrojen ile direkt olarak ilgili destek prog-
ramlarının ivedilikle hayata geçirilmesi, 

(ii) İnsan kaynağını yetiştirmek için hem meslek liseleri hem de meslek yüksekokullarında hidrojen tek-
nolojilerine yönelik programlar oluşturulması, 

(iii) Üniversitelerin bütün programlarında hidrojen teknolojilerine ve hidrojen ekonomisine yönelik ders-
lerin oluşturulması,

(iv) Hidrojen çiftlikleri programının yenilenebilir enerji esaslı hidrojen üretimini de içerecek şekilde baş-
latılması,
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(v) Hidrojen teknolojileriyle ilgili girişimcilik eğitim ve destek programlarının oluşturulması,
(vi) Türkiye’nin 2053 ve 2071 hedeflerindeki yol haritalarında hidrojen teknolojilerine yönelik eylem 

planlarının da yer alması.

Ülkemizin dijital teknolojilere hızlı adaptasyonu ve yapay zekâ uygulamalarının sektöre tam entegrasyonu 
yukarıda sıralanan hedeflere ulaşma konusunda önemlidir. Şekil 96’da hidrojen ekosisteminin gelişimiyle 
ilgili yakın, orta ve uzun vadeleri hedefler yapay zekânın rolünü de kapsayacak şekilde oluşturulmuştur.

Yakın Vadeli 
Hedefler

(2025 – 2030)

• Enerji piyasalarına hidrojen ve 
yakıt pili entegrasyonun 
sağlanması için mevzuat 
çalışmaları,

• Yenilenebilir doğal gaz, hidrojen 
ve biyogaz kullanımının 
planlanmasında yapay zekâ 
araçlarının uygulanması

• Bütünleşik sistemlere yapay zekâ 
entegrasyonu yatırımlarının 
planlanması,

• Hidrojen üretim ve dağıtım altyapı 
sistemlerinin yapay zekâ 
uygulamaları ile planlanması

• Doğal gaz hattına hidrojen 
karıştırılmasıyla ilgili ilgili 
mevzuatların ve altyapı 
düzenlemelerinin oluşturulması

Orta Vadeli 
Hedefler

(2030 – 2040)

• Yenilenebilir enerji sistemlerinde 
hidrojen üretimi ve 
depolanmasına yönelik 
uygulamalarda dijitalleşme 
oranının artırılması,

• Şebeke kontrolü ve 
optimizasyonu için yapay zekâ 
modellerinin test edilmesi,

• Doğal gaza hidrojen ekleme 
uygulanması ve otonom 
kontrolü,

• Üretim tesisleri ile talep 
merkezleri arasındaki 
altyapıların oluşturulması ve 
yenilikçi teknolojiler ile kontrol 
sistemi kurulumu, 

• Yeni teknolojilerin geliştirilmesi, 
derin öğrenme ve yapay zekâ 
araçları ile rekabetçi ürün ve 
süreçlerin geliştirilmesi

Uzun Vadeli 
Hedefler

(2040 – 2053)

• Karbonsuzlaşma hedefleri 
doğrultusunda sektör 
genişlemesi, maliyetlerin 
düşürülmesi ve yapay zekâ 
araçlarının sektöre tam 
entegrasyonu 

• Hidrojen ekipmanları üretiminde 
ölçeğin büyümesi ve ithalatın 
ortadan kalkması,

• Ulaşım sektöründe yeşil 
hidrojenin kullanımı,

• Doğal gaz boru hatlarında 
yüksek miktarda hidrojen 
oranlarının sağlanması,

• Uluslararası ölçekte rekabetçi 
hidrojen ekosistemi 
oluşturulması

Şekil 96. Türkiye için hidrojen yol haritası ([59]’dan uyarlanmıştır)
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER

İçinde bulunduğumuz dönem dijital teknolojilerin hâkim olduğu, büyük veri ve yapay zekâ gibi teknoloji-
lerde hızlı gelişimin kaydedildiği kritik bir süreçtir. Başta gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olmak üzere 
tüm ülkeler bu dönemle ilgili olarak son yıllarda ulusal programlarını ortaya koymaya başlamışlardır. OECD 
tarafından hazırlanan 2021 yılı raporunda farklı ülkelerin yapay zekâ politikalarında sağlık, mobilite, enerji, 
tarım ve yerel yönetimler gibi alanlar ön plana çıkmıştır. Avrupa Birliği’nin 2030 dijital pusula politikasında 
dijital becerilerin artırılması, güvenli, güçlü ve sürdürülebilir dijital altyapıların oluşturulması, kamu hizmet-
lerinde dijitalleşme ve iş dünyasında dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi konuları ön plana çıkmıştır. 2021 
yılı Eylül ayında İngiltere, genişletilmiş yeni bir yapay zekâ stratejisi yayınlanmış, bu belgede özellikle ener-
jiye çokça vurgu yapılmış, yapay zekâda enerji öncelikli alanlardan bir tanesi olarak ortaya koyulmuş, enerji 
için yapay zekâ gibi yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi, yapay zekâdaki ilerlemelerle enerji sistemlerinin 
verimliliğini hızla artırma ve iklim değişikliğiyle ilgili emisyonların azaltılması vb. bir takım uygulama 
alanları belirlemeye çalışmışlardır.

Yapay zekâyı da içine alacak şekilde dijital dönüşüm hayatımızın her tarafını kuşatmış durumdadır. Enerji 
özelinde de dijital dönüşüm ve yapay zekâ gibi yeni teknolojilerin kullanımı yaygınlaşmış durumdadır. Ya-
pay zekâ teknolojisi kullanılarak enerji sektöründe gerçekleştirilebilecek çalışmalar rapor içinden derlenerek 
aşağıda özet olarak verilmiştir:

•	 Enerji üretimi ve depolanmasına yönelik çalışmalar: Yenilenebilir kaynaklarının kısa, orta ve uzun 
vadeli tahmini, alternatif yakıtların veya kaynakların değerlendirilmesi, şebekenin çoklu yenilenebilir 
enerji kaynak kullanımına uygun hale getirilmesi ve şebeke esnekliğinin güvenilir bir şekilde sağlan-
ması için ısıl, elektriksel ve hidrojen enerji depolama sistemlerinin şebekeye entegrasyonu ve akıllı 
yönetimi, sistem bileşenlerinin verimliliğinin iyileştirilmesi ve optimizasyonu gibi uygulamalarda 
yapay zekâ teknolojilerinden faydalanılmaktadır.

•	 Enerji iletim/dağıtım sistemlerine yönelik çalışmalar: İletim ve dağıtım şebekelerinin planlanması, 
işletilmesi, optimizasyonu ve optimum şebeke yüklemesi, kendi kendini iyileştiren şebekelerin ge-
liştirilmesi, enerji iletim ve dağıtım sistemleri ekipmanlarının bakımı, arıza tahmini, otomatik çözüm 
oluşturulması, iş akış yönetim ve optimizasyonu gibi konularda yapay zekâ uygulamaları yoğun ola-
rak kullanılmakta ve mevcut sistemlere entegre edilmektedir.

•	 Enerji tüketimi optimizasyonuna yönelik çalışmalar: Tüketim tahminlerinin yapılması ve şebekenin 
esnek ve çevik kontrolünün sağlanması, enerji verimliliği ve tasarrufuna yönelik modellerin oluş-
turulması ve etkin çözümlerin belirlenerek eylem planlarının oluşturulması, kesinti tahminlerinin 
yapılması ve çözüm senaryolarının belirlenmesi, müşterilere özel ürün ve hizmetlerin belirlenmesi 
(kişiselleştirilmiş tüketim planları, ürün kullanımı vb.), beklentilerin öngörülerek daha hızlı cevaplar 
ve çözümler üretilmesi amacıyla yapay zekâ tekniklerinden yararlanılmaktadır.

•	 Enerji piyasalarının yönetimi: Doğal gaz, elektrik ve petrol gibi enerji ürünlerinin fiyat tahminleri-
nin yapılması, dağıtık üretim ve enerji talebinin yönetilmesi, tüketimin optimize edilmesi, varlık ve 
portföy yönetimi ve optimizasyonun gerçekleştirilmesi, talep tarafı esnekliğinin sağlanması, enerji 
ticaretinin yönetimi, bulut tabanlı sanal güç santrallerinin oluşturularak talep tarafı yönetimimin sağ-
lanması yapay zekâ teknolojilerinin kullanılmasıyla çok daha pratik ve etkin gerçekleştirilmektedir.

Yapay zekâ, büyük veri, nesnelerin interneti (IoT), robotik, blok zincir teknolojisi ve bulut bilişim, en yaygın 
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şekilde benimsenen dijital teknolojileri temsil etmektedir. Dijitalleşmenin getirdiği imkanlar da aşağıdaki 
şekilde sıralanabilir: 

o Akıllı sayaçlar, uzaktan okuma, yönetim ve tüketim bilgi hizmetleri,
o Daha ucuz ve daha yüksek performanslı yapay zekâ teknolojileri,
o Yapay zekâ, makine öğrenmesi uygulamaları, dağıtık defter teknolojisi, ileri veri analitiği, nesne-

lerin interneti, büyük veri, bulut bilişimi, otomasyon, 3D yazıcılar, robotik vb. dijital teknolojiler 
ile enerji sektöründe yeni gelir kaynağı oluşması,

o Akıllı LED uygulamaları, akıllı iklimlendirme sistemleri, izleme sistemleri, enerji yönetim sis-
temleri, elektrik motorlarının verimliliğin artırılmasına yönelik sistemler ile %50’ye varan enerji 
tasarrufu potansiyeli bulunmaktadır. 

Enerjide verimlilik artışı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımına yönelik yapay zekâ 
uygulamalarının yaygınlaştırılması gerekmektedir. 2021 yılında yayınlanan Ulusal Yapay Zekâ stratejisi de bu 
bağlamda insan kaynağı, AR-GE yetkinlikleri, girişimcilik ve altyapı gibi çeşitli boyutlarda hedefleri tanımla-
maktadır. Bu strateji içinde enerji alanı biraz geniş bir çerçevede sürdürülebilirlik boyutu altında ele alınmıştır.

Ülkemizin enerji sektörü özelinde yapay zekâ alanında atması gereken adımlar aşağıdaki başlıklar altında 
değerlendirilmektedir:

•	 Enerji alanında veri havuzunun genişletilmesi ve veri güvenliğinin sağlanması: Yapay zekâ uy-
gulamalarının başarısı kaliteli ve güvenilir veriye bağlıdır. Yapay zekâ çözümlemelerinin uygun bir 
şekilde yapılması ve gerçekçi sonuçların elde edilebilmesi için verinin yüksek doğrulukta toplanması,  
güvenli veri tabanlarında depolanması, sadece yetkili birimlerin erişimine açılması ve yetkili birim-
lere hızlı bir şekilde aktarılarak işlenebilmesi gerekmektedir. Enerji sektörü açısından ülkemizdeki 
en büyük sıkıntının geçmişe dönük güvenilir veri eksikliği olduğu ifade edilmektedir. Enerji alanında 
güvenilir veri temini, verinin en uygun şekilde paylaşımı ve kullanımını sağlamak için EPDK, Enerji 
ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve TÜBİTAK gibi kurumlara büyük görev düşmektedir. Bu amaçla akıllı 
sayaçların yaygınlaştırılması önemli bir aşama olarak değerlendirilmektedir ancak yeterli değildir. 
Toplanan verilerin yabancı menşeli ürünlerde depolanması önemli bir sorundur. Kişisel Verileri Ko-
ruma Kurumu (KVKK) öncülüğünde yapay zekâda veri gizliliği ve güvenliği konusunda farkında-
lık oluşturulabilir ve kurumlar arası etkileşimli eğitim programları düzenlenebilir. Akıllı sayaçlar ve 
akıllı sistemler üzerinden alınan veriler bulut ortamında ilgili paydaşlara açık erişimde sunulmalıdır. 
Bu konuda teknolojik altyapının geliştirilmesine, sensör teknolojilerinin ve yazılımların yerlileşti-
rilmesine önem verilmelidir. Veri ve altyapının önemine binaen “Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi”nde 
amaçlardan bir tanesi de “Kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim imkânlarını genişletmek” şeklinde 
belirlenmiştir. Yine stratejide yer alan mükemmeliyet merkezleri ve yetkinlik merkezlerinin destek-
lenmesi konusu önemlidir. Teknoloji geliştirme boyutunda yapay zekâda veriye duyulan ihtiyaç ve 
bu verilen işlenmesine yönelik teknolojik altyapının geliştirilmesi gerekmektedir. Özellikle verinin 
yüksek doğrulukta toplanması, yüksek güvenlikte bulut ortamlarında depolanması ve verinin hızlı 
işlenebilmesine yönelik altyapı çalışmalarının hızlandırılması gerekmektedir. Son olarak kurumların 
veri toplama, depolama ve işleme aşamalarındaki görevleri ve veriye erişim yetkileri mevzuatlarla 
tanımlanmalıdır.

•	 Yapay zekâ alanında yetişmiş insan gücünün artırılması: Tüm alanlarda olduğu gibi yapay zekâ 
alanında da insan kaynağı önemli bir konudur. Yapay zekâ alanında yetişmiş kişiler, enerji alanında 
uzmanlaşmış ve bu alanın problemlerini tanıyan kişilerle hareket ettiğinde sorunlara etkin çözümlerin 
üretilmesi mümkün olacaktır. Bununla birlikte enerji alanında çalışan kişilerin yapay zekâ ile neler 
yapılabileceği, hangi problemlere hangi yollarla çözüm üretebileceğine dair bilgi sahibi olması çok 
faydalı olacaktır. Bu amaçla kamu ve özel sektör iş birlikleriyle oluşturulacak farklı kademelerdeki 
meslek içi eğitimler, teknik programlar ve uygulamalı kurslar sektör odaklı yetişmiş insan gücünün 



114 TÜBA-ENERJİDE YAPAY ZEKÂNIN ROLÜ RAPORU

artırılmasına katkı sağlayabilir. 2021 yılında Resmî Gazete’de yayınlanan “Ulusal Yapay Zekâ Strate-
jisi”nde de insan kaynağı konusu “Yapay zekâ uzmanlarını yetiştirmek ve alanda istihdam arttırmak” 
şeklinde öne çıkmıştır. Bu amaca yönelik yapay zekâ alanında çalışan akademisyen sayısının 5000’e 
çıkartılması ve lisansüstü tez sayısının en az 1000 olması hedeflenmiştir. Burada belirtilen sayıların bir 
kısmının (%5 olabilir) enerji alanı ile ilgili olması faydalı olacaktır, zira enerji alanı ülkemizde öncelik-
li alanlar arasında yer almaktadır. Özellikle yapay zekâ alanında insan kaynağı ihtiyacının ve yetkinlik-
lerin tespit edilmesi, buna uygun olarak tüm eğitim kademelerinde müfredat ve eğitim programlarının 
yeniden ele alınması gerekmektedir. Yapay zekâ uzmanlarını yetiştirmek ve bunun ötesinde bunları 
istihdam etmek önemli bir aşama olarak düşünülmektedir. Benzer amaçla Milli Teknoloji Akademisi 
çalışmasının yürütülüyor olması ve bu akademinin başta yapay zekâ olmak üzere ülkemizin ihtiyaç 
duyacağı yüksek nitelikli teknoloji uzmanlarının yetiştirilmesine odaklanan bir yapı olması önemli bir 
gelişme olarak değerlendirilmektedir. Bu uzmanların nitelikli bir şekilde yetiştirilmesi için güçlü aka-
demik kadrolarla çalışmak gerekmektedir. Bu nedenle hem öğrencilik/staj dönemlerinde hem de daha 
sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TÜBA, TÜBİTAK, 
TENMAK vb. kurumlarda önemli fırsatlar bulunmaktadır. TÜBİTAK-BİLGEM bünyesindeki yapay 
zekâ enstitüsü de araştırmacı insan kaynağının yetiştirilmesi için çalışmaktadır. Akademik alanda da 
enerji sektöründe yapay zekâ uygulamaları üzerine çok fazla çalışma yapılmış ve yapılmaktadır. Dola-
yısıyla bu birikim de gerek kamu gerekse özel sektörün ihtiyaçları için değerlendirilmelidir.

•	 Kurumsal yapıların geliştirilmesi ve ihtiyaçların karşılanması: “Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi”nde 
tanımlanan öncelikli alanların etkin bir şekilde yönetimi ve alt hedeflere ilişkin kapsamlı yol harita-
larının belirlenmesi için sorumluluk alacak kurumların görev tanımlarının yapılması gerekmektedir. 
Bakanlıklar altında dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamalarıyla ilgili alt birimlerin birbirleriyle uyum 
içinde çalışmasını sağlayacak mevzuat düzenlemelerinin oluşturulması ve disiplinler arası çalışma 
gruplarının kurumlar bazında oluşturulması önerilmektedir.

•	 Dijital dönüşümü hızlandırıcı teşvik/destek programlarının oluşturulması: Avrupa Birliği’nin 
dijital pusulasında bahsedildiği üzere 2030 yılına kadar her dört işletmeden üçünün bulut bilişim 
hizmetleri, büyük veri ve yapay zekâyı kullanması ve KOBİ’lerin yüzde 90’dan fazlasının dijital 
teknolojilere erişebilir olması hedeflenmektedir. Genelde tüm sektörler özelde enerji sektörü açısın-
dan yapay zekâyı kullanan firma sayısının artırılması gerekmektedir. Bu konu uygulama boyutunu 
ilgilendirmekte, özellikle özel sektör firmalarının akademi ile iş birliği içerisinde rekabet öncesi iş 
birliği projeleri yürütmeleri önem arz etmektedir. Bunun için yine milli teknoloji hamlesi içerisinde 
yer alan sektörle birlikte geliştirme laboratuvarları konusu önem kazanmaktadır. Birçok ülkede kamu 
kurumları üzerinden enerji verimliliği ve dijital teknolojilerin yatırımına ilişkin hibe destekleri ve-
rilmekte ve hibe destekleri genellikle dağıtım şirketleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise sanayiye yönelik enerji verimliliği çalışmalarına %30 hibe 
desteği sağlamaktadır. Sağlanan bu hibe desteğinde enerji verimliliği yatırımları, dijital teknolojiler 
ve yapay zekâ uygulamaları öncelikli destek grubuna alınabilir. Bu hibe destekleri üst seviyede bir 
planlama ile diğer kurumlara da genişletilebilir ve bu şekilde ülke genelinde enerji alanında yapay 
zekâ çalışmalarının sayısı, kalitesi ve katma değer üretme potansiyeli artırılabilir.

•	 Ulusal veri merkezlerinin ve bilişim altyapısının iyileştirilmesi: Ülkemizde başta TÜBİTAK olmak 
üzere çeşitli üniversitelerin bünyelerinde yüksek başarımlı hesaplama merkezleri bulunmaktadır. 
Ulusal veri merkezi ve hesaplama altyapısının iyileştirilmesine yönelik kurumlararası iş birliklerinin 
ve altyapı paylaşım protokollerinin oluşturulması teşvik edilerek mevcut altyapının etkin kullanımı-
nın yolu açılmalıdır. Teknolojik gelişmeleri takip edecek şekilde güncel algoritmaların etkin bir şe-
kilde çalıştırılmasına imkân verecek hesaplama merkezlerinin sayısının artırılmasına yönelik destek 
paketleri oluşturulmalıdır.

•	 Teknolojik altyapının iyileştirilmesi: Yapay zekâ uygulamalarının temelinde bilgi bulunmaktadır. 
Bilginin çok yönlü elde edilmesine ve işlenmesine yönelik teknolojik altyapının kurumlar düzeyinde 
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oluşturulması önem arz etmektedir. Bu amaçla kritik öneme sahip ölçüm sistemlerinin ulusal imkan-
larla geliştirilmesine yönelik iş birlikleri teşvik edilmelidir. Üniversiteler ve araştırma merkezlerinin 
teknolojik ilerlemeyi takip edebilmesine imkân verecek altyapı geliştirme destek paketleri oluştu-
rulması gerekmektedir. Geleceğin sorunlarına çözüm geliştirebilecek projelerin ve yetişmiş insan 
gücünün oluşması için teknolojide çağı takip ederek bu yönde yatırımlar yapmak gerekmektedir. Ül-
kemizde ısıl, elektrik ve hidrojen gibi farklı tip enerji depolama teknolojilerinin rüzgâr ve güneş gibi 
yenilenebilir enerji sistemlerine entegrasyonunda yapay zekâ entegrasyonunun sağlanmasına yönelik 
araştırma projeleri desteklenmeli, bu alanda pilot uygulamalar teşvik edilerek kaynakların etkin ve 
ekonomik kullanımına yönelik yapay zekâ temelli ulusal enerji yönetim sistemine ait teknolojik alt-
yapının oluşturulması için kamu, akademi ve özel sektör ortaklı ekosistem oluşturulmalıdır.

•	 Yapay zekâ ekosisteminin oluşturulması ve kurumlar arası iş birliğinin sağlanması: Enerjide dışa 
bağımlılığımızın azaltılması için enerji dönüşümü ve yapay zekâ önemli bir fırsattır. Genelde ya-
pay zekâ ekosistemi özelde ise enerji alanındaki uygulamalar açısından tarafların bir araya gelerek 
planlı, hedefleri belirlenmiş bir şekilde yol haritalarının oluşturulması, sorumlulukların ve ilişkilerin 
tanımlanması gerekmektedir. Üniversitelerde akademik çalışma yapılan yapay zekâ laboratuvarları, 
KOBİ’ler, AR-GE merkezleri, kamu/özel sektör temsilcileri gibi farklı oluşumlar burada yer alma-
lıdır. Bu şekilde bir oluşum ile sektörel iş birlikleri sağlanır ve ekosistemin tamamlanması mümkün 
hale gelecektir. Yenilenebilir enerji sistemlerinin sürekliliği açısından enerji depolama sistemlerinin 
yaygınlaştırılması ve etkin kullanımı önemlidir. 

•	 Sürdürülebilir fonlama ve destek/teşvik mekanizmalarının kurulması: Yapay zekâ alanında faaliyet 
gösteren start-up firmalarına ve KOBİ’lere sürdürülebilir fonlama imkânı sağlanarak yeni projeler 
geliştirmeleri, istihdamı artırmaları, iş birlikleri yapmaları, ulusal ve uluslararası ölçekte büyümeleri 
ve kendilerine ek gelir yaratmalarını sağlayacak kolaylaştırıcı destek mekanizmalarının oluşturulması 
gerekmektedir.

•	 Araştırma/inovasyon ve ticarileştirme destekleri ve programlarının oluşturulması: Yapay zekâ ala-
nında ülkemize katma değer yaratacak projelerin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla girişimcilerin 
ve akademisyenlerin teknoloji transfer ofisi üzerinden kurdukları start-up ve spin-off gibi oluşumlar 
desteklenerek yapay zekâ odaklı fikirlerin ürüne dönüşüm süreçleri hızlandırılmalıdır. Enerji alanına 
özel olarak kamu kurumlarının, özel sektörün ve KOBİ’lerin enerji verimliliği ve tasarrufu üzerine prob-
lemlerinin çözümüne yönelik araştırma destek programları oluşturularak problem odaklı algoritma ve 
altyapıların oluşturulması teşvik edilmelidir. Girişimci firmaların yurtdışındaki konsorsiyumlara katılı-
mı desteklenerek ulusal bilgi birikiminin artması ve yapay zekâ alanında bilgi üreten ve bilgiyi satan bir 
konuma ulaşılması temin edilmelidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik planlamada yapay zekâ 
çalışmasında özellikle makine öğrenimi açısından hibrit çalışmaların ön planda olacağı gözükmekte-
dir. Sektör araştırmalarında pekiştirmeli (reinforcement) ve denetimsiz (unsupervised) makine öğrenme 
modellerinin büyük veri tabanlı derin öğrenmenin daha geniş bir şekilde uygulanması beklenmektedir. 
Yeşil dönüşümü hedefleyen ülkelerin sürekli olarak veri toplaması gerekmekte, akıllı sayaçlar, sensörler 
ve uyarı cihazlarıyla entegre edilmiş, nesnelerin interneti ve yapay zekâ gibi dijital dönüşümü içeren 
dengeli, esnek ve güvenilir bir elektrik şebekesini sürdürülebilir hedefler çerçevesinde sunması gerek-
mektedir. Ayrıca değişken yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili veri belirsizliği, karmaşıklığı ve veri 
üretme potansiyeli sorunları nedeniyle makine öğreniminin potansiyelinin artması düşünülmektedir. Ay-
rıca analiz yapabilmek için ihtiyaç duyulan veriyi azaltıp daha etkin bir çözüm yöntemi ortaya konula-
bilmesi amacıyla yeni metotların da geliştirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte yapay zekânın enerji 
tüketiminin çevresel sorunlara sebebiyet verebilecek boyutlara ulaştığı da tartışılan bir konudur, tekno-
lojik gelişmelerde ortaya çıkan yan sorunlar burada da söz konusudur. Veri merkezleri ve büyük yapay 
zekâ modelleri yüksek miktarda enerji tüketmekte ve bu açıdan çevreye zararlı etkileri bulunmaktadır. 
Bu nedenle, yapay zekâ algoritmalarının enerji-etkin hale getirilmesi için daha fazla çalışma yapılması, 
düşük enerji tüketen programlama dillerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, yapay zekâ sistemlerinin 
hem fiziksel boyut olarak hem de enerji tüketimi olarak bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir.
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6. KISALTMALAR LİSTESİ

AB Avrupa Birliği
ABD Amerika Birleşik Devletleri
ANFIS Adaptif ağ tabanlı bulanık sistem yaklaşımı
ANN Yapay sinir ağları
AR Artırılmış gerçeklik
AR-GE Araştırma-geliştirme
ARIMA Bütünleşik otoregresif hareketli ortalama
ARMA Otoregresif hareketli ortalama
ATHOM Akım tahmin ve havza optimizasyon modeli
BİLGEM Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler 

Araştırma Merkezi
BEYS Bina enerji yönetim sistemleri
CDD Soğutma derece gün sayısı
CNN Konvolüsyonel sinir ağları
DENA Alman Enerji Ajansı
DGP Dengeleme güç piyasası
DT Karar ağacı
EDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.
EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
EPİAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.
EPYS Elektrik piyasası yönetim sistemi
GA Genetik algoritma
GARCH Genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen 

varyans
GES Güneş enerjisi santrali
GİP Gün içi piyasası
GÖP Gün öncesi piyasası
GPU Grafik işlemci birimi
GPT Üretken ön işlemeli dönüştürücü
GSYH Gayri safi yurtiçi hasıla
HDD Isıtma derece gün sayısı
HVAC Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme
IoT Nesnelerin interneti
IRENA Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı
KNN K-en yakın komşu
KOBİ Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler
LED Işık yayan diyot
LGT İnşaat halindeki tesisler ve hükümetin 

yenilenebilir enerji (emisyon kısıtlaması 
olmayan) hedefi dahil en düşük maliyetli 
seçenek

LPG Sıvılaştırılmış petrol gazı
LR Lineer regresyon
LSTM Uzun/kısa vadeli bellek

MASS Milli Akıllı Sayaç Sistemleri
ML Makine öğrenimi
MR Karma gerçeklik
NFT Değiştirilemez token
NN Sinir ağları
NWP Sayısal hava tahmini
OECD Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü
P2P Eşler arası ticaret
PSO Parçacık sürü optimizasyonu
PTF Piyasa takas fiyatı
PV Fotovoltaik 
RES Rüzgâr enerjisi santrali
RF Rasgele orman
RİTM Rüzgâr izleme ve tahmin modeli
RNN Tekrarlanan sinir ağları
RNZP Esnek ve net-sıfır senaryosu
SI Gökyüzü görüntüleme
STB Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
SVM Destek vektör makinesi
SVR Destek vektör regresyonu
TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
TEKİS-S TEİAŞ elektriksel güç kalitesi ve şebeke 

izleme sistemi
TEP Ton eşdeğer petrol
TRUBA Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı
TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu
UASIS Ulusal arazi örtüsü/kullanımı sınıflandırma 

ve izleme sistemi
UEVEP Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı
ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
V2G Araçtan şebekeye
V2X Araçtan her yere
VEP Vadeli elektrik piyasası
VPP Sanal güç santrali
VR Sanal gerçeklik
YEKDEM Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme 

Mekanizması
YEK-G Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti
YSA Yapay sinir ağları
YTBS Yük tevzi bilgi sistemi geliştirme projesi
YZ Yapay zekâ
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