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� Bereket Enerji, HES ve RES’lerle borsaya geliyor
� Enerjinin geleceğine kritik bakış
� Dünya CEO’larının gündemi çeviklik
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Tekstil, enerji, çimento, iş makinesi ve traktör, ambalaj gibi 
çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve 10.000’den fazla 
çalışanı bulunan Sanko Grubu’nun enerji kolunu oluşturan 
Sanko Enerji, ülkemizin ihtiyacı olan elektriğin kaliteli, 
güvenilir, rekabetçi ve çevre ile uyumlu temin edilmesini 
ilke edinmiştir.

Sanko Enerji bugüne kadar 1,5 milyar dolarlık yatırım 
yaparak gerçekleştirdiği 6 hidroelektrik, 2 rüzgar santrali, 
1 jeotermal santral ile toplam 670 MW kurulu güçle 
yenilenebilir kaynaklardan yılda 2,3 milyar kWh enerji 
üretmekte ve yatırımlarına devam etmektedir.
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TÜRKİYE’NİN 
ÇATILARINDAN  
ENERJİ AKACAK

Bereket Enerji, HES ve RES’lerini  
2020’de halka açacak

Elektrik piyasalarının geleceği:  
Kritik bakış-3*

Sektör başkanlarından ortak çağrı: 
Madencilik sektörü S.O.S veriyor,  

acil önlem alınmalı
Dünya CEO’larının ajandasındaki  

ilk gündem maddesi:Çeviklik

28 42 48 60
4.6 milyar dolarlık borcunu 9 bankayla anlaşarak yapılandıran Bereket Enerji, 
yenilenebilir kaynaklara dayalı toplam 1100 MW’lik elektrik üretim santralinin 
2020 yılında halka arzı konusunda da uzlaştı. Bereket Enerji Grubu CEO’su İdris 
Küpeli, dağıtım şirketlerinin halka arzını ise 2021 yılında gündeme alacaklarını 
söyledi…

Talep tarafının çalışması için “müşfik ana-baba”nın tüketicisi yerine birey 
olan bir tüketici gerekmektedir. Yani kendi karar vermeyi seçen ve sonuçları 
ile hem kendi hem de etrafına kazandıran bir tüketici profili gerekmektedir.

Sektöre karşı had safhaya ulaşan olumsuz yaklaşımlar nedeniyle madencilik 
sektörünün 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 9,2 küçüldüğünü belirten sektör 

başkanları, ortak bir açıklama yaptı. Sektörde ciroların düştüğü, ihracatın 
da 5 milyar dolardan 4 milyar dolarlara gerilediğini, sektörün öngörülebilir 

olmaktan çıktığını ve işletmeleri yarına taşıma sıkıntısının başladığına dikkat 
çeken madencilik sektörü başkanları ...

KPMG’nin CEO Outlook 2019 araştırmasına göre, dünya genelinde CEO’ların 
üçte ikisi, çevik hareket etmenin değişen iş dünyasında büyümenin anahtarı 

olduğuna inanıyor. Araştırmaya göre, iklim değişikliğini şirketlerinin 
büyümesinin önündeki en büyük tehdit gören yöneticiler, yatırım önceliklerini 

de yeni teknolojilerden yana kullanıyor…

İçindekiler

30



Ülkenin ilk nükleer tesisi için ilk adım atıldı
Dünyada ilk nükleer santral 1955 yılında 
önce ABD, daha sonra da Sovyetler 
Birliği’nde kuruldu. Türkiye de 1960’lı 
yılların başında nükleer enerjiyi konuşmaya 
başladı. Bugüne kadar onlarca proje 
hazırlandı, görüşmeler yapıldı... Ancak 60 
yıla yakın bir süredir devam eden nükleer 
santral konusunda ilk gerçek adım 3 Nisan 
2018 tarihinde atıldı ve Rus devlet şirketi 
Rosatom’un yapacağı Akkuyu Nükleer 
Santrali’nde temel atılıp ilk harç döküldü. 
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Dünyanın en geleneksel üretim biçimi-
ne sahip olan enerjide artık roller de-
ğişiyor. Bir zamanlar sadece devletin 

tekelinde olan elektrik üretimi ve dağıtım-
da yepyeni bir dönem yaşıyor dünya… Önce 
üretim devletin tekelinden çıkıp özelleş-
tirildi, arkasından aynı süreç dağıtım sek-
törü için de yaşandı. Kısa bir süre önce de 
serbest tüketici kavramı ile tanıştık. Artık 
tüketiciler, enerjiyi devletin belirlediği tek 
şirketten ve tek fiyattan almak yerine, iste-
diği şirketten pazarlık yaparak alma hakkı-
nı elde etti. 
Şimdi ise artık tüketicinin de üretici olduğu 
yepyeni bir evre var karşımızda. Özellikle 
yenilenebilir enerji alanında yaşanan tek-
nolojik dönüşüm, herkesi kendi elektriğini 
üretebilir hale getirdi. Dünyada bir süredir 
kullanılan bu yöntem, Türkiye’nin toplam 
enerji karmasındaki payını gittikçe artırı-
yor. 
Kamunun lisans almadan elektrik üretim 
hakkı tanıdığı üretici-tüketiciler, bir süre 
dağıtım şirketleriyle sorun yaşadı. Çünkü 
üretilen elektriğin şebekeye bağlanması 
konusunda dağıtım şirketleri pek de istek-
li davranmadı. Kendi açılarından haklılık 
payları da vardı elbette… Milyarlarca dolar 
özelleştirme parası verdikleri dağıtım bölge-
lerinde ‘müşteri’ kaybetmek istemiyorlardı. 
Ancak sektörün liberalleşmesi ve yerli kay-
nakların kullanımını teşvik etme hedefiyle 
hareket eden kamu, dağıtım şirketlerini 
ciddi bir biçimde uyarıp yasal düzenlemeler 
yapınca bu sorun çözülmüş oldu. 
Kamu geçtiğimiz aylarda radikal bir karara 
daha imza atarak lisanssız elektrik üreti-

mini 1 MW’tan 5 MW’a çıkarma kararı aldı. 
Bu karar kuşkusuz farklı kesimlerden farklı 
tepkiler aldı. Enerji Bakanlığı ve EPDK’nın 
art arda çıkardığı yönetmeliklerle lisanssız 
elektrik üretimi alanında çok önemli eksik-
likler giderilmiş oldu. Her ne kadar OSB’ler 
konusunda bazı sorunlar olsa da artık bi-
reysel üretici sayısının artması açısından 
çok önemli bir eşik aşılmış oldu. 
Bu ayki kapak konumuzu bu gelişmeye 
ayırdık. Arkadaşımız Esen Erkan, konuyu 
ayrıntılı bir dosyayla sizlere aktarıyor. Yö-
netmelikler, dünyadaki uygulamalar, gele-
cek projeksiyonu ve sektörün görüşlerinin 
yer aldığı bu kapsamlı haberin ilginizi çeke-
ceğini düşünüyoruz. 
Konu ile ilgili bir başka çalışmamız ise bu 
sayıda üçüncü bölümünü yayımladığımız 
Barış Sanlı imzalı makale… Elektrik sektö-
rünün geleceğini oldukça bilimsel bir yak-
laşımla inceleyen Barış Sanlı'nın, fütürist 
bir bakış açısıyla kaleme aldığı makalesi-
nin de sektörün vizyonunu genişleteceğini 
düşünüyoruz. 
Bu sayımızda şirketlerden haberlere ağırlık 
verdiğimizi göreceksiniz. Finansal açıdan 
rahatlayan şirketlerin sürdürülebilirlik açı-
sından hayata geçireceği proje ve yatırımla-
rı sık sık sayfalarımızda göreceksiniz.  
Sonuna yaklaştığımız yaz dönemi, enerji 
sektörü açısından da yoğun bir gündemin 
işareti… Eylül ayından itibaren sektörün 
daha da hareketleneceğini ve olumlu geliş-
melerin artacağını ümit ediyoruz. Bu umu-
da biz de TENVA ve Enerji Panorama dergisi 
olarak desteğimizi sürdüreceğiz.
Keyifli okumalar dileriz…
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TRENDLER VE BEKLENTILER DEĞIŞIYOR
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AKSA DOĞALGAZ 3 MİLYON ABONEYE ULAŞTI
Türkiye’de 27 il ve 180 ilçede 
abonelerine doğa dostu, güvenli 
ve ekonomik doğal gaz ulaştıran 
Aksa Doğalgaz, 3 milyonuncu 
abonesine ulaştı.
Türkiye’nin en büyük doğal gaz 
dağıtım şirketi olan Aksa Doğal-
gaz, doğal gaz dağıtım alanına 
eklenen yeni ilçelerle birlikte, 
daha fazla aileyi doğal gaz kon-
foruyla buluşturuyor.
Türkiye’nin dört bir yanındaki 
27 il, 180 ilçe ve beldede kaliteli 
hizmet anlayışıyla faaliyetlerini 
2002 yılından bu yana sürdüren 
Aksa Doğalgaz, 2019 temmuz ayı 
itibarıyla 3 milyon aboneye ulaş-
tı. 2018 yılında gerçekleştirdiği 

681 milyon TL yatırımla 3,409 
kilometre yeni şebeke imalatı 
gerçekleştiren ve böylece toplam 
şebeke uzunluğunu 27,883 kilo-
metreye ulaştıran Aksa Doğal-
gaz, Türkiye’nin ulaştığı toplam 
doğal gaz şebeke uzunluğunun 
yüzde 20’sini oluşturuyor.
Türkiye genelinde 3 milyonun-
cu aboneye ulaşılmasıyla ilgili 
görüş bildiren Aksa Doğalgaz 
Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar 
Arslan, “Türkiye’nin en geniş 
coğrafyaya hizmet veren doğal 
gaz dağıtım şirketi olarak so-
rumluluğumuzun farkındayız. 
Yatırımlarımıza hız kesmeden 
devam ediyoruz. Yalnızca 2018 

yılında 681 milyon TL yatırım 
gerçekleştirdik ve 3,409 kilo-
metrelik yeni dağıtım şebekesi 
oluşturduk. Bir yıl gibi kısa bir 
zaman içinde, dağıtım bölgele-
rimiz kapsamındaki 36 ilçeyi ilk 
kez doğal gazla buluşturmanın 
gururunu yaşıyoruz”dedi.

ÇİN’DE ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ CİHAZI SAYISI  
1 MİLYONA ULAŞTI

Elektrikli araç alanında en hızlı gelişen pazar olan 
Çin, dünyanın en büyük şarj ağını kurdu. Çin Ulu-
sal Enerji İdaresi Başkanı Gelişim ve Planlama Ofi-
si Başkanı Li Fulong, Çin’de 2019 yılı Haziran ayı 
sonu itibarıyla 1 milyon elektrikli araç şarj cihazı-
na ulaşıldığını açıkladı. 

Li Fulong yaptığı açıklamada, Çin’in Haziran ayı 
sonunda 1 milyon şarj cihazını hizmet verir hale 
getirdiğini, bu rakamın da elektrikli araçlar için 
dünyanın en büyük şarj ağı olduğunu söyledi. Li 
Fulong, ülke olarak temiz ve düşük karbonlu ener-
jiyi teşvik ettiklerini ve elektrik üretiminde fosil 
olmayan kaynak oranını artmaya devam ettikleri-
ni belirtti. 

Fulong, fosil olmayan enerjinin, ülkenin 6 bin 
kilowatt ve üzerindeki üretim birimlerinin yüzde 
37.2’sini oluşturduğunu açıkladı. Yenilenebilir 
kaynaklardan sağlanan enerjinin de toplam için-
deki payının yüzde 27,3’e ulaştığını ifade eden Fu-
long, geçen yıla göre yüzde 2.1’lik artış olduğuna 
dikkat çekti.  

TÜRKİYE LPG TÜKETİMİNDE 
AVRUPA BİRİNCİSİ 

Türkiye, otomobillerde LPG tüketiminde Avru-
pa’da birinci, dünyada ikinci sırada yer alıyor. 
Ülke genelinde tüketilen tüm LPG’nin yüzde 80’i 
otogaz olarak kullanılıyor. Ayrıca Türkiye, benzinli 
araçtan daha fazla LPG’li araç kullanan tek ülke 
konumunda. Benzinin litre fiyatının 7 lirayı aşma-
sı ve dizel yakıtın ekonomik olma avantajını kay-
betmesiyle LPG’li araçlara yönelim trendi artışını 
sürdürüyor. 30 milyar TL’lik ekonomik büyüklük 
üreten ve 100 bine yakın çalışanıyla istihdama 
katkı sağlayan Türkiye’nin LPG endüstrisi, trafik-
teki dizel ve benzinli araçların sayısını azaltmayı 
hedefleyen diğer ülkeler için kendini kanıtlamış 
bir başarı öyküsü teşkil ediyor.
Ülkemizde trafikte yer alan LPG’li otomobillerin 
sayısı 5 milyona yaklaşmış durumda. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı’nın yürüttüğü çalışma sonucunda LPG’li araç-
ların kapalı otoparka girmesi yönünde mevzuat 
değişikliğinin yapılması halinde ve Motorlu Taşıt-

lar Vergisi (MTV) ile köprü ve otoyol geçişlerinde 
indirim uygulanması durumunda LPG’li araç kul-
lanımının yüzde 50 artacağı öngörülüyor. 
Türkiye’de otomobil firmalarının LPG’li sıfır araç-
ları satışa sunmaları ile OEM satışlarının önü-
müzdeki yıllarda öne çıkacağı öngörülüyor. 2018 
yılında birçok Avrupa ülkesinde gözlendiği gibi, 
Türkiye’de de son 12 ayın verilerine göre, dizel 
araç satışlarında bir düşüş trendi var. Pazar dina-
miklerindeki bu değişim, potansiyel olarak LPG’ye 
dönüştürülebilecek araç sayısının artması olarak 
değerlendiriliyor.1500 ÖĞRENCİNİN ÜRETTİĞİ 140 ARAÇ,  

SHELL ECO-MARATHON AVRUPA’DA KIYASIYA YARIŞTI
16-25 yaş arasındaki lise ve üni-
versite öğrencisi gençlerin, kendi 
tasarladıkları ve ürettikleri araç-
larla en az enerjiyle en uzun me-
safeyi kat etmek üzere yarıştıkları 
Shell Eco-marathon, 1 - 5 Temmuz 
tarihleri arasında İngiltere’nin 
başkenti Londra’da gerçekleşti. 
28 ülkeden 1500’ün üzerinde 
mühendislik öğrencisi, 140 araç-
la Shell Eco-marathon’da kıyasıya 

yarıştı. Katılımın en yoğun oldu-
ğu ülkeler arasında yer alan Tür-
kiye’yi bu yıl, Adana, Bursa, Eski-
şehir, İstanbul, Kayseri, Ankara 
ve Trabzon’daki 10 üniversite ve 
1 liseden toplam 11 takım temsil 
etti. Bu yıl Türk takımlarından 
Yıldız Teknik Üniversitesi AE2 ta-
kımı, 5 kategoride verilen Off-Tra-
ck Awards’da “Emniyet Ödülü”nü 
aldı. 
Shell Eco-marathon’da takımlar 
yarışa prototip ve şehir konsep-
ti adlı iki araç kategorisi altında 
katılıyor. Geleceğin otomobille-
rini yansıtan prototipler, yaratı-
cı tasarımlara sahip araçlardan 
oluşuyor. Şehir konsepti araçlar 
ise geleneksel taşıtlardan ilham 
alınarak tasarlanıyor ve dış gö-

rünüş olarak günlük yaşantı-
mızda kullandığımız otomobil 
modellerine benziyor. Yarışma-
da araçlara güç vermek için di-
zel, benzin, CNG, doğal gazdan 
elde edilmiş yakıt, etanol gibi 
yakıtların yanı sıra hidrojen, 
elektrik gibi alternatif enerji 
kaynakları da kullanılabiliyor.
Bu yıl şehir konseptli araçlar ka-
tegorisinde Fransa’dan INSA de 
Toulouse Üniversitesi’nden TIM 
UPS INSA Takımı, 234,3 km/
kWh rekor mesafeyi kat etti. İç-
ten yanmalı ödülünü Danimarka 
Teknik Üniversitesi’nden DTU 
Roadrunners takımı kazanırken 
Twente Üniversitesi’nden Hol-
landalı Green Team ise hidrojen 
kategorisinin şampiyonu oldu.

 PANO 
Aycan Kızıldağ
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ROSATOM TEKNİK 
AKADEMİSİ AKKUYU 

PERSONELİ İÇİN EĞİTİM 
ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Rosatom Teknik Akademisi’nin Akkuyu Nükleer 
Santrali personeline yönelik eğitimleri temmuz 
ayının başında başladı. Rosatom Teknik Akade-
misi ve Rosenergoatom Konzerni AŞ tarafından 
verilen eğitimler kapsamında, 4 ay boyunca, 
nükleer enerji alanında faaliyet gösteren 72 Türk 
uzmana eğitim verilecek. 6 programdan oluşa-
cak ve Rusça olarak gerçekleşecek eğitim progra-
mının teorik kısmı Ulusal Nükleer Araştırmalar 
Üniversitesi (MEPhI) Obninsk sahasında, staj 
eğitimleri ise Leningrad ve Kalinin Nükleer Ener-
ji Santrallerinde yapılacak.

MEPhI’ye bağlı Obninsk Nükleer Enerji Mü-
hendisliği Enstitüsü’nden eğitimlerini tamam-
layarak mezun olan Türk uzmanlar, Akkuyu 
Nükleer’in çalışanları olarak geri döndü. Proje 
Yöneticisi Natalya Shulepova eğitimle ilgili şu 
bilgileri verdi:

Şu anda Akkuyu Nükleer Güç Santrali personel 
alımları ve onların eğitimlerinin yürütülmesi 
taleplerine uygun olarak genç uzmanlar, bilgi 
seviyelerinin kontrolünün yanı sıra psikolojik 
ve fizyolojik inceleme prosedürlerinden geçmek-
tedirler. İlk grubun eğitim programı yıl sonuna 
kadar devam edecektir. Eğitim yılının sonunda 
ise katılımcıları bir sınav bekliyor.

DÜNYA ENERJİ LİDERLERİ 
İSTANBUL’DA BULUŞUYOR

Türkiye’nin küresel enerji ticaret üssü olması 
ile birlikte enerji üretiminde kendine yetebilen 
ve kaynaklarını çeşitlendirebilen bir ülke hede-
fini ve bu hedefin gerçekleşmesi için yapılması 
gerekenleri tartışmak üzere, enerjinin tüm bile-
şenleri İstanbul’da bir araya gelecek. WESCE’19 
- Dünya Enerji Stratejileri Kongresi ve Fuarı, 26-
28 Ağustos 2019 tarihleri arasında,  Yıldız Tek-
nik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi’nde 
enerji dünyasına kapılarını açacak.
Kapsamlı, geniş, disiplinli ve bütünsel bir yakla-
şımla enerji alanında bölgesel ve küresel dikkati 
İstanbul’a çekmeye hazırlanan WESCE’19, enerji 
politikalarından enerji stratejilerine, enerji ye-
nilikçiliğinden teknoloji geliştirmeye kadar pek 
çok konuyu kapsayacak. Etkinlikte masaya ya-
tırılacak konular arasında enerji stratejilerinde 
yapay zeka, biyoyakıt ve biyoenerji, karbon yaka-
lama, kullanım, sıralama, karbon vergisi, temiz 
enerji teknolojileri, temiz ulaşım, iklim değişik-
liği ve sağlık sorunları, kodlar ve standartlar; 
yanma, piroliz ve gazlaştırma teknolojileri, eko-
loji, ekosistem ve biyoçeşitlilik, iklim değişikliği 
ekonomisi, enerji kampanyaları, enerji ekonomi-
si, enerji etiği, enerji inovasyonu, enerji lojistiği 
gibi konular yer alıyor. 
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INGAS 2019’DA, DOĞAL 
GAZIN KÜRESEL GELECEĞİ 
MERCEK ALTINA ALINACAK 

INGAS 2019, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 
17-18 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek. Tür-
kiye’nin en büyük gaz dağıtım şirketi İGDAŞ, Tür-
kiye Doğal Gaz Dağıtıcılar Birliği GAZBİR ve Do-
ğal Gaz Sektör Meslekleri Sınav ve Belgelendirme 
Merkezi GAZMER tarafından  organize edilecek 
olan INGAS 2019’da doğal gazın küresel gelece-
ğini enerji piyasasının küresel önderleri ve ala-
nında dünya çapında uzman liderleriyle mercek 
altına alacak. 
Bugüne kadar 89’u kurucu, 14’ü premium ortak 
ve 61’i de ortak olmak üzere beş kıtada toplamda 
164 üyesiyle dünya gaz pazarının yüzde 95’ine 
vermiş olduğu hizmetle doğal gazın küresel sesi 
olan ve sürdürülebilir enerjinin geleceğine ana 
unsur olarak doğal gazı yerleştirmeyi hedefleyen 
Uluslararası Gaz Birliği IGU Başkanı Joe Myung 
KANG ile üye kuruluşlarıyla birlikte doğal gaz 
altyapısını bugün ve yarın için enerjinin mer-
kezine konuşlandıracak yenilikçi çözümler ge-
liştirmek amacıyla Avrupa Enerji Topluluğu’yla 
birlikte çalışan Avrupa Gaz Araştırmaları Grubu 
GERG Başkanı Mures ZAREA gibi 40 farklı ülke-
den katılım sağlayacak doğal gaz sektörünün 
global liderlerini konuşmacı olarak ağırlayacak 
olan INGAS’ın 2019 ana teması: Ortak Enerjimiz 
Ortak Geleceğimiz. 

BU YIL DA 13 BİN LEYLEK 
YENİ YUVALARINA KAVUŞTU 
Doğayı ve doğal hayatı koruma bilinciyle 2009 
yılında başlatılan ve oluşturduğu farkındalıkla 
birçok ödül alarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı tarafından örnek gösterilen  “Leyleklere 
Yeni Yuva” Projesi, 10’uncu yılında leylekleri yu-
valandırmaya devam ediyor. 
Bereket Enerji Grubu’nun elektrik dağıtım ala-
nında faaliyet gösteren ADM ve GDZ Elektrik 
Dağıtım şirketleri tarafından, sürdürülebilir do-
ğaya katkı sunmak hedefiyle hayata geçirilen 
“Leyleklere Yeni Yuva” projesi kapsamında her 
yıl 13 bine yakın leylek, elektrik direkleri üzerine 
yerleştirilen özel yaşam platformlarında misafir 
oluyor. Proje, leylek nüfusunun sürdürülebilirli-
ği, yuvalanmaları ve sayımları için Ege Üniver-
sitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ekosistemi 
Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ve 
Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü 
ile iş birliği gerçekleştiriliyor. 
Proje kapsamında her yıl düzenli olarak, göç 
mevsimi öncesi, hatlarda ve teçhizatlarda yalı-
tım çalışması yapılırken, daha önce kurulan yu-
vaların bakımları da gerçekleştiriliyor. Yapılan 
yuva ve hatlarda gerçekleştirilen yalıtım çalış-
maları ile 13 bine yakın leylek güvenle yaşamla-
rını sürdürüyor. 
ADM - GDZ Elektrik Dağıtım Kurumsal İletişim 
Müdürü Fatma İyilikçi, “ Geniş bir paydaş ağını 
da harekete geçirdiğimiz ve ödüller almaya de-
vam ettiğimiz projemizin 10. yılında projeye baş-
ladığımız Avşar Köyü’nde leylek misafirlerimiz 
için elektrik direklerimize yeni özel yaşam plat-
formları yerleştirmeye devam ediyoruz” dedi.

TRABZON’DA KADIN RESSAMLAR 
SOKAKLARI RENKLENDİRDİ 

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Kadın Sanatçılar 
Derneği iş birliğiyle Çoruh EDAŞ elektrik panoları da dahil olmak 
üzere şehirdeki köprü ayakları ve duvarlar, kadın ressamlar eliy-
le estetik bir görünüme büründü.
Çoruh EDAŞ’ın elektrik dağıtım binaları ve elektrik panoları ka-
dın ressamlar eliyle rengarenk bir görünüm kazandı. Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği 
Femin&Art ve Çoruh EDAŞ’ın iş birliğinde gerçekleşen proje de 
Trabzon’un değerleri elektrik panolarına, köprü ayaklarına ve 
şehrin farklı noktalarındaki duvarlara resim olarak yansıdı.
Çoruh EDAŞ Trabzon İl Müdürü Osman Aydın, projeye destek 
vermekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Güzel Trabzo-
numuzda tüketicilerimize kesintisiz elektrik hizmeti sunmanın 
yanında şehrimizin estetiğinin korunması için de çaba gösteri-
yoruz. Çoruh EDAŞ olarak uygun hizmet noktalarımızı değerli ka-
dın sanatçıların kullanımına açtık ve ortaya çok güzel sonuçlar 
çıktı. Büyükşehir Belediyemize de bu fırsatı sağladığı için teşek-
kür ediyorum” dedi.

ENERJİ SEKTÖRÜNÜN  
EN BÜYÜK SENDİKASI TES-İŞ OLDU

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş-
kollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye 
Sayılarına İlişkin 2019 Temmuz Ayı İstatistikleri 
Hakkında Tebliğ’i yayınladı. Tebliğe göre, enerji 
işkolunda çalışan 237 bin 95 işçinin 70 bin 797’si 
sendikalı işçi statüsünde. Sektörün en büyük sen-

dikası 64 bin 102 üyeyle, işkolunda kayıtlı işçile-
rin yüzde 27’sini üye kaydeden, Türkiye Enerji Su 
ve Gaz İşçileri Sendikası TES-İŞ oldu. 

Petrol kimya lastik plastik ve ilaç işkolunda ise 
490 bin 306 işçi çalışıyor. Bu işkolundaki en ka-
labalık sendika 40 bin 235 üye ile Türkiye Petrol 
Kimya Lastik İşçileri Sendikası PETROL-İŞ olarak 
tespit edildi. 

Madencilik ve taş ocakları işkolunda çalışan işçi 
sayısı ise 194 bin 360 olarak duyuruldu. Tebliğe 
göre, işkolundaki işçilerin yüzde 14,28’ini çatısı 
altında toplayan Türkiye Maden İşçileri Sendikası 
TÜRK MADEN-İŞ, 27 bin 741 üye ile madencilik ve 
taş ocakları işkolunun en kalabalık sendikası. İşçi 
sendikaları konfederasyonlarının üye sayılarına 
bakıldığındaysa Türkiye İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu TÜRK-İŞ, 1 milyon 12 bin 277 üyeyle birin-
ci durumda. 
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OPET’E CAMPAİGN TÜRKİYE’DEN “YILIN MARKASI” ÖDÜLÜ
OPET, Campaign Türkiye Agency & Brand of the 
Year Ödülleri’nde bir kez daha “Brand of the Year” 
oldu. Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada dere-
ceye girenler, yıl boyunca ulusal ve uluslararası 
alanda aldıkları ödüllerin değerlendirilmesiyle se-
çiliyor. OPET, “Otomotiv Ürünleri & Hizmetleri & 
Yan Sanayi” kategorisinde ikinci kez yılın marka-
sı olarak ödüle layık görüldü. Yıl boyunca alınan 

ulusal ve uluslararası ödüllerin bağımsız bir de-
netim firması tarafından doğrulanması ile belirle-
nen marka ve ajanslara ödülleri, 10 Temmuz 2019 
tarihinde İngiltere Başkonsolosluğu Pera Garden 
İstanbul’da gerçekleştirilen törenle takdim edildi. 
OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, “Akaryakıt istasyonlarımızda, 
araçların her türlü ihtiyacını karşılamanın yanı 
sıra müşterilerimize alternatif hizmetler sunuyo-
ruz. Ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken toplum-
sal sorunları hedefleyen sürdürülebilir ve sonuç 
odaklı sosyal sorumluluk projelerimiz ile katma 
değer yaratıyor ve müşteri memnuniyetinin zirve-
sindeki yerimizi koruyoruz. Bu çalışmalarımızın 
sonuçlarının, aldığımız ödüllerle de takdir edilme-
si bizi son derece mutlu ediyor. Bize layık görülen 
“Yılın Markası” ödülü ile de bütün ödüllerimizi 
taçlandırmış olmaktan büyük memnuniyet ve gu-
rur duyuyoruz” dedi.

GÜNEY GAZ KORİDORU’NUN 
EN ÖNEMLİ HALKASI TANAP 

TAMAMLANDI
Güney Gaz Koridoru’nun en önemli halkası Trans 
Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP), 1 
Temmuz 2019 itibarıyla Azerbaycan gazını Avru-
pa’ya iletmek üzere hazır duruma geldi. Güney 
Gaz Koridoru’nun son bölümü olan Trans Adriya-
tik Boru Hattı (TAP) tamamlandıktan sonra Azer-
baycan’ın Şahdeniz-2 sahasından çıkarılan doğal-
gaz, Avrupa’ya ulaştırılarak enerji arz güvenliğine 
katkıda bulunacak. Ardahan’ın Posof ilçesinden 
Türkiye’ye giriş yapan ve 20 il, 67 ilçe ve 600 köy-
den geçtikten sonra Edirne’nin İpsala ilçesinden 
Avrupa’ya bağlanan toplam 1.850 kilometre uzun-
luğundaki boru hattı, 1 Temmuz 2019 tarihi itiba-
rıyla Azerbaycan gazını Türkiye-Yunanistan sını-
rında teslim alarak Avrupa’ya iletimini yapacak 
Trans Adriyatik Boru Hattı’na (TAP) gaz verilmesi 
için hazır hale getirildi.
1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla Avrupa’ya gaz akı-
şına tamamen hazır hale gelen TANAP, “Türkiye, 

Ortadoğu ve Avrupa’nın en uzun ve en geniş çaplı 
doğal gaz boru hattı” unvanını kazanarak, adını 
tarihe altın harflerle yazdırdı. Türkiye-Yunanistan 
sınırında TANAP ile birleşen TAP Boru Hattı’nda 
yapılan çalışmalar tamamlandıktan sonra, Azer-
baycan gazı önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa 
pazarlarına da ulaşacak.
Nihai yatırım kararı alındığında 11,7 milyar dolara 
mal edileceği tahmin edilen proje, inşa sürecinde 
ulaşılan maksimum verimlilik sayesinde, yüzde 
40 tasarruf elde edilerek 7 milyar doların altında 
bir maliyetle tamamlandı. 
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Aksa Enerji'nin yeni CEO'su  
Cemil Kazancı

Aksa Enerji CEO’luğuna Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı atandı. Aksa 
Enerji tarafından yapılan açıklamada, 2018 yıl sonu itibarıyla boşalan CEO pozisyonuna sek-
tördeki rekabet gücünü artırmak ve büyümeyi hızlandırmak amacıyla Kazancı Holding CEO ve 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı’nın 
atandığı belirtildi.

1961 doğumlu olan Cemil Kazancı, çalışma hayatına aile grup şirketlerinde başladı. Je-
neratör üretim ve satış alanında yöneticilik görevlerinde bulunan Cemil Kazancı, daha son-
ra grubun enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek amacıyla, 
1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji’nin kuruluşunda aktif rol aldı. 

Cemil Kazancı, Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin yanı sıra 
Kazancı Holding ve grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği de yapıyor. 

Cevat Genç, Maden ve Petrol İşleri  
Genel Müdürü oldu 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü görevine, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür 
Yardımcısı Cevat Genç atandı. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi, Zonguldak Mühendislik 

Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’nü bitiren Cevat Genç, 1993’te Emniyet Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı Samsun İl Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. 1994’ten 1999’a 
kadar, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, İzleme ve Değerlendirme Şubesi’nde denet-
çi olarak çalışan, 1999’da Konya’da MTA Genel Müdürlüğü, Orta Anadolu II. Bölge 
Müdürlüğü’ne mühendis olarak atanan Genç, 2006’ya kadar bu görevde çalıştı. 
2006’da Maden İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde denetçilik yapan Genç, 2017 
yılından bu yana MTA Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. 

ETKB’nin Teftiş Kurulu Başkanlığına  
Tuntaş getirildi

Mehmet Tuntaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’na atandı. 
Daha önce Bakanlıkta Denetim Hizmetleri Başkanı ve Etik Komisyonu Üyesi görevlerini üstlenen Mehmet 

Tuntaş, 1968 yılında Elazığ’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’n-
den 1992 yılında mezun olan Tuntaş, memuriyete 1994 yılında vergi denetmen yardımcısı olarak başladı ve 
1997 yılında vergi denetmeni oldu. 

Aynı yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açtığı müfettiş yardımcılığı sınavını kazanarak; 2001 yılında 
müfettişliğe, 2011 yılında ise başmüfettişliğe atanan Tuntaş, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nda 
çeşitli görevlerde bulundu. Tuntaş, Ekim 2015 tarihinden bu yana Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Etik Ko-
misyonu Üyeliği görevini de yürütüyor.  Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Tuntaş, İngilizce ve temel düzeyde 
Arapça biliyor.

Şeref Kalaycı,  
Enerji Bakan Yardımcısı oldu 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mithat Cansız görevinden 
alınırken, yerine Prof. Dr. Şeref Kalaycı atandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez‘in lise arkadaşı olan Kalaycı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu. Kalaycı, 1993 yılında New 
Jersey’de bulunan Fairleigh Dickinson Üniversitesi’nin İşletme Anabilim Dalı’n-
da yüksek lisansını tamamladı, 1997-2000 yılları arasında Boğaziçi Üniversite-
si Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamlayan 
Kalaycı, akademisyenlik hayatına başladı. Dört kitap ile bilim dünyasına katkı 
sunan Kalaycı’nın farklı dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi ve bildirisi 

bulunuyor. 

Türkiye Petrolleri (TP) Petrol Dağıtım A.Ş. tarafından, 
şirketin yönetim kurulu üyelerinden Seçkin Uçar’ın genel 
müdür olarak vekaleten atandığı açıklandı. Şirket tarafın-
dan yapılan açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla görevi sona 
eren TP Petrol Dağıtım AŞ Genel Müdürü Çağdaş Demi-
rağ’ın yerine TP Petrol Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Üyesi 
Seçkin Uçar’ın vekaleten atandığı belirtildi. Zülfikarlar Hol-
ding, 2017’de, 400’ü aşkın akaryakıt istasyonu, 7 akarya-
kıt depolama tesisi, 333 bin metreküp akaryakıt depolama 
kapasitesi ve 2 LPG dolum tesisini bünyesinde bulunduran 
TP Petrol Dağıtım AŞ’yi 490 milyon lira bedelle özelleştirme 
ihalesinde devralmıştı. 

Seçkin Uçar, TP Petrol Dağıtım Genel Müdürlüğü’ne vekalet edecek 

Cenk Alper, Sabancı Holding’in yeni CEO’su 
Türkiye elektrik piyasasının en büyük özel sektör oyuncusu konumundaki Enerjisa’nın yerli ortağı Sabancı 

Holding’in CEO’luğuna Mehmet Göçmen’in yerine Cenk Alper getirildi. 
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “16 yıl önce ara-

mıza katılan ve çeşitli üst düzey görevlerin ardından son iki yıldır Sabancı Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak topluluğumuza katkı yapan Mehmet Göçmen’e teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz” dedi. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1991 yılında lisans, 1994 yılında yüksek 
lisans derecesini alan Cenk Alper, 2002 yılında Sabancı Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı. 1996 
yılında Beksa’da proses mühendisi olarak kariyerine başlayan Alper, 2002-2007 yılları arasında Beka-
ert yurtdışı organizasyonlarında farklı yönetici pozisyonlarında görev yaptı. 2007 yılında Kordsa’ya 
katılan Alper, global teknoloji direktörlüğü, teknoloji ve pazar geliştirme başkan yardımcılığı, ope-
rasyon başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmasının ardından, 17 Haziran 2013 tarihinde Kor-
dsa CEO’luğu görevine atandı. Alper, 1 Nisan 2017’den beri Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı 
olarak görev yapıyordu.
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Yiğit Güven’e Shell’de uluslararası görev
Shell, Yeni Enerjiler (New Energies), Avrupa Entegre Enerji Çözümleri - Ürünler Bölüm Baş-

kanı olarak görev yapan Yiğit Güven’i, bu yıl satın aldıkları Alman yenilenebilir enerji şirketi son-
nen’in Yeni Pazarlar Geliştirme (Asya Pasifik) ve Uluslararası Satış Kanalları Strateji Direktörü 
olarak atadı. Güven, yeni görevinde aralarında Japonya başta olmak üzere, Asya Pasifik ülke-
lerinden sorumlu olacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi ve Bilkent Üniversitesi MBA 
mezunu olan Yiğit Güven, yeni görevine atanmadan önce Shell bünyesinde Entegre Enerji 
Çözümleri biriminde Avrupa Başkanlığı görevini yürütüyordu. 16 yıllık Shell tecrübesinde 
Güven, perakende, strateji, iş geliştirme, kurumsal birleşme ve satın alma (M&A), tedarik 
zinciri ile pazarlama bölümlerinde görev alarak İstanbul, Londra, Rotterdam ve Lahey ofis-
lerinde çalışan Güven, yeni görevinde, Asya Pasifik Bölgesi’nde Japonya’dan başlayarak 
ekibi ile yeni pazarlara giriş yapacak. 

Baba oğulun hayatını kurtaran 
GDZ çalışanına plaket verildi 

Sayaç okumaya gittiği evde çıkan dumanı fark ederek içeride uyuyan baba 
ve oğlunun hayatını kurtaran GDZ Elektrik Dağıtım çalışanı Ali Akyıldız’a ödül 
verildi. İzmir’in Tire ilçesinde, GDZ Elektrik Dağıtım şirketinde sayaç okuma 
personeli olarak görev yapan Ali Akyıldız, görevini yerine getirirken iki katlı 
müstakil evden çıkan dumanı fark etti. İçeride uyuyan Açıkgöz ailesinin fert-
lerinden 4 yaşındaki Mert’in imdat çığlıklarını duyan Ali Akyıldız kapıyı açma-
ya çalıştı ancak kapı yanmaya başladığı için müdahale edemedi. Camlardaki 
demir parmaklıkları ve camı kıran Ali Akyıldız, baba ve küçük oğlunu kurtardı.

Gösterdiği büyük kahramanlığı şirketi tarafından ödüllendirilen Ali Akyıl-
dız’ın plaketini GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel verdi. Tören-
de duygularını paylaşan Akyıldız, “Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. 
Şirketim tarafından ödüllendirilmek çok güzel bir duygu ancak hiçbir ödül, iki 
insanın hayatını kurtarmaktan daha değerli olamaz” dedi. 

Murat Tokat,  
TEİAŞ Genel Müdür Yardımcısı oldu

Murat Tokat, TEİAŞ Genel Müdürü Yardımcılığı ve TEİAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine atan-
dı. 2019/171 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca; Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Mü-
dür Yardımcılığı ve TEİAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Murat 
Tokat atandı. 

Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1994 yılında mezun 
olan Murat Tokat, Nişantaşı Üniversitesi’nde Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi ve Denetim 
dalında yüksek lisans programını tamamladı. Murat Tokat, 1997 yılında Anadolu Yakası Elektrik 
Dağıtım AŞ’de müfettiş olarak çalışmaya başladı. Mart 2014’ten itibaren Ulaştırma ve Haberleşme 
Bakanlığı’na geçen Tokat, 22 Temmuz 2016 tarihinden bu yana Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılığı 
görevini yapıyordu. Mali müşavirlik belgesi bulunan Murat Tokat, aynı zamanda bağımsız 
denetçi yetki belgesine de sahip. 
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Doğan Holding CFO’luğuna Bora Yalınay atandı
Enerji, akaryakıt perakendesi, finans, internet-eğlence, sanayi, otomotiv, turizm, ticaret ve gayrimenkul 

alanlarında faaliyet gösteren Doğan Holding’in CFO’luk görevine Bora Yalınay getirildi. Yalınay, 29 Temmuz 
2019 tarihi itibarıyla CFO ve Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak holding bünyesindeki görevine 
başladı. 

1997 yılında Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Bora Yalınay, kariyerine aynı yıl 
Deloitte İstanbul ofisinde başladı ve en son kıdemli müdür pozisyonunda bulunarak, 2000 ve 2002 yılları 
arasında Deloitte Kanada ofisinde de görev yaptı. 

Yalınay, 10 yılı aşkın denetim tecrübesi ve Yaysat mali kontrol deneyiminden sonra, 2009 
yılında Yıldız Holding Grup Finansal Kontrol Genel Müdürü olarak kariyerine devam etti. 2010 
ve 2016 yılları arasında Ülker Bisküvi CFO’su olarak görev yapan Altınay, 2015-2016 yılları 
arasında ise Ülker Bisküvi’nin Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Romanya, Kazakistan, Lübnan 
ve Pakistan operasyonlardan sorumlu Mali İşler Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 

2016-2019 yılları arasında Gürallar Grubu’nun CFO’su olarak görev alarak grubun ilk yurt 
dışı finansman ve büyüme projelerini yürüten Altınay, SMMM belgesi sahibi. 

Türkiye’nin ilk kadın motor yağı uzmanı Fatma Altay ‘Shell’de Kadın Enerjisi’ projesi kapsamında 
Adana’da görevine başladı. Cumhuriyetin 100. yılına kadar 5 bin kadını iş yaşamına kazan-
dırmayı hedefleyen ‘Shell’de Kadın Enerjisi’ projesi, birinci yılında 1044 kadını iş sahibi 
yaptı. Bu kadınlardan biri de Adana’da Shell Türkiye’nin ilk kadın motor yağı uzmanı 
olarak görev yapan Fatma Altay. İşe Shell’de Kadın Enerjisi projesi kapsamında 11 
ay önce başlayan ve motor yağı uzmanı olabilmek için 1.5 ay eğitim alan Altay, 
tüm toplumsal cinsiyetçi yaklaşımlara rağmen Türkiye’nin ilk kadın motor yağı 
uzmanı olarak görevine başladı.

Fatma Altay, Shell Türkiye’nin ilk kadın motor yağı uzmanı olarak müşteriler-
den gelen tepkileri de şöyle anlatıyor: Bana güvenmeyen, ‘erkek işi bu, altından 
kalkabilecek misin’ diyen erkek sürücüler oluyor bazen. Ama işimi nasıl yaptığımı 
gördükleri zaman ‘Şaşırttın bizi. Bundan sonra senden başkasına yağ değiştirtme-
yiz’ deyip kutluyorlar. Bir keresinde de kızıyla birlikte bir kadın sürücü geldi. Ben izinliy-
ken uğramışlar. Sırf benimle tanışmak için daha sonra yeniden gelmişler.

Ulusoy Elektrik Genel Müdürlüğü 
görevine Akdemir atandı

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret AŞ’den yapılan açıklamada, yönetim ku-
rulunun, 15 Temmuz 2019 tarihinden itibaren, genel müdürlük görevine Kement Akde-
mir’in atanmasına karar verdiği bildirildi.  

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Kement Akdemir, 
iş yaşamına 1994 yılında Siemens’de montaj mühendisi olarak başladı. 1997-2007 yıl-
ları arasında Roketsan’da görev yaptıktan sonra uzun yıllar farklı pozisyonlarda görev 
yapacağı GE’ye 2007 yılında katılan Akdemir, 2007-2019 yılları arasında GE’de sırasıy-
la, sözleşme performans müdürü, risk analisti, teknik sözleşme müdürü gibi farklı po-
zisyonlarda görev yaptıktan sonra Nisan 2018’de GE’de Avrupa Operasyon Lideri oldu. 

Türkiye’nin ilk kadın motor yağı uzmanı çalışmaya başladı
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ALPET  
ULUSLARARASI SULARDA DA 

AKARYAKIT SATACAK 

Alpet Deniz Satışları Müdürü Esin Kavuk, 2003 
yılından bu yana Türkiye’nin denizlerinde akar-

yakıt satışı yaptıklarını belirterek, 2020’den itibaren 
uluslararası sularda da yakıt satışına başlamayı he-
deflediklerini açıkladı. Akaryakıt dağıtım şirketlerinde 
deniz satışlarının önemli kalemlerden biri alt kalem-
lerden biri olduğunu söyleyen Esin Kavuk, “Bu alan-
da iki tür satış var. Birincisi Türkiye’nin kabotaj sınır-
ları içinde, Türk bayraklı yolcu ve yük taşıma gemileri 
ile balıkçı teknelerine yakıt verme işlemi; ikincisi ise 
uluslararası sularda yapılan transit satışlar” dedi.

Türkiye’de devletin 2003 yılından itibaren kabotaj 
sınırları dahilinde faaliyet gösteren gemilere ÖTV’si 
indirilmiş yakıt sağlamaya başladığını hatırlatan Ka-
vuk “Bu uygulama 16 yıldır devam ediyor. Alpet olarak 
biz de 2003 yılından bu yana ÖTV’si indirilmiş akarya-
kıt satışı yapıyoruz” diye konuştu. 

Türkiye’nin kendi deniz sahalarındaki faaliyetleri-
nin yanı sıra uluslararası sularda da akaryakıt satışı 
yapmaya karar verdiklerini kaydeden Kavuk, “Bu seg-
mentteki satışlar toplam satışların yaklaşık yüzde 
6’sını oluşturuyor. Deniz satışlarındaki kâr marjı, di-
ğerlerine göre bir miktar daha yüksek” bilgisini verdi. 

ING TÜRKIYE, ÇAĞRI MERKEZLERININ 
ÇATISINA GES KURACAK

ING Grubu’nun Türkiye’deki bankası ING Türkiye, 
Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi’nin 

çatısına güneş enerjisi santrali kurmak için harekete 
geçti. ING Türkiye, çatıda yer alan 2 bin metrekarelik 
alanda kurulacak santral ile Kahramanmaraş Ope-
rasyon ve Çağrı Merkezi’nde tüketilen elektriğin yüzde 
30’unu karşılamayı öngörüyor. 

Yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak karbon ayak 
izini azaltacak olan ING Türkiye, bu sürdürülebilirlik 
projesiyle tükettiği toplam elektriğin ise yüzde 3’ünde 
yeşil enerji kullanımını garanti etmiş olacak. 

Birleşmiş Milletler (UN) Global Compact Türkiye 
Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu üyesi 
olan ING Türkiye, Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı 
Merkezi Çatı Güneş Enerjisi Santrali projesini dokuz ay 
içinde tamamlayarak üretime geçirmeyi hedefliyor. 

ING Grubu’nun 2015 Paris Anlaşması’nda imzası ol-
duğunu hatırlatan ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, 
sürdürülebilirlik yolunda örnek bir projeye imza atmak-
tan büyük bir memnuniyet duyduklarını vurguladı.

ENTECH19_TR_20x26,5_ilan.pdf   1   18.06.2019   14:48
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GE YENILENEBILIR ENERJI, 
BORUSAN, TÜRKERLER 

VE RT’YE RÜZGAR TÜRBINI 
SAĞLAYACAK 

GE Yenilenebilir Enerji, Borusan EnBW Enerji, 
Türkerler Holding ve RT Enerji’ye rüzgar sant-

rali projeleri için ekipman tedariki anlaşması imzaladı. 
Borusan EnBW Enerji, Türkiye’deki 190 bin konutun 
enerji ihtiyacına karşılık gelen 138 MW’lık Saros Pro-
jesi için 27 Cypress ünitesini temin etmek üzere GE’yi 
tercih etti. Şirket, 158 metrelik rotor çapına sahip Cy-
press türbinlerini 5.X MW’lık güçle çalıştıracak. 

GE’nin Cypress platformu için Türkiye’deki ilk sipa-
rişi olan bu proje, şirketin bu alandaki en büyük kara 
tipi rüzgar türbini sahası olacak. Proje aynı zamanda 
GE’nin Türkiye’deki en büyük rüzgâr santrallerinden 
biri olacak. Anlaşma kapsamında GE’nin 10 yıllık ser-
vis anlaşması da yer alıyor.

Öte yandan GE Yenilenebilir Enerji, Türkerler Hol-
ding ve RT Enerji’ye 158 MW’lık rüzgâr santrali için de 
ekipman sağlayacak. GE Yenilenebilir Enerji, Türkerler 
Holding ve RT Enerji ile Kirazlı, Meryem, Şile, Pamuko-
va ve Mahmut Şevket olmak üzere beş kara tipi rüzgâr 
santraline ekipman tedarik etmek üzere anlaşma im-
zaladığını duyurdu. GE’nin 3MW’lık 49 kara tipi rüzgâr 
türbini İzmir, Bilecik, Sakarya ve İstanbul’a kurulacak. 
Proje kapsamında 10 yıllık servis anlaşması da yer alı-
yor. 158 MW toplam kapasiteye sahip proje, bölgeye 
183 bin konutun enerji ihtiyacına karşılık gelen yeni-
lenebilir enerji sağlayacak.

OSMANGAZI EDAŞ, 
KÜTAHYA’YA 208 MILYON TL 

YATIRIM YAPACAĞINI AÇIKLADI

Osmangazi EDAŞ Kütahya İl İşletme Müdürü Ka-
mil Uğur Mumcu, söz konusu rakamın, elektrik 

dağıtımı alanında bir yılda bölgeye yapılan en büyük 
yatırımlardan biri olacağını ifade etti. Mumcu, “Afyon-
karahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin 
elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elekt-
rik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), elektrik dağıtımı 
alanında bir yılda yapılan en büyük yatırımlardan biri-
ni hayata geçiriyor. Hizmet verdiği Kütahyamıza 208 
milyon liraya ulaşan alt ve üst yapı yatırımı yapacak 
olan Osmangazi EDAŞ, bölgeyi hak ettiği yeni, çağdaş, 
modern bir altyapı kavuşturmayı hedefliyor. Tarihi 
yatırımı sayesinde Osmangazi EDAŞ, gelecek yıllar-
da elektrik tüketiminde yaşanacak artışların günlük 
hayatı olumsuz etkilemesini de önlemiş olacak’ diye 
konuştu.

Yatırımlarla plansız kesintilerin yüzde 25 azala-
cağını dile getiren Müdür Mumcu, “Rakamlarla Os-
mangazi EDAŞ’ın Kütahya yatırımı 700 kişilik dolaylı 
istihdam sağlanacak. 93 bin abonenin enerji temini 
iyileşecek. Söz konusu yatırımlarla plansız kesinti-
ler yüzde 25 azalacaktır. 4 bin 677 adet yeni aydın-
latma direği tesis edilecek ve 236,12 kilometre kazı 
çalışması yapılacak. 86,7 kilometre enerji nakil hattı 
yer altına alınıp, 197 adet yeni trafo tesis edilecektir. 
Ayrıca 3 bin 937 adet enerji nakil hattı direği de tesis 
edilecek” diye konuştu.
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ERMENISTAN 500 MW’LIK GÜNEŞ VE RÜZGAR SANTRALI KURACAK

Ermenistan, Masdar ile ortaklaşa 100 MW kapa-
siteli yüzer güneş santrali, 200 MW kapasiteli 

güneş santrali ve 200 MW karasal rüzgar santrali ku-
racak. 200’den fazla göl ve nehire ev sahipliği yapan 
Ermenistan bu coğrafi zenginliğini yenilenebilir enerji 
alanında da kullanmak için kolları sıvadı. Ermenistan 
Ulusal Yatırım Fonu (ANIF), 500 MW’lık yenilenebilir 
enerji kapasitesinin geliştirilmesi için Masdar olarak 
bilinen Abu Dabi Future Energy Company ile bir muta-
bakat zaptı (MOU) imzaladı.

Anlaşma kapsamında iki şirket Ermenistan’da 100 
MW kapasiteli yüzer güneş santrali, 200 MW kapasi-
teli güneş santrali ve 200 MW karasal rüzgar santrali 
kurulumunu birlikte yürütecek. Ermenistan 2025 yılı-

na kadar enerji ihtiyacının yüzde 26’sını yenilenebilir 
enerji kaynaklarından elde etmeyi hedefliyor.

RÜZGAR TÜRBINI KANAT ÜRETICISI  
LM WIND POWER, IZMIR’DE BÜYÜYOR

2017’de İzmir Bergama Organize Sanayi Bölge-
si’nde faaliyete geçen GE Yenilenebilir Enerji 

bünyesindeki LM WIND POWER, 2019 yılı sonuna ka-
dar 30 milyon dolarlık ek yatırımını tamamlamaya ha-

zırlanıyor. LM Wind Power, İzmir Bergama’daki tesisini 
genişletmek için 2019 yılının sonuna kadar 30 milyon 
dolarlık yatırım yapma kararı aldı ve mevcut 450 çalı-
şanına ek olarak 300 kişi daha istihdam edecek. Tesi-
sin genişletilmesi için inşaat çalışmalarına ise geçti-
ğimiz nisan ayının sonunda başlandı.

Temmuz 2017’de açılan Bergama tesisi, LM Wind 
Power’ın dünya çapındaki 15’inci ve GE Yenilenebilir 
Enerji bünyesine katılmasından sonra faaliyete ge-
çirdiği ilk yeni kanat üretim tesisi olma özelliğini ta-
şıyor. Dünya çapında 14 bine yakın çalışanı bulunan 
firma, 30 yılı aşkın tecrübesiyle, kanat üretimi kadar 
kanat tasarımına da büyük önem veriyor. Bugün dün-
yadaki her beş rüzgar türbinin biri LM Wind Power 
markasını taşıyor.

SOCAR, GÜRCISTAN BORU HATTINI BÜYÜTME KARARI ALDI

Azerbaycan kamu enerji şirketi SOCAR, Gürcis-
tan’da doğal gaz boru hattı ağını 708,5 kilo-

metre arttırdı. Gürcistan’ın en büyük doğal gaz, pet-
rol ve petrol ürünleri tedarikçisi Azerbaycan’ın devlet 
petrol şirketi SOCAR, ülkedeki doğal gaz dağıtım ağını 
daha da genişletiyor. SOCAR’ın Gürcistan’daki bağlı 

kuruluşu SOCAR Georgia Gas şirketi, Gürcistan’da-
ki doğal gaz boru hattı ağının uzunluğunu yeni satın 
almalarla 708,5 kilometre arttırdı. Satın alınan bu ek 
hatlar için SOCAR 8,5 milyon dolar ödeyecek. Ödeme-
nin 18 yıla yayılması planlandı. Doğal gaz boru hatları 
Gürcistan’da 20’den fazla belediyeyi kapsıyor.
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POLONYA OFFSHORE  
RES’TE AVRUPA  

LIDERLIĞINE OYNUYOR

Baltık Denizi’nde 2030 yılına kadar 4 bin 600 MW 
denizüstü (offshore) rüzgar enerjisi kurulumu 

hedefleyen Polonya, Avrupa’nın bu alanda en büyük 
oyuncusu haline gelmeyi planlıyor. Polonya Elektrik 
Birliği (PKEE) tarafından Brüksel’de düzenlenen ve AB 
parlamenterlerinin de katıldığı Yaz Günü etkinliğinin 
ikincisinde temel konu Baltık Denizi’ndeki denizüstü 
(offshore) rüzgar enerjisi kapasitesinin geliştirilmesi 
oldu. 

Polonyalı enerji şirketi PGE’nin denizüstü rüzgar 
enerjisi yatırımları için kurduğu bağlı ortaklığı PGE 
Baltica Yönetim Kurulu Başkanı Monika Morawiecka 
etkinlikte yaptığı değerlendirmede, Baltık Denizi’nin 
2030 yılına kadar dünyadaki ikinci büyük rüzgar ener-
jisi sahası olacağını tahmin ettiklerini kaydetti. Polon-
ya’nın 4 bin 600 MW kurulum planı ile burada büyük 
bir rol oynayacağını belirten Morawiecka, Avrupa off-
shore sektörünün en büyük oyuncusu haline gelecek-
lerini ifade etti.

PGE Baltica’nın 2026 yılına kadar Baltık Denizi’n-
den elektrik üretmeye başlayacağını kaydeden Polon-
ya Elektrik Birliği başkanı Henryk Baranowski ise diğer 
büyük projelerin de yolda olduğunu kaydetti. Birlik 
üyesi şirketlerin yatırımları sayesinde 2030 yılına ka-
dar yenilenebilir enerjinin Polonya elektrik üretimin-
deki payının yüzde 27’ye ulaşacağını kaydetti.

KAMU BINALARININ 
VERIMLILIĞI IÇIN  

1 MILYAR TL’LIK KREDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kamu binalarının 
tasarruf sağlaması amacıyla ‘enerji verimliliği 

projesi’ için Dünya Bankası ile 1 milyar liralık kredi ko-
nusunda anlaştı. Bakanlık, söz konusu projeyle kamu 
binalarında yüksek enerji tüketiminin önüne geçmeyi 
ve yıllık 230 milyon lira tasarruf sağlamayı hedefliyor. 
Projenin hazırlık aşamasında ilk olarak okul, hasta-
ne, idari binalar gibi kamu binalarının enerji etütleri 
yapılacak. Bu binalara yönelik enerji kimlik belgeleri 
düzenlenerek, enerji verimlilik düzeyleri ve elde edile-
cek tasarruf seviyeleri tespit edilip yatırım maliyetleri 
ortaya çıkacak. Bu doğrultuda uygun bulunan kamu 
binalarının projeleri hazırlanarak, iyileştirmeler yapı-
lacak.

5 yıllık dönemi kapsayan dönüşüm projesinde, 
bina büyüklüğü ve alınan önlemlere bağlı olarak 300-
500 bina yenilenecek. İlk etapta farklı iklim bölgele-
rinde yer alan 5-10 yüksek enerji maliyeti olan kamu 
binası seçilerek, sıfır enerji binaları konseptiyle yeni-
den yapılandırılacak. Bu binalarda yeşil çatı, su geri 
dönüşümü, güneş enerjisi gibi birtakım iyileştirmeler 
yapılacak. Pilot çalışmadan elde edilecek sonuçlar, 
dönüşüme uğrayacak kamu binalarında değerlendi-
rilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, devreye 
alınan 175 megavatlık 7 adet mobil elektrik üretim santrali-
nin anlık ihtiyacın karşılanmasında en hızlı çözümü sunaca-
ğını belirterek, “Mobil santrallerin ilk etapta İstanbul Avrupa 
ve Anadolu Yakası, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır ve İz-
mir’deki trafo merkezleri olmak üzere 7 noktada bağlantısını 
gerçekleştireceğiz” dedi.

Dönmez, Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ) envanterine katı-
lan mobil elektrik santrallerinin açılış töreninde, enerji sektö-
rüne son 17 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığı-
nı ve elektrik üretim kaynaklarının çeşitlendirildiğini söyledi.

Elektrikte dengeli bir enerji sepetinin oluşturulması için 
yerli kaynakları maksimum oranda kullandıklarını dile geti-
ren Dönmez, “Artık, ‘Türkiye’nin  enerji arz güvenliği  sorunu 
yoktur’ cümlesini gönül rahatlığıyla kurabiliriz” dedi. 

Dönmez, hem özel sektör hem de kamunun iş birliği ve 
sinerjisiyle enerjide son yıllara rekorlar ve büyük başarılar 
sığdırdıklarını, kurulu gücün 30 bin megavat seviyesinden 90 
bin megavata ulaştığını aktardı. Cumhuriyet tarihinin rekorla-
rına imza attıklarını anımsatan Dönmez, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

Geçen yıl elektriğimizin yaklaşık yüzde 50’sini yerli kay-
naklardan karşıladık. 2019’un ilk 5 ayında ise bu rakam yüz-
de 67’ye yükseldi. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz her biri 
25 megavat gücünde toplam 175 megavatlık 7 mobil elektrik 
santralle kısa dönemli enerji arz güvenliğimizi sağlamak adı-
na da önemli bir adım atıyoruz. Santrallerimiz anlık ihtiyacın 
karşılanmasında en hızlı çözümü sunacak. Neden en hızlı çö-

züm diyoruz? Çünkü bir elektrik santralinin yapımı ve işlet-
meye alınması yaklaşık 36 ay ancak bu santraller 48 saat gibi 
kısa bir sürede montaj ve demontaj yapılabiliyor. Santralleri-
mizin taşınması da oldukça pratik. Lojistiği ve transferi son 
derece kolay ve esnek. Böylece ihtiyaç olması halinde tek bir 
mobil santralle 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılaya-
cağız. Elektrik enerjisi aciliyeti arz eden bir nokta mı var? Bu 
santralleri kolay bağlantı özelliği sayesinde bölgedeki uygun 
trafo merkezine intikal ettirerek enerji ihtiyacına en pratik ce-
vabı vereceğiz. Santrallerimiz çok kısa sürede tam yüke çıka-
bilme kapasitesine sahip. Yani alanda ihtiyaç duyulan enerjiyi 
santrallerimiz maksimum kapasiteyle sağlayacak güce ve 
yetkinliğe sahip.

Acil durumlarda devreye girecek
Dönmez, mobil santrallerin ihtiyaca göre farklı şekillerde 

devreye alınabileceğini söyledi.
Söz konusu santrallerin “pik enerji tüketimi” anlarında 

veya bölgesel yük ihtiyaçlarına destek olarak hızlı bir şekilde 
devreye gireceğini belirten Dönmez, şunları kaydetti:

Elektrik kesintileri, arızalar, iletim ya da dağıtımdan kay-
naklanan sorunlar, afet ve acil durumlar ya da diğer olağan-
dışı durumlarda santraller elektrik enerjisi üreterek olası 
krizlere karşı hızlı ve etkin reaksiyon almamızı sağlayacak. 
Mobil santrallerimiz bu alandaki hareket kabiliyetimizi ve es-
nekliğimizi büyük oranda geliştirecek. Mobil santrallerin ilk 
etapta İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası ile Adana, Ankara, 
Antalya, Diyarbakır ve İzmir’deki trafo merkezleri olmak üze-
re 7 noktada bağlantısını gerçekleştireceğiz.

YATIRIM . .

7 kente mobil elektrik santrali kuruldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, EÜAŞ tarafından hayata geçirilen mobil elektrik santrallerinin açılış 
törenine katıldı. Her biri 25 MW olan yedi adet mobil elektrik santralinin hizmete girmesi ile Türkiye’nin önemli bir enerji 
ihtiyacının karşılanacağını belirten Dönmez, “Enerji sektörüne son 17 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yaptık. Daha 
önce iki şeritli bir yol işimizi görürken, elektrik üretiminde bugün adeta otobanlar kuruyoruz. Elektrik arz güvenliğimizi 
teminat altına almak için yerli kömürden yenilenebilire, nükleerden FSRU ve LNG tesislerine kadar enerji portföyümüzü her 
alanda çeşitlendirdik” şeklinde konuştu.
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yaşadık ama sermayemizi aynı 
hızda büyütemedik. Hızlı büyüme 
sırasında gereken kurumsallaş-
mayı da sağlayamadık. Bu yüz-
den ekonomik dalgalanmalar bizi 
çok daha fazla etkiledi. Hızlı ön-
lem alamadık” şeklinde konuştu. 

İdris Küpeli, borç yeniden ya-
pılandırması konusunda anlaş-
tıkları bankalarla, yenilenebilir 
kaynaklara dayalı toplam 1100 
MW’lik elektrik üretim santralinin 

2020 yılında halka arzı konusun-
da da uzlaştıklarını söyledi. Söz 
konusu santralleri halk arz için 
cazip kılan etkenler bulunduğunu 
kaydeden Küpeli şöyle dedi:

“Bu, daha ilk yıldan temet-
tü verebilecek bir portföy. Yüzde 
70’lik kısmı dolar cinsinden elekt-
rik satış fiyatı garantisine sahip. 
Yüzde 100 yenilenebilir enerji 
portföyü olduğu için hem yaban-
cı hem yerli yatırımcılar için ciddi 
bir fırsat. BİST’te tamamen ye-
şil enerji içeren ilk şirket olmayı 
hedefliyoruz. Grup bünyesindeki 
ADM ve GDZ elektrik dağıtım şir-
ketleri için ise halka arz konusu-
nu, 2021 döneminde gündemimi-
ze alacağız.” 

Sıfırdan yatırımlara ara 
verilecek 

İdris Küpeli, borç yapılandır-
masını gerçekleştirdikten sonra 
büyüme odaklı yatırımlar döne-
mini iki yıllığına askıya aldıklarını 
belirtti. Şu anda sadece zorunlu 
yatırımlara odaklandıklarını ifa-
de eden Küpeli “Bunlar da reha-
bilitasyon yatırımları ve dağıtım 
tarafındaki iyileştirme yatırımları 
olacak. Bu sürecin en az iki yıl 

olacağını öngörüyoruz. İki yıl son-
ra daha sağlıklı bir büyüme için 
sıfırdan yeni yatırımlara başlaya-
cağız” dedi. 

Yeniden yapılandırma süre-
cinde yerli güneş hücresi üreti-
mine başladıklarını da anımsatan 
Küpeli, “15 milyon dolar gibi göre-
ce küçük bir rakam olsa da hücre 
üretimi, katma değeri çok yüksek 
ve ilk kez yapılan bir yatırım. Bu 
tür düşük meblağlı ama yüksek 
katma değerli yatırımları önü-
müzdeki senelerde tabii ki değer-
lendirmeye devam edeceğiz” diye 
konuştu. 

Yatağan Santrali’ne 200 
milyon dolar yatırım 

Küpeli, büyüme odaklı yatı-
rımlara iki yıllığına ara verme 
kararı almalarına karşın önce-
likli konulardaki çalışmalara da 
devam edeceklerini söyledi. Bu 
yatırımlar içinde en büyük kalemi 
Yatağan Termik Santrali’nin 200 
milyon dolarlık rehabilitasyonu 
oluşturduğunu ifade eden Küpeli, 
Çatalağzı Termik Santrali’nde ise 
büyük montanlı bir rehabilitasyon 
yatırımına ihtiyaç olmadığını da 
sözlerine ekledi. 

4.6 milyar dolarlık borcunu 

9 bankayla anlaşarak 

yapılandıran Bereket Enerji, 

yenilenebilir kaynaklara 

dayalı toplam 1100 MW’lik 

elektrik üretim santralinin 

2020 yılında halka arzı 

konusunda da uzlaştı. Bereket 

Enerji Grubu CEO’su İdris 

Küpeli, dağıtım şirketlerinin 

halka arzını ise 2021 yılında 

gündeme alacaklarını söyledi…

Son dönemde finansman 
sorunu yaşayan Bereket Enerji 
Grubu, 4.6 milyar dolarlık borçla-
rını yeniden yapılandırmak üzere 
bankalarla anlaştı. Grup, finans-
man yaratmak için 1100 MW’lik 
hidroelektrik ve rüzgar santralle-
rini gelecek yıl halka arz edecek. 

Bereket Enerji Grubu’nun 
CEO’su İdris Küpeli, İstanbul’da 
düzenlediği basın toplantısında, 
ülke ekonomisi ile sektörde ya-
şanan sıkıntılar nedeniyle grubun 
finansal borçlarının yeniden ya-
pılandırılması ihtiyacı ortaya çık-
tığını ifade ederek, “2017 yılında 

başlayan, 4.6 milyar dolarlık bir 
finans borçların yeniden yapılan-
dırılma süreci vardı. 9 banka ile 
oturup anlaşarak bu süreci ta-
mamladık ve enerji sektöründeki 
en büyük borç yeniden yapılan-
dırmasını hayata geçirdik” dedi. 

Türkiye’nin enerji sektöründe 
son yıllarda çok hızlı bir büyüme 
yaşadığını, bu durumun da dev-
let için iyi bir gelişme olmasına 
karşın şirketler için büyük prob-
lemleri de beraberinde getirdiğini 
belirten Küpeli, “Grubumuz da bu 
süreçteki büyümesini borçla sağ-
ladı. Çok hızlı sermaye girişleri 

SEKTÖRDE VARLIK 

DEĞERLERİ 2000’Lİ 

YILLARIN SEVİYESİNE İNDİ

İdris Küpeli, kur artışları ile 
sektördeki sıkıntıların şirket de-
ğerlerini çok ciddi şekilde aşağı 
çektiğini belirterek, “Döviz ba-
zında varlık değerlerine baktı-
ğımızda rakamların 2001-2002 
seviyelerine döndüğünü görüyo-
ruz. Varlık değerlerinin düşüşü, 
yerli ve yabancı yatırımcılar için 
Türkiye’de hem likit, hem taşın-
maz varlıklar ciddi alım fırsatla-
rı yaratıyor” dedi. Küpeli, “Risk 
iştahına bağlı olarak, Türkiye’ye 
gelmek isteyen yatırımcılar için 
birkaç yıl öncesine göre çok 
daha ucuz varlıklar edinme fır-
satı söz konusu” diye konuştu. 

Bereket Enerji,  
HES ve RES’lerini 2020’de halka açacak

Bereket Enerji, Yatağan için 200 milyon dolarlık yatırım yapacak
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Z. Işık Adler 



TÜRKİYE’NİN 
ÇATILARINDAN  
ENERJİ AKACAK

Ülkemizde 2011 yılında ilk yönetmeliği yayınlanan, 
tüketicinin kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla kendi 
elektriğini üretme imkanına kavuştuğu, bu üretim 
sürecinde şirket kurma, lisans alma gibi bir takım yüksek 
maliyetli işlemlerden muaf olduğu “Lisanssız Elektrik 
Üretimi” yeni bir sürece girdi. Geçtiğimiz mayıs ayında 
yayınlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim 
Yönetmeliği” sayesinde, özellikle lisanssız üretimin başrol 
oyuncusu olarak kabul edilen güneş enerjisine yönelik 
çatı tipi uygulamaların önü açıldı. Çatı tipi uygulamaları 
daha etkin ve verimli kılacak olan enerji tüketicilerinin aynı 
zamanda enerji yatırımcısı olmasını kolaylaştıran “aylık 
mahsuplaşma” uygulamaya alındı. Yönetmeliğin tüm 
detaylarını ve henüz tartışmaların devam ettiği maddelerini 
sektörün uzmanları ile görüştük. Öncesinde, lisanssız 
elektrik üretiminin içeriğine, Türkiye’de ve dünyada ne 
durumda olduğuna ve enerji karmasındaki yerine bakalım.

30 • Ağustos 2019 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA •  Ağustos 2019 • 31

▶ TÜRKİYE’NİN ÇATILARINDAN  ENERJİ AKACAK KAPAK 
Esen Erkan 



yatırımcılar gerekse tüketiciler için yeni fırsatlar 
yarattığı belirtilmektedir. "Ekonomideki oyuncular 
herhangi bir taahhüt altına girmeden ve EPDK’dan 
lisans almaksızın, kendi enerji gereksinimlerini kar-
şılamak amacıyla elektrik üretebilirler. Lisanssız 
elektrik üretiminin bir bütün olarak elektrik değer 
zincirine birçok fayda sağlaması bekleniyor. Önce-
likle, iletim ve dağıtım şebekesinin rahatlatılması-
nı sağlayacaktır. Şebekelerdeki enerji kayıplarının 
önüne geçilecek ve ayrıca iletim ve dağıtım kapasi-
tesinin artırılması için çok büyük yatırımlara gerek 
kalmayacaktır. Şebekeye ilişkin pozitif dışsallıkla-
rına ilaveten, elektrik satışı bakımından da çeşitli 
fırsatlar yaratacaktır. Lisanssız elektrik üretim tesi-
sine sahip birçok gerçek ve tüzel kişi, önceden be-
lirlenmiş sabit fiyatlar üzerinden şebekeye elektrik 
sağlayabileceklerdir.1"

Kapasite yüzde 1’den 7’ye ulaştı
Türkiye’de şebeke bağlantılı lisanssız elektrik 

üretimi tesislerinin toplam kurulu kapasitesi 2015 
yılında toplam kurulu kapasitenin yalnızca yüzde 
1’ine tekabül ederken bugün yüzde 7’lik bir paya 
ulaşıldı. Lisanssız elektrik üretiminde Enerji Piya-
saları İşletme A.Ş.’nin (EPİAŞ) Haziran 2019 Elektrik 
Piyasaları Raporu’nda, kuruluş bazında kurulu güç-

1 Türkiye Enerji Vakfı-TENVA (2017), Lisanstan Muaf Elektrik 
Üretimi Projesi Eğitim Kitabı, Ankara

ler incelendiğinde, serbest üretim şirketleri 57 bin 
780 MW (yüzde 64), EÜAŞ santralleri 19 bin 632 MW 
(yüzde 22), Yap işlet şirket santralleri 2 bin 911 MW 
(yüzde 3), lisanssız santraller 5 bin 811 MW (yüz-
de 7), işletme hakkı şirket santralleri 3 bin 447 MW 
(yüzde 4) ve yap işlet devret şirket santralleri 155 
MW (yüzde 0,2) kurulu güce sahip bulunuyor. 

EPDK tarafından hazırlanan “2018 Yılı Elektrik 
Piyasası Gelişim Raporu’na göre, lisanssız elektrik 
piyasasında geçen yıl tüm kaynak türlerinde üretim 
artışı gerçekleşti. Lisanssız elektrik üretimi geçen yıl 
bir önceki yıla kıyasla yüzde 170,92 artarak 8 milyon 
212 bin megavatsaate yükseldi. Bu miktar, 2017’de 3 
milyon 32 bin megavasaat seviyesindeydi. Lisanssız 
elektrik üretim artışında güneş enerjisi santralleri 
başı çekerken söz konusu üretimin yüzde 95,71’i gü-
neş enerjisinden sağlanıyor. Geriye kalan üretimin 
yüzde 2,51’i biyokütle, yüzde 1,36’sı rüzgar ve yüzde 
0,42’si ise hidroelektrikten elde edildi.

Türkiye’de güneş enerjisinden lisansız elektrik 
üretimi 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 177 ar-
tarak 7 milyon 859 bin megavatsaate yükseldi. Li-
sanssız elektrik üretiminde güneşten sonra en yük-
sek paya sahip olan biyokütleden lisanssız elektrik 
üretimi yüzde 48,49 artışla 205 bin 901 megavatsa-
ate çıktı. Söz konusu dönemde rüzgar enerjisinden 
lisanssız üretilen elektrik miktarı ise yüzde 203 ar-
tışla 111 bin 990 megavatsaate ulaştı.

Ülkemizde elektrik piyasasının farklı halkala-
rındaki bütün piyasa faaliyetlerinin Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından lisanslanma-
sı gerekiyor. İzin ve onayların temini için ilk etapta 
önlisans alınıyor. Bununla birlikte, elektrik üretim 
faaliyetlerinden bazıları lisans alma yükümlülüğün-
den muaf tutuluyor. Bu faaliyetler lisanssız elektrik 
üretimi adı altında değerlendiriliyor. Yalnızca kendi 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan; kojene-

rasyon tesisi, mikro kojenerasyon tesisi ve 1 me-
gawatt’a (MW) kadar kapasiteye sahip olan yenile-
nebilir enerji tesisleri ile 100 kilowatt’a (kW) kadar 
olan küçük-ölçekli kojenerasyon tesisleri, Türkiye’de 
lisanssız elektrik üretiminin temel unsurları olarak 
sıralanmaktadır.

TENVA tarafından 2017 yılında hazırlanan “Li-
sanstan Muaf Elektrik Üretimi Projesi” eğitim kita-
bında, lisanssız elektrik üretiminin Türkiye’de gerek 

TÜRKİYE’YE ÖZGÜ BİR SİSTEM
Lisanssız elektrik üretimi Türkiye’ye has bir sistem 
olup, 2011 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
(EPDK) tarafından yayınlanan yönetmelikle birlikte 
tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarının tüketim noktası-
na en yakın üretim tesislerinden karşılanması, arz 
güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim 
tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve et-
kin kullanımının sağlanması, elektrik şebekesinde 
meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi 
amacıyla lisans alma ile şirket kurma yükümlülü-
ğü olmaksızın, elektrik enerjisi üretebilecek gerçek 
veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esaslar be-
lirlenmişti. Geniş bir muafiyetler ve haklar rejimini 
kapsayan lisanssız üretim Türkiye’de enerji piyasa-
sına yeni kavram ve kurumlar kazandırdı. 

Mevzuata göre lisanssız elektrik üretim 
teknolojileri aşağıdaki şekildedir:

 � 1 MW’a kadar olan yenilenebilir enerji kaynakları; 
(Yeni yönetmelikle birlikte 5 MW’ye yükseltildi)

 �Rüzgâr,
 �Güneş,
 � Jeotermal,
 �Biyokütle / biyogaz,
 �Dalga, akıntı, gelgit enerjisi,
 �Hidro (nehir tipi veya barajlı (<=15 km2)
 �Mikro-kojenerasyon tesisleri (<=100 kW)
 �Verimliliği yüzde 80’nin üzerinde olan kojeneras-

yon tesisleri,
 �Ürettiği enerjiyi şebekeye vermeden tüketen yeni-

lenebilir enerji tesisleri.
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Akıllı teknoloji yatırımları hızlanıyor
Asya’da toplam yenilenebilir enerji kapasitesi 

1024 gigavat oldu. Amerika kıtasında yenilenebilir-
de kurulu güç 592 gigavat, Avrupa’da ise 536 giga-
vat olarak kayıtlara geçti. Öte yandan raporda, dü-
şük karbonlu enerji üretimine geçişin sağlanması 
için yenilenebilir kapasitesinin artırılarak fosil yakıt-
lı güç santrallerinin devre dışı bırakılması gerektiği 
de belirtildi.

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) tara-
fından hazırlanan rapora göre, akıllı teknolojiler ve 
yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlar 2018 yılında 
bir önceki döneme göre yüzde 8 düşüş gösterme-
sine rağmen, bir kez daha 300 milyar dolar barajını 
aştı. Çin’in sübvansiyonları durdurma kararı ile bir-
likte küresel finansman %24 düşüş ile 332,1 milyar 
dolar tutarında gerçekleşirken yeni eklenen küresel 
fotovoltaik (PV) kapasitesi ise 109 GW’ye ulaştı.

Biyokütle ve atıktan enerji yatırımları 
yükselişte

Diğer yenilenebilir enerji sektörleri arasında-
ki biyokütle ve atıktan enerjiye yatırımlar yüzde 18 
artarak 6.3 milyar dolara yükselirken, biyoyakıtlara 
yapılan yatırımlar yüzde 47 artışla 3 milyar dolara 
yükseldi. Jeotermal 1,8 milyar dolar ile yüzde 10, kü-
çük hidrolikler ise 1,7 milyar dolarla yüzde 50 artış 
gösterdi. Yenilenebilir enerji projelerine ve dünyadaki 
küçük ölçekli güneş sistemlerine yapılan toplam ya-
tırımların kapasitesindeki artışa rağmen, yıllık yüzde 
13 düşüşle 256.5 milyar dolar düşüş yaşandı.

TÜRKİYE’DE LİSANSSIZ  
ÜRETİMİNDE SON GELİŞMELER

EPDK tarafından 12 Mayıs 2019 tarihli yayınla-
nan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim 
Yönetmeliği” ile ilgili gelişmeleri kronolojik olarak 
derledik:

10 Mayıs 2019: Lisanssız üretim tesislerinde 
kurulu güç üst sınırı 5 MW’ye çıkarıldı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim 
Faaliyeti Gösteren Tesisler İçin Uygulanacak Fiyat ve 
Süreler ile Yerli Katkı İlavesine İlişkin Kararda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1044) 
10 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim 
faaliyeti gösteren tesisler için uygulanacak fiyat ve 

Dünyada yenilenebilir kaynaklardan elektrik 
üretimi

Son 10 yılda küresel enerji sektöründeki ilerle-
meye, hızla artış gösteren rüzgar ve güneş kaynaklı 
elektrik üretimi öncülük ediyor. 2018 yılında, yeni-
lenebilir kaynaklara talep yüzde 4 artarak küresel 
enerji talebindeki büyümenin neredeyse dörtte birini 
oluşturdu. Küresel elektrik talebindeki bu hızlı bü-
yüme ile birlikte nihai enerji tüketiminde elektriğin 
payı yüzde 20’ye ulaştı. 

Birincil enerji talebindeki büyümenin yarısından 
sorumlu olan elektrik talebindeki büyümeye en bü-
yük katkıyı, yenilenebilir enerji kaynakları sunarken 
Çin, hem rüzgar hem de güneş enerjisi açısından ye-
nilenebilir enerji sektörünün lideri konumunda yer 

almayı sürdürüyor. Ancak IEA’ya göre, yenilenebilir 
enerji kaynaklarındaki bu büyüme, küresel elektrik-
teki talep artışını karşılamak için yeteri kadar hızlı 
değil.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRE-
NA) “Yenilenebilir Kapasitesi İstatistikleri 2019” ra-
poruna göre, geçen yıl küresel yenilenebilir enerjide 
kurulu kapasite bir önceki yıla göre yüzde 7,9 arta-
rak 2 bin 351 gigavata ulaştı.

Rapora göre, dünyada yenilenebilir enerji kurulu 
gücü geçen yıl bir önceki yıla göre toplamda 171 gi-
gavat arttı. Söz konusu artışta en büyük katkı güneş 
ve rüzgar enerjisinden geldi. Güneş enerjisi kapasi-
tesi 94 gigavat, rüzgar enerjisi ise 49 gigavat arttı. 
Böylece yenilenebilir enerji kapasitesi geçen yıl bir 
önceki yıla göre yüzde 7,9’luk artışla 2 bin 351 giga-
vata ulaştı.

Hidroelektrik enerjide kapasite 21 gigavat arta-
rak bin 293 gigavata yükseldi. Bu sayede, hidroelekt-
rik enerjisinin toplam yenilenebilir enerji içindeki 
payı da yüzde 50’nin üzerine çıktı. Güneş ve rüzgar 
enerjisi kapasitesinin yenilenebilir enerji içerisin-
deki payı ise yüzde 44’e yükseldi. Geçen yıl güneş 
enerjisi kapasitesi 485 gigavat, rüzgar enerjisi ise 
563 gigavat olarak kayıtlara geçti.

Kapasitenin geri kalanı biyokütle, jeotermal ve 
dalga enerjisinden oluştu. Geçen yıl devreye giren 
ilave yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 61’lik 
kısmı Asya ülkelerinden geldi. Söz konusu ülkelerde 
105 gigavat kapasite artışı yaşandı.

34 • Ağustos 2019 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA •  Ağustos 2019 • 35

▶ TÜRKİYE’NİN ÇATILARINDAN  ENERJİ AKACAK▶ TÜRKİYE’NİN ÇATILARINDAN  ENERJİ AKACAK



  Yönetmelik kapsamında kurulacak te-
sislerde üretim ve tüketim tesislerinin 
aynı dağıtım bölgesi içinde olması ge-
rekecek.
  Üretim tesisi fiili olarak üretim faali-
yetine geçmeden önce ihtiyaç fazlası 
elektrik enerjisi şebekeye verileme-
yecek.
  Şebekeye verilecek enerji ile şebeke-
den çekilen enerji, her ayın 6’ncı günü 
yapılacak hesaplamalarla aylık mah-
suplaşmaya tabi olacak.
  Geçici kabul alan ve İşletmeye giren 
tesislerde bir ay içinde sistem kul-
lanım anlaşması (SKA) imzalanması 
gerekecek.
  Yenilenebilir enerji kaynaklarından 
üretim yapmak amacıyla ilgili şebe-
ke işletmecisi ile bağlantı anlaşması ve sistem 
kullanım anlaşmasını imzalayan üreticilere, talep 
etmeleri halinde şebeke işletmecisi tarafından 
Üretim Kaynak Belgesi alabilecek. Aynı fatura 
dönemine ilişkin sadece bir kez Üretim Kaynak 
Belgesi verilecek.

İhtiyaç fazlası elektriğin alım garantisi 10 yıl 
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak 

gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve iş-
letilen üretim tesislerinde aylık mahsuplaşma so-
nucunda her fatura döneminde şebekeye verilen 
ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi görevli tedarik şirketi 
tarafından, 10 yıl süreyle satın alınacak. Bu süre il-
gili üretim tesisinin 19’uncu maddenin ikinci fıkrası 
çerçevesinde şebekeye enerji vermeye başladığı ta-
rihten itibaren hesaplanacak.

Görevli tedarik şirketi 10 yıl süre ile satın almakla 
yükümlü olduğu bu ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için 

kaynak bazında toplayarak yapılacak ödemeyi belir-
leyecek ve ilgili fatura dönemi için piyasa işletmeci-
sine bildireceği lisanssız üreticilere ödenecek toplam 
bedele (LÜYTOP) ekleyecek. Görevli tedarik şirketle-
ri piyasa işletmecisi tarafından kendilerine yapılan 
ödemeden, gerçekleştirdikleri ihtiyaç fazlası elektrik 
üretimi için hesaplanan tutarı üreticilere kendilerine 
ödeme yapılan ayı takip eden ayın beşinci gününe ka-
dar ödeyecek. Üreticiler tarafından sistemden alınan 
elektrik miktarının şebekeye verilenden daha yüksek 
olması halinde ise aradaki fark üreticiler tarafından 
kendilerine ödeme yapılan ayı izleyen ayın beşinci 
gününe kadar tedarikçilere ödenecek.

26 Haziran 2019: Çatı ve Cephe Tipi GES’ler 
için Aylık Mahsuplaşmayla İlgili Dağıtım 
Tarifeleri Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca (EPDK) 
güneş enerjisinde dayalı çatı ve cephe uygulamaları 
için aylık mahsuplaşmayla ilgili dağıtım tarifelerini 
Resmi Gazete’nin 26 Haziran 2019 tarihli sayısında 
yayınladı.

Söz konusu kurul kararı, bağlantı anlaşması-
na çağrı mektubu almaya hak kazanan ve tüketim 
tesisi ile aynı ölçüm noktasında olan, kurulu gücü 
bağlantı anlaşması sözleşme gücü ile sınırlı 5 MW’a 
kadar olan lisanssız elektrik üretim tesisleri ve 10 
kW’a kadar (10 kW dahil) yenilenebilir enerji kay-
naklarına dayalı çatı ve cephe uygulamalı elektrik 
üretim tesisleri için uygulanacak.

sürelerle yerli katkı ilavesine ilişkin kararda değişik-
lik yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin 
10 Mayıs 2019 tarihli sayısında yayımlandı. Lisans-
sız üretim tesislerinde kurulu güç üst sınırı 1 MW’tan 
5 MW’a yükseltilerek üretilen ihtiyaç fazlası elektrik 
enerjisi üretiminin EPDK tarafından ilan edilen kendi 
abone grubuna ait aktif elektrik enerjisi bedeli üze-
rinden ücretlendirileceği belirlendi.

  YEK Destekleme Mekanizması’na tabi üretim te-
sislerinde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi 
için, EPDK’nın belirlediği kendi abone grubuna ait 
perakende tek zamanlı aktif enerji bedelinin ilgili 
tesisin işletmeye giriş tarihinden itibaren 10 yıl 
süre ile geçerli olması uygulamasına,
  Sanayi, ticarethane ve aydınlatma aboneleri için 
kurulan çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisi 
kaynaklı üretim tesisleri ile diğer yenilenebilir 
elektrik üretim tesislerine getirilen 1,000 MW’lik 
sınırın kaldırılmasına,
  Tarımsal sulama aboneleri ile içme suyu tesisleri 
ve atık artıma tesisleri ile birden fazla tüketim te-
sisinin ihtiyacını karşılamak üzere kamu kurum-
ları tarafından kurulan çatı, cephe ve arazi uygu-
lamalı yenilenebilir elektrik üretim tesislerinin de 
bu uygulama kapsamına dahil edilmesine karar 
verildi.

12 Mayıs 2019: Lisanssız elektrik üretim 
tesisleri için aylık mahsuplaşma düzenlemesi 
yayımlandı

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim 
Yönetmeliği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) tarafından 12 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Lisanssız elekt-

rik üretim tesisleriyle ilgili olarak özellikle güneş 
enerjisi sektörünün merakla beklediği aylık mah-
suplaşma düzenlemesi de yenilenen yönetmelikte 
belirlendi.

Yeni lisanssız yönetmeliğiyle birlikte artık gerçek 
veya tüzel kişilikler, lisans alma veya şirket kurma 
yükümlülüğü olmaksızın elektrik enerjisi üretebile-
cek, ihtiyaç fazlası üretimlerini şebekeye verebile-
cek ve şebekeye verilen elektrik enerjisi YEKDEM 
kapsamında değerlendirilecek. “Aylık mahsuplaş-
ma” olarak ifade edilen uygulama, yönetmeliğin 
26’ncı maddesi ile yürürlüğe girdi.

İlgili şebeke işletmecisi, bu yönetmeliğin yürür-
lüğe girdiği tarih itibarıyla yapılacak başvurular neti-
cesinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu alma-
ya hak kazanan ve üretimi ile tüketimi aynı ölçüm 
noktasında olan yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dayalı üretim tesisleri için, üretilerek şebekeye ve-
rilen elektrik enerjisi miktarını bağlantı anlaşmasın-
da belirlenen yere takılan sayaç verilerinden saatlik 
bazda tespit edecek.

İlgili şebeke işletmecisi, elde edilen saatlik veri-
leri abone grupları ve kaynak bazında bir araya ge-
tirerek fatura dönemi bazında şebekeye verilen ve 
şebekeden çekilen elektrik enerjisi miktarını belirle-
yecek ve her ayın altıncı gününe kadar ilgili görevli 
tedarik şirketine bildirecek. Piyasa Yönetim Sistemi 
vasıtası ile her ay saatlik bazda, uzlaştırma işlem-
lerini düzenleyen ilgili mevzuat hükümlerinde uz-
laştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonla-
rında yer alan sayaçların değerlerinin bildirilmesine 
ilişkin düzenlenmiş takvime uygun olarak bildirecek.

Aylık mahsuplaşma uygulamasında;

36 • Ağustos 2019 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA •  Ağustos 2019 • 37

▶ TÜRKİYE’NİN ÇATILARINDAN  ENERJİ AKACAK▶ TÜRKİYE’NİN ÇATILARINDAN  ENERJİ AKACAK



Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu alan tesis-
ler ve Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu alan 
yenilenebilir enerji kaynağına dayalı olmayan 
tesisler için saatlik mahsuplaşma (Geciçi 1’inci 
madde kapsamındaki düzenleme hariç olmak 
üzere), yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu alan 
yenilenebilir enerji kaynağına dayalı tesisler için 
aylık mahsuplaşma hükümleri uygulanacak.

Üretim faaliyeti göstermek isteyen kişilerce, 
çatı ve cephe uygulamalı olma şartı aranmaksı-
zın, tüketim tesisiyle aynı ölçüm noktasında 5 inci 
maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında 
kurulacak üretim tesislerine de aylık mahsuplaş-
ma hükümleri uygulanacak. Aylık mahsuplaşma 
sisteminde bağlantı anlaşmasındaki sözleşme 
gücüne kadar üretim tesisi kurulmasına imkan 
tanınıyor olmakla birlikte mevcut yatırım ma-
liyetleri ve elektrik fiyatları dikkate alındığında 
özellikle güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri 
için kişilerin aylık tüketimlerini karşılayacak bü-
yüklükte üretim tesisi kurmasının yatırımın geri 
dönüş süresi açısından avantaj sağlayacağının 
hatırlatılmasında fayda görülüyor. 

Aylık mahsuplaşma sisteminde bağlantı an-
laşmasındaki sözleşme gücüne kadar üretim 
tesisi kurulmasına imkan tanınıyor olmakla bir-
likte mevcut yatırım maliyetleri ve elektrik fiyat-
ları dikkate alındığında özellikle güneş enerjisine 
dayalı üretim tesisleri için kişilerin aylık tüketim-
lerini karşılayacak büyüklükte üretim tesisi kur-
masının yatırımın geri dönüş süresi açısından 
avantaj sağlayacağının hatırlatılmasında fayda 
görülüyor. 

Aylık mahsuplaşma uygulanacak üretim ve 
tüketim tesislerine ilişkin sistem kullanım bedel-
leri 20/06/2019 tarihli ve 8666 sayılı kurul kararı 
ile belirlenmiştir. Buna göre, 11’inci maddenin 
birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası kapsamındaki 
üretim tesisleri için veriş yönlü sistem kullanım 
bedeli uygulanmayacaktır. Çekiş yönlü sistem 
kullanım bedellerinde ise tüketimin üretime eşit 
veya tüketimin üretimden düşük olduğu durum-
lar için yüzde 50 indirim uygulanacak iken, tü-
ketimin üretimi aşan kısmı için ise ilgili tüketici 
grubu için belirlenmiş çekiş yönlü tüketici dağı-
tım bedelinde herhangi bir indirim uygulanma-
yacaktır.

  Mahsuplaşma kapsamındaki tüketim karşılığı 
üretim için tüketim tesisinin abone grubuna özgü 
tüketici dağıtım tarifesinden yüzde 50 indirim,
  Mahsuplaşma sonucu tüketimin fazla olduğu kı-
sım için tüketim tesisinin abone grubuna özgü 
tüketici dağıtım tarifesi,
  Mahsuplaşma sonucu, tüketimin üretime eşit 
veya tüketimin üretimden fazla veya az olduğu 
durumlarda veriş yönünde dağıtım bedeli üretim 
tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren 10 yıl 
süre ile yüzde 100 indirimli uygulanacak.

Çatı ve cephe uygulamaları için onay ve kabul 
işlem bedelleri belirlendi

Konuya ilişkin kurul kararında, Elektrik Piyasa-
sında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsa-
mında 10 kilovat ve altı çatı ve cephe uygulamalı 
güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için 
elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılacak onay 
ve kabul işlemlerinin bedeli belirlendi. Elektrik da-
ğıtım şirketlerinin ilgili başvuru sahiplerinden söz 
konusu tesislerin onayı için 120 lira, kabulü için 159 
lira tahakkuk etmesine karar verildi.

İlgili şebeke işletmecisi ve görevli tedarik şir-
ketlerine yapılacak başvurular ile sonuçlandırılan 
taleplerde, pay devri için ücret alınmayacak, diğer 
işlemler için ise 500 lira ödenecek.

27 Haziran 2019: EPDK, Lisanssız Elektrik 
Üretimine İlişkin Duyuru Yayınladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), li-
sanssız elektrik üretimine ilişkin duyuru yayınladı. 
Lisanssız elektrik üretimine ilişkin mevzuat kapsa-
mında 5 binden fazla üretim tesisinin geçici kabulü-
nün tamamlandığı ve yaklaşık 5 bin 800 MW kurulu 
gücün işletmeye alındığı bildirildi.

EPDK’nın lisanssız elektrik üretimine ilişkin du-
yurusunda, yönetmeliğin nihai amacının tüketilen 
enerjinin yerinde üretilmesi ve şebekeye olan ihti-
yaçların en aza indirilmesi olduğu ve lisanssız üreti-
min esasen tüketime özgüleşmiş üretim haline gel-
mesinin amaçlandığı belirtildi.

Aylık mahsuplaşma ile ilgili düzenlemeler şöyle;
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih öncesinde 

bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak 
kazanan ve üretim ile tüketim tesisinin aynı ölçüm 
noktasında yer almadığı üretim tesislerinin iç tüke-
tim miktarı (üretim tesisi ve üretim tesis sahasında 
yer alan her türlü yapı, ekipman), tüketim tesisinin 
saatlik mahsuplaşmasına dahil edilerek hesapla-
malarda dikkate alınacaktır. Bahse konu tüketim için 
perakende satış sözleşmesi imzalanan (abonelik te-
sis edilen) durumlar için Geçici 3’üncü madde kap-
samında işlem tesis edilmesi gerekiyor. 

SEKTÖR YENİ 
YÖNETMELİĞİ NASIL 
DEĞERLENDİRİYOR?

Sektör yetkilileri ile yaptığımız son görüşmelerde, yeni 
yönetmeliğin en çok tartışılan 5’inci maddesinin 1’inci 
fıkrasının C bendi ve Ç bendi üzerinde geçiş hakkı verilmesi 
hususunda çalışmaların sürdüğü görülüyor.

OSB’LERIN SIKINTISINI 
YAKINDAN TAKIP EDIYORUZ

HAKAN ERKAN
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve  

Endüstrisi Derneği Genel Sekreteri 

Sektörümüzü çok yakından ilgilendiren bu önem-
li konularda mevzuat komisyonumuz kendi içinde ve 
EPDK ile toplantılar yaparak konuların detaylarını 
görüşmüştür. Mevzuat komisyonu olarak, konular 
hakkında genel bir özet ve bazı önemli başlıkları 
aşağıda sizlerle paylaşmak isteriz; 

Yeni yönetmelik devreye girdikten sonraki başvu-
rular neticesinde, geçici kabulü tamamlanan üretim 
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2020 yılında çatı üstü solar panellerden elde edilen 
enerjisinin 40 GW kapasiteye ulaşması bekleniyor. 
Almanya ise 2030 yılında yüzde 100 oranında ye-
nilenebilir enerji kaynağını kullanmayı hedeflerken, 
10 yıllık planlamasına göre 42 GW solar çatı kapa-
sitesi oluşturmayı planlıyor. Almanya’dan 1,5 kat 
daha fazla güneşlenme süresine sahip olan Türkiye 
için ise 2023 hedefi toplam 5 GW olarak belirlendi. 
Türkiye’deki çatıların doluluk oranının Almanya’dan 
daha düşük olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 
ülkemizin çatı üstü uygulamalarında henüz hayata 
geçirmediği yüksek bir potansiyeli olduğu netlik ka-
zanmaktadır. 

Çatılarımızın güneş enerjisi potansiyeli hesap-
lanırken sadece çatı alanına bakmak elbette yeterli 
olmayacaktır. Bunun yanında, mevcut şebekelerin 
güneş enerjisi bağlantılarını kaldırabilme kapasitesi, 
tüketicilerin gelir seviyesi, kredibilitesi ve ilgili politi-
kaların güneş enerjisi kurulumu için koyduğu hedef-
ler de çatılarda güneş enerjisi kurulmasını etkileyen 
önemli parametreler olmaya devam edecektir.   

“9 milyondan fazla bina stoğumuz var”
Araştırmalar sonucunda, 9 milyondan fazla bina 

stoku ile çatı üzeri güneş enerjisi potansiyeli en yük-
sek ülkelerden biri olan Türkiye’de mevcut çatı alan-
larımızın en az 1/3’ünün güneş enerjisi kurulumuna 
müsait olduğu tahmin ediliyor. Bu da yaklaşık 467 
milyon m2 olarak ele alınabilir. Bu alanların tama-
mına güneş enerjisi panelleri yerleştirdiğimizi var-
saydığımızda, yaklaşık 46 bin MW kurulu güç elde 
etmemiz mümkün görünüyor. Bu kurulu gücün 23 
bin MW’lık bölümünün konut çatılarından, 21 bin 
MW’lık bölümünün sanayi ve ticari çatılardan, 2 bin 
MW’lık bölümünün ise kamu kurumu çatılarından 
elde edilebileceği öngörülüyor. 

Ülkemizde kişilerin mali durumu ve kredibilite-
sine baktığımızda ise çatılara yapılacak yatırım ile 
yaklaşık 3 bin 900 MW’lık kurulu güce ulaşılabileceği 
tahmin ediliyor. GÜNDER tarafından TEİAŞ ile yapılan 
görüşmelerde çatı kurulumlarının yaklaşık 6 bin 580 
MW’lık kapasiteye ulaşmasının iletim hatlarında her-
hangi bir ilave yatırım gerektirmeyeceği belirlenmiş-
tir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise 2017 yılın-
da yaptığı açıklamada, gelecek 10 yılda 10 bin MW 
kurulu güç hedeflendiğini ve bunun da 4 bin MW’ının 
konut çatılarından, 6 bin MW’ının ise endüstri ve tica-
ri çatılarından planlandığını açıklamıştır.

Çatı uygulamaları için çeşitli kapasitelerde fizi-
bilite çalışması yapıldığında ve aylık mahsuplaşma 
uygulanması esas alındığında, dağıtım firmaları-
nın ve bulunulan şehrin özelliğine bağlı olarak fiyat 
farklılıkları da gözlemlenebilecektir. Çatı uygula-
malarında en önemli etken elbette ki çatının fiziki 
durumu yani çatı tipi, çatıların kullanım şekli, çatı 
üzerinde kullanılabilecek alan ve elektrik tüketimi 
ve maliyetidir. Bunun yanında mevcut mevzuat, çatı 
sahiplerinin konu hakkındaki farkındalığı ve elektrik 
üretiminin kendilerine sağlayacağı katkı hakkındaki 
bilgileri ve algıları da önemli bir faktör olarak karşı-
mıza çıkıyor. 

Ülke ekonomisinin kilit oyuncularından olan 
OSB’ler için lisanssız elektrik üretiminde tanınan 
hakların, OSB dışındaki sanayi tesislerine 5. Madde-
nin 1. Fıkrasının c bendinde tanınan haklar ile ben-
zer nitelikte olması için Organize Sanayi Bölgeleri 
Uygulama Yönetmeliğinde yapılması gereken dü-
zenleme için de görüşmelerimiz sürüyor. Üyelerimiz 
ve EPDK yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler netice-
sinde yakın zamanda yeni bir düzenleme ile kurul 
kararı beklediğimizi belirtmek isterim.

tesisleri için mevzuatta tanımlanan diğer şartları 
sağlamak kaydı ile kurulu güç artışı yapılabilecektir. 
Örneğin; çatısına yeni yönetmelik kapsamında 100 
kW GES kurmuş ve geçici kabulünü yaptıran yatı-
rımcı, kurulu gücünü diğer şartları sağlamak koşulu 
ile sözleşme gücüne kadar arttırma hakkına sahip 
olmaktadır.

12 Mayıs 2019 Lisanssız Yönetmeliği Yönetmeliği 
28.Madde 9. Fıkrasında Geçici kabulü tamamlanarak 
işletmeye alınan tüm üretim tesislerine ilişkin; üre-
tim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesis-
lerinde, ilgili ay boyunca elektrik tüketimi olmama-
sı halinde ilgili aya ilişkin üretilen enerji YEKDEM’e 
bedelsiz katkı olarak alınacağı ve ilgili aya ilişkin 
ödeme yapılmayacağı belirtilmektedir. Bu madde-
ye istinaden, birçok yatırımcıya sıfır tüketimden 
dolayı mayıs ayı için ödeme yapılmayacağıyla ilgili 
EDAŞ’lar tarafından bildirimler yapılmaktadır. Konu 
EPDK yetkilileri ile görüşüldüğünde, ilgili madde çok 
net olduğu için sorunun çözümü ile ilgili herhangi bir 
şey yapılamayacağı belirtilmiştir. Düzenleme yeni 
yönetmelikle geldiği için yatırımcıların itiraz veya 
dava açmak için 60 günlük süreleri olduğu ve son 
tarihin 10 Temmuz 2019 olduğunu belirtmek iste-
riz. YEKDEM’e bedelsiz katkı ile ilgili yeni yönetme-
likteki Md23/5, Md28/8, Md29/6, Md29/10, Md37/7, 
Md37/8, Md26/8, Md28/5, Md28/6 maddelerinin 
kapsamına ve 1 MW üzeri güç aşımlarına dikkat 
edilmesi gerekmektedir.

GES başvurularında sıkıntılar yaşanıyor 
Bazı OSB yetkililerinin kurulacak GES’lerin şebe-

keye enerji basamayacakları, dolayısıyla aylık mah-
suplaşma yapamayacakları ve üretim fazlası için 
bedel alınamayacağı yönünde kişisel görüşler beyan 
ettiği ve benzer kapsamda da bazı OSB’lerin başvu-
ruları reddettiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

Konuyla ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkili-
leri ile yaptığımız toplantıda, aynı konuyu EPDK’nın 
yazı ile Bakanlığa sorduğunu ve Bakanlığın OSB dı-
şındaki sanayi tesislerine 5.1.c nasıl uygulanıyorsa 
OSB içerisindeki sanayi tesislerine de aynı şekilde 
uygulanması gerektiği yönünde olumlu görüş ya-
zısının verildiği tarafımıza sözlü olarak iletilmiştir. 
Sonuç olarak, OSB’lerdeki başvurularda yaşanan 
sıkıntıların yakından takip edildiğini ve gelişmeler 
hakkında bilgilendirmelere GENSED olarak devam 
edeceğimizi belirtmek isterim.

“YENI LISANSSIZ 
YÖNETMELIĞI SEKTÖRE  

IVME KAZANDIRDI”
KUTAY KALELİ

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu  
Türkiye Bölümü / GÜNDER Yönetim  

Kurulu Başkanı

Enerji tüketicilerinin aynı zamanda enerji yatırım-
cısı olmasının önünü açan aylık mahsuplaşma yö-
netmeliğini de içeren “Elektrik Piyasasında Lisanssız 
Elektrik Üretim Yönetmeliği” sayesinde, çatı tipi uygu-
lamalarını etkin ve verimli kılacak olan mahsuplaşma 
süresinin aylık olarak belirlenmesi, Türkiye’de çatı tipi 
güneş enerjisi sistemlerinin geleceğini kurgulayan 
ana tema olarak görülmelidir. Güneş enerjisine da-
yalı elektrik üretimi yapabilecek atıl haldeki çatı, cep-
he gibi alanlar değerlendirilecek, üretim ve tüketim 
noktası aynı olmak şartıyla mevcut ‘bağlantı gücünü’ 
aşmamak üzere, güneş santrali kurulabilecek. Yönet-
melikle artık güneş enerjisi uygulamalarının sadece 
çatı ve cephe uygulaması olarak gerçekleştirilebile-
ceği belirlendi. İşletmeler ya da vatandaşlar artık li-
sans alma ya da şirket kurma zorunluluğu olmadan 
daha fazla elektrik üretebilecek ve bunu da çatı ve 
cephe uygulamaları ile yapabilecek.

Bunun ülkemiz için ne ifade ettiğini dünyadan 
örnekler ile anlatmaya çalışalım. Ülkelerin çatı üstü 
uygulamalarına bakıldığında, tüm dünyada hızlı ge-
lişmelerin yaşandığı görülüyor. Örneğin, Hindistan’ın 
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hizmetlerinin hazır olması bir normdur. Bu normu 
elektrik şirketleri de değiştirememektedir.

Elektrik bir emtiadan bir hizmetler bütününe 
dönüşecek ise hizmet farklılaşması kaçınılmaz ola-
caktır. Ama İngiltere’de bile bir dönem gündeme ge-
tirilen farklı fiyatlara farklı güvenilirlik seviyesinde 
elektrik hizmeti çok politik bir tartışma hatta tabu-
dur. Oysa insanlar su alırken bile farklı kalite ve am-
balaj seçebilmekte, bu bir norm olarak kabul edil-
mektedir. Ama elektrikte farklı hizmet seviyelerine 
farklı fiyatlama konuşulmamaktadır. Çünkü parası 
olanın elektriğinin hiç kesilmediği, indirimli fiyatla 
elektrik alarak elektriğinin kesilmesini kabul edenin 
birlikte var olduğu bir dünyaya OECD ülkeleri bile 
henüz hazır değildir.

Elektrikli arabalar
Elektrikli arabalar tekerlekler üzerinde hibrit 

yani hem üretici hem tüketici yapılardır. Elektrikli 
arabaların sisteme ne değer katacağı bilinmemek-
tedir. Fakat elektrikli arabalar emisyon, çevre dostu 
olduğu için değil, konfor ve otonom sistemler yü-
zünden daha fazla yer alacaktır. Elektrikli arabaların 
yükselişi ise bir örnek ile vermek gerekirse 100 yıllık 
dizel motor ve şanzıman bilgi birikimi ve tecrübe-
sinin değerini neredeyse sıfıra düşürebilir. Yani yeni 
bir teknoloji sistemdeki dominant bilgi varlığının de-
ğerini inanılmaz derece sarsabilir. 

Peki elektrik sistemi açısından etkisi nasıl ola-
caktır? Gelişmekte olan ülkeler için araba bir “kon-
for” faktörüdür, bir orta sınıf sembolüdür. Her ne 

kadar araba kiralama veya benzeri hizmetlerin artık 
araba sahipliğini yok edeceği söylense de, yakın ge-
lecek bu kadar net değildir.

Nasıl nihai tüketici-türeticiye (tüketici-üretici: 
prosumer)  dönüşüyorsa sadece bireyler değil siste-
min diğer parçaları da türetici olabilmektedir. Çünkü 
teknoloji bu imkanı sağlamaktaydı.

Fakat herkes türetici olarak çalışmak ister mi? 
Dağıtık üretimde olduğu gibi bu sorunun cevabı 
hayırdır. Sistem zorlayabilir mi? Elektrikte fiyat es-
nekliği düşük olduğundan kısa vadede bu zor gözük-
mektedir. Bir defa tüketiciler istedikleri zaman şarj 
etmeye alıştıkları zaman bu “özgürlük”nasıl geri alı-
nabilir ki?

Elektrikli arabalar sistemde kısa vadede daha çok 
tüketici olacaktır. Daha fazla teknoloji ve yazılım ile 
türetici pozisyonunu -ki zaman zaman- oynayacaktır.

Kayıt zinciri
Eşler arası elektrik ticareti, güvenlikli sistemler 

gibi, kayıt zinciri (blockchain) konusunda elektrik 
sisteminde gerçekleşebilecek değer konusunda bir 
çok çalışma vardır. Aslında temel bir prensibi atla-
mamak gerekiyor, eğer bir mekanizmada şifreleme 
var ise o mekanizma daima kırılgandır. Bu sebeple 
kağıt paralar şifreli değil taklit(tekrar) edilememe 
üzerine inşa edilmiştir.

Bitcoin’deki zincir yapısının sisteme sağladığı 
yenilik işlemin geri alınarak tekrar edilmemesiydi. 
Çünkü zincir halkaları özütler ile birbirinin içine ek-
lenerek sistemdeki geri dönüş imkansız hale getirili-

Talep tarafı neden çalışmıyor?
Talep tarafının çalışması için “müşfik ana-baba”-

nın tüketicisi yerine birey olan bir tüketici gerekmek-
tedir. Yani kendi karar vermeyi seçen ve sonuçları ile 
hem kendi hem de etrafına kazandıran bir tüketici 
profili gerekmektedir. Bunun için de kültürel olarak 
bir değişime de ihtiyaç vardır.

Kültürel derken tüm dünyadaki elektrik kullanı-
cıları açısından kültürel bir değişim gerekmektedir. 
Yüksek fiyatlar da bu değişimi sağlayabilir. Ama bu-
günkü elektrik sistemi tüketici etrafına kurulmuştur. 

Yani üretici değil, tüketici istediği zaman tüketir-tü-
ketmez, üretim ve tüm sistem buna göre konum alır.

Tüm batılı ülkelerde dahil olmak üzere anlık fi-
yatları tüketiciye doğrudan yansıtan çok örnek yok-
tur. Örneğin cep telefonu tarifelerinden düşünelim, 
tüketici anlık fiyata maruz kalmak yerine toplu paket 
almayı seçmektedir. Bu çok rasyonel bir karar mıdır? 
Gerçek anlık fiyatları ve tüketicinin gerçek tüketimini 
bilsek bu cevabı daha doğru verebiliriz. Ama tüketici 
elde ettiği gücü daha uzun yıllar kaybetmeyecek-
tir. İstediği zaman tüketme ve her zaman elektrik 

* Bu makale, Haziran 2019 tarihinde Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi Tarafından Bilkent Enerji Notu olarak eprc.
bilkent.edu.tr adresinden  yayınlanmıştır.

Elektrik piyasalarının geleceği: 

Kritik bakış-3*

 KONUK YAZAR 
Barış Sanlı  
Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
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yordu. Fakat elektrik sisteminde kayıt zincirinde çok 
daha farklı iş modellerinin başarılı olması gerekir. 
Çünkü ticaret olarak bakarsak, neden insanlar kendi

zekalarının ve öngörülerinin ürünü olan ticari ha-
reketlerinin başkaları tarafından da depolanmasını 
istesin ki? Dürüstçe kim komşusuna veya apartma-
nına elektrik satmak-almak ister? Neden sayaçlar 
verileri şifrelesin ki? Tüm bu sorular mevcut iş mo-
dellerinin zorlama olduğunu gösteriyor.

Bu demek değildir ki, kayıt zinciri işe yaramaz. 
Elektrik sisteminde belirli noktalarda kamuya açık 
veri kalitesi, takas bank işlemleri gibi noktalarda ka-
yıt zinciri olabilir ama bu sisteme ne ölçüde değer 
katar bir merak konusudur. Kaldı ki, bu sistemlerde 
oluşan değerin çok yüksek olmaması gerekir çün-
kü matematiksel denklem bütünleri ile korunduğu 
için değer arttıkça bu denklemlerin çözülebilme 
ihtimali artar, çünkü daha fazla kötü niyetli kişi sis-
temde şansını dener. Denklem bütünleri sürekli ar-
tan kompleksliğe sahip değilse, artan transistör ve 
artan işlem gücü ile zamanla daha çözülebilir hale 
gelirler. Yani güvenlikleri de geçicidir.

Sonuç yerine çözüm
Facebook’un ilk iş modeli doğru değildi, Twit-

ter’ın da. Philip Tetlock’a10 göre uzmanlar sıradan 
insanlara göre önyargılarından dolayı daha çok ya-
nılmaktadır. Bu sebeple bize “gelecek” denen elekt-
rik piyasası dönüşümünü de önyargılarımıza acıma-
dan kritik etmemiz ve önerilen bu ilk iş modellerinin 
muhtemelen başarılı olmayacağını ama evrilmesi 
gerektiğini anlamamız çok önemlidir.

Elektrik sektöründe gelecek denen bir çok tartış-
ma aslında önerilen “gelecek”te yatırım yapmış bazı 
bilinirliği olan kişilerin ajandasıdır. Eğer bu ajanda-
lar gerçek olsaydı kazananlar hep aynı olurdu. Yani 
bu bilinirliği olan insanların -uzmanların-, Tetlock’a 
göre, sıradan insanlara göre daha doğru bir gelecek 
önerdikleri iddia edilemez. Neyin gelecek olduğunu 
anlamak için tartışmak şarttır.

Bu yazı ve takip eden serilerde, geleceğe dair 
fikirler ile elektrik piyasasında nelerin gerçekten 
gelme ihtimalinin olduğu tartışılacaktır. Bunu kimse 
bilemez, en bilgilimizin bile yaptığı en fazla bilgili bir 
spekülasyondur.

Bu kapsamda:
  Elektriğin emtiadan önce emtia ve hizmet bütü-
nüne sonra da bu ikisinden birine,

  Piyasa yapısının fiyatlayacağı ürün ve hizmetleri 
değiştirmek zorunda kalacağı,
  Sistemde bir gerçek zaman priminin zamanla 
aşınacağı,
  Planlama ufku ve güvenlik terimlerinin değişece-
ği öngörülebilir.
Bu sebeple “arz güvenliği”nden sistem esnekli-

ğine evrilen bir kavramsal geçiş gerekecektir. Çünkü 
sistem ihtiyacı serbest piyasaya geçişte yatırım ihti-
yacıydı, yatırım ihtiyacını karşılayan ise arz güven-
liğiydi. Yatırım ihtiyacı devam etmekle birlikte, sis-
temin daha çok ihtiyaç duyduğu kontrol ve yönetim 
araçlarıdır.

Tüketici rolünü bir bilinçlendirme ve aktif karar 
alan bir yapı halinde anlamak ve anlatmak gereke-
cektir. Elektrik piyasaları birer sosyal kurumlardır. 
Birey bilgili olmaz ise sosyal kurumlar istenilen nok-
taya ulaşmakta zorlanır.

Teknoloji değişirse düzenleme (regülasyon) de-
ğişmek zorunda kalır. Çünkü düzenleme teknolojinin 
gölgesi gibidir. Teknolojik değişimlerde doğrudan 
düzenleme yapmak yerine gölgenin hareketini göz-
lemlemek önemlidir.

Hem üretici hem tüketici kendi öngörüleri ve 
kararları ile yaşamak zorundadır. Çünkü sistemi 
kontrol eden üst yapının gücü azaldıkça sorumlu-
luk bireylere kalmaktadır. Bu sebeple bilgilendirme, 
kontrat ve ürün farklılıkları ile kişiye özel öngörü-
lebilirlik kurgulanabilmesi gerekir. Artık öngörüle-
bilirlik bireyin seçimidir. Herkesi optimize eden bir 
öngörülebilirlik oyuncu sayısı ve rolleri değiştikçe 
kaybolacaktır.

Dağıtık üretimin sistem içinde oluşturduğu de-
ğer planlamaya ihtiyaç duyar. Dağıtık üretimin hangi 
noktada artacağını mekansal değer karar verir. Bu 
sistemleri kullananlara bu sinyal doğru şekilde ileti-
lebilmeli, onlar da buna erişebilmelidir.

Piyasa yapıları için iki aşamalı bir plana ihtiyaç 
vardır: Geçiş dönemi ve geçiş dönemi sonu. Çünkü 
teknolojik geçişlerde sistemdeki değer kaybı hızla-
nabilir. Bu kayıp yönetilebilir.

Doğru yöntemi bulmak yerine, doğru karışımları 
bulmak önemli olacaktır. Bu sebeple de daha fazla 
deneme-yanılma kaçınılmaz olacaktır. Mükemmeli 
aramak yerine en fazla sayıda daha doğru görünen-
leri yan yana getirebilmek amaç olmalıdır.
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15-17 Nisan 2020 tarihlerinde birlikte olalım

Yeryüzünde
Yenilenebilir Enerji ile
Yeni Bir Yaşam Kuruluyor

• Dünyada ve ülkemizdeki yenilenebilir 
enerji konusundaki uygulamalar, 
teknolojik gelişmeler hakkında bilgi 
almak için,

• Kentlerde ve ülkelerde yenilenebilir 
enerjiye geçiş süreçlerini belirlemek 
için,

• Ülkemizde yenilenebilir enerjiye 
geçişin sorunlarını ve çözüm 
önerilerini tartışacağımız atölye 
çalışmalarına katılmak için,

• Konferansın sonuçlarını hayata 
geçirmek üzere iş birliği yapmak için,

• Topluluk Enerjisi esasına dayanılarak 
%100 yenilenebilir enerjiye 
küresel geçiş için bireylerin, karar 
vericilerin, akademik kuruluşların, 
kooperatiflerin ve yerel yönetimlerin 
üzerine düşen görevler ve 
sorumlulukları tespit etmek için,

IRENEC 2020
10. ULUSLARARASI 
%100 YEN‹LENEB‹L‹R 
ENERJ‹ KONFERANSI 

15-17 NİSAN 2020

10.
 YIL
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Su Politikaları Derneği (SPD) 
ürettiği elektriği YEKDEM kapsa-
mında devlete satan hidroelektrik 
santrallerinin düşük verimlilikle 
çalıştıklarını belirledi.

Su Politikaları Derneği (SPD) 
Başkanı Dursun Yıldız yaptığı 
açıklamada, Enerji Piyasası Dü-
zenleme Kurumu (EPDK) verileri-
ne göre Türkiye’de 2007 yılından 
itibaren nehir ve kanal tipi hid-
roelektrik santrali sayısının hızla 
arttığını söyledi. Bu artışta Yeni-
lenebilir Enerji Kaynaklarını Des-
tekleme Mekanizması (YEKDEM) 
kapsamında verilen elektrik alım 
fiyatı garantilerinin etkili olduğu-
nu anlatan Yıldız, halen 500’den 
fazla nehir ve kanal santralin iş-
letmede olduğunu kaydetti.

Potansiyelin yarısı duruyor
Elektrik üretim miktarında ve 

sisteme arz edilen elektriğin ma-
liyetinde önemli etkisi bulunma-
sına rağmen nehir ve kanal tipi 
HES’lerin üretim verimliliklerini 
ele alan bir çalışmaya bugüne ka-
dar rastlamadıklarını kaydeden 
Yıldız şunları söyledi:

“Türkiye’nin hidroenerji kay-
naklarını planlı, verimli ve çev-
reye duyarlı şekilde geliştirmek 
için mevcut santrallerin duru-
munun ve bunlardan alınan geri 
dönüşlerin bilinmesi şart. Üstelik 

daha potansiyelimizin yüzde 50’si 
duruyor. İşte bu nedenlerle SPD 
olarak 500’ü aşkın nehir ve kanal 
tipi HES’lerin verimliliklerini ince-
ledik.”

Verimliliği arttıracak 
önlemler lazım

Hazırladıkları raporun, bun-
dan sonraki HES planlamaları 
ve işletme programları için çok 
önemli faydalar sağlayabileceği-
nin altını çizen Dursun Yıldız şun-
ları söyledi:

“Yapılan çalışmada nehir ve 
kanal tipi HES’ler ile rezervuarlı 
HES’lerin son dört yıllık ortalama 
üretim verimliliklerini inceledik. 
Oldukça düşük çıkan verimliliğin 
arttırılmasına yönelik önlemler 
alınması gerekiyor. Elde ettiğimiz 
bu sonuçlar ve iklim değişiminin 
artan etkileri havzalarda HES iş-
letme ve enerji optimizasyonu 
planlama çalışması yapılması-
nı da zorunlu kılıyor. Yapılacak 
böylesi bir planlama hidroenerji 
üretiminin çevreye duyarlı olarak 
sürdürülmesine de imkan tanıya-
caktır.”

Kaynakları verimli 
kullanmak için öneriler

SPD raporunda, su kaynak-
larının daha verimli kullanılması 
için ortaya koyulan önerilerden 
bazıları şöyle:

1- Özellikle Akdeniz ve Ege 
bölgesindeki santrallerden doğal 
hayat için bırakılması gereken su 
miktarının daha dikkatli denet-
lenmesi faydalı olacaktır.

2- Doğal hayatı koruyarak 
havzalarımızın gerçek enerji po-
tansiyelinin değerlendirilebilmesi 
amacıyla mevcut santraller için 
havza ölçeğinde İşletme ve Enerji 
Optimizasyonu Planları hazırlan-
malı.

3- Havza ölçeğinde hazırlana-
cak Havzalarda HES İşletme ve 
Enerji Optimizasyonu Planlama 
çalışmasında Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü tarafından hazırlatıl-
mış İklim Değişiminin Su Kaynak-
ları Üzerindeki Etkileri Raporun-
dan faydalanılabilir.

4- Son 10 yılda gerçekleştiri-
len HES projelerinde planlama-
dan başlayan ve işletme verim-
sizliğine dönüşen sorunlar için 
ardışık HES’lerden başlayarak alt 
havza ve havza ölçeğinde Doğal 
Çevreyi Koruyarak Optimum İş-
letme Planları hazırlanmalı.

5- Doğal çevreyi koruyarak 
HES’lerdeki ciddi enerji verimlili-
ği kaybını önlemek için alt havza 
ve havza ölçeklerindeki planla-
malara acilen başlanmalı. 

YEKDEM, HES'leri 
verimsizleştiriyor

Dursun Yıldız
Su Politikaları Derneği Başkanı
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“Sektör yüzde 9,2 oranında küçüldü!”
Sektöre karşı had safhaya ulaşan olumsuz yak-

laşımlar nedeniyle madencilik sektörünün 2019 yı-
lının ilk çeyreğinde yüzde 9,2 küçüldüğünün altını 
çizilen açıklamada, sektörde ciroların düştüğü, ih-
racatın da 5 milyar dolardan 4 milyar dolarlara ge-
rilediğini, sektörün öngörülebilir olmaktan çıktığını 
ve işletmeleri yarına taşıma sıkıntısının başladığına 
dikkat çektiler. 

Madencilik sektöründe 2008 yılında orman izin 
belgesini 3 haftada alınırken, 2010 yılında bu süre-
nin 12 haftada, 2012 yılında ise 40 haftada sonuç-
landırıldığına dikkat çeken sektör başkanları, günü-
müzde ise 1 yıl önce yapılan izin başvurularının bile 
halen sonuçlandırılmayarak adeta yılan hikayesine 

döndüğünü belirtilerek, Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı’nın orman izin belgesi için kendisinin karar ver-
mesi yerine, diğer kurumlara yönlendirme yapar 
hale geldiğini vurguladılar.

Madencilik sektöründe, özellikle izin prosedürle-
ri, mülkiyet sorunları, orman mülkiyet bedellerinin 
yüksekliğinin madencilik projelerine ve yatırımları-
na olan ilgiyi azalttığına dikkat çekilen açıklamada, 
“Orman izin bedelleri bugün birçok altın madeni 
projesinde yatırım bedelinin yüzde 50’sini bulacak 
düzeye gelmiştir. Dünyanın hiçbir yerinde mülkiyet 
bedeli yatırım bedelinin yüzde 2’sini geçemez. Bu-
gün Kanada, Amerika, Avusturalya ve AB ülkelerinde 
alınan orman mülkiyet bedelleri bizim yaklaşık 35 
katımız daha düşük. Bu da ister istemez yerli veya 

Türkiye’deki madencilik sektörünün başkanları 
ortak bir açıklama yaparak, sektörün 2019 yılının ilk 
çeyreğinde yüzde 9,2 küçüldüğünü, sektörde ciroların 
düştüğünü, ihracatta da 5 milyar dolardan 4 milyar do-
larlara gerilediğini, işletmeleri yarına taşıma sıkıntısının 
olduğuna dikkat çekerek, “Acil önlem alınmazsa ma-
dencilik sektörü S.O.S veriyor. Biz tüm zorluklara karşın 
ülkemiz için ‘inadına üretim, inadına ihracat’ inancı ile 
çalışıyoruz; ancak karşımıza çıkan engelleri ‘yerli ma-
dencilik’ söylemiyle bağdaştıramıyoruz” dediler. 

Türkiye’de madencilik sektöründe faaliyet göste-
ren birlik ve STK başkanları, Ege Maden İhracatçıları 
Birliği’nin ev sahipliğinde İzmir’de “Madencilik Sektö-
rü İstişare Toplantısı’nda bir araya geldi. Toplantıda, 

madencilik sektörünün yaşandığı sorunlar ve alına-
cak önlemler masaya yatırıldı. 

Başkanlar, toplantıya ilişkin yaptıkları ortak açık-
lamada, Türkiye’de yatırım ortamının bozulduğuna 
vurgu yaparak, orman bedellerinin ödenemeyecek se-
viyedeki yüksekliği, orman izin başvurularının sonuç-
lanmasının yıllar alması, güvenlik soruşturmalarının 
çok uzun sürmesi, her işlem için ayrı güvenlik soruş-
turması yapılması, Zeytincilik Kanunu’nun madencilik 
yapılamaz boyutta uygulanması, kamu kurumlarının 
madenciliğe olumsuz yaklaşımları ve tüm süreçlerin 
öngörülemez hale gelmesi gibi sorunlardan dolayı 
madencilik sektöründe morallerin sıfıra düştüğü be-
lirtildi.

SEKTÖR BAŞKANLARINDAN ORTAK ÇAĞRI: 
Madencilik sektörü S.O.S 

veriyor, acil önlem alınmalı

Sektöre karşı had safhaya ulaşan olumsuz yaklaşımlar nedeniyle madencilik sektörünün 
2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 9,2 küçüldüğünü belirten sektör başkanları, ortak bir 

açıklama yaptı. Sektörde ciroların düştüğü, ihracatın da 5 milyar dolardan 4 milyar dolarlara 
gerilediğini, sektörün öngörülebilir olmaktan çıktığını ve işletmeleri yarına taşıma sıkıntısının 
başladığına dikkat çeken madencilik sektörü başkanları “Bir taraftan ‘yerli madencilik’ söylemi 
dillendirilirken, diğer taraftan ağırlaştırılan maddi ve cezai uygulamalar Türkiye’de madencilik 

yapılması istenmiyor algısı yaratıyor” mesajını verdi…
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yabancı yatırımcının elini taşın altına koymasına 
engel oluyor veya gözünü korkuyor. Biz, üreticiler 
olarak hiç para alınmasın demiyoruz; ödenecek be-
dellerin hakkaniyetli olmasını talep ediyoruz. Bu so-
runların çözümü için birçok alternatif üretilebilir. Biz 
burada her türlü katkıyı sunmaya hazırız” çağrısına 
yer verildi.

“Sektörün el freni çekildi!”
Madencilik sektörünün kilitlendiğinin, neredeyse 

faaliyet yapamaz hale geldiğinin altını çizen sektör 
başkanları, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı’nın ve bu 
bakanlıklara bağlı kuruluşların, İl Çevre Müdürlük-
leri’nin sektöre yaklaşımının işleri her geçen gün 
daha da zorlaştırdığına dikkati çeken başkanlar, 
“Bu yaklaşım yüzünden madencilik sektörü 
bu kurumlara derdini anlatamıyor, 
kendimizi çaresiz hissediyo-
ruz. Sanki madencilik sek-
törünün el freni çekilmiş 
oldu” mesajını verdi. 

Bir taraftan ken-
dilerinin de sınırsız 
destek verdikleri 
“Yerli Madencilik” 
söylemi dillendiri-
lirken, diğer taraftan 
ağırlaştırılan maddi 
ve cezai uygulamala-
rın “Türkiye’de maden-
cilik yapılması istenmiyor” 

izleniminin yaratılmasına neden olduğuna dikkat 
çekilen açıklamada; yeni çıkan her yasa ve yönet-
meliğin sektörün yükünü azaltmak yerine, daha da 
ağırlaştırdığını hatta sektörünün yüklerini kaldırıla-
mayacak derecede arttırdığını dile getirdiler.

“Ülkemizin yeraltı kaynaklarının çıkarılıp eko-
nomiye kazandırılmasının milli bir görev olduğunu 
düşünüyoruz” ifadesine yer verilen açıklamada, “Biz, 
madencilik sektöründeki ithalattan dolayı her yıl mil-
yarlarca dolar dövizin yurt dışına ödenmesine karşı 
çıkıyoruz. Unutulmamalı ki, günlük yaşamımızda 
hava kadar, su kadar insan yaşamını madenler de 
belirliyor. Sadece ekonomik olarak büyümek için de-
ğil, daha sağlıklı ve iyi bir yaşam için de yeraltındaki 
varlıklarımızı değerlendirmemiz gerektiğine inanı-
yoruz. Bu inanç ve bilinçle, topraklarımızın altında 

işletilmeyi bekleyen madenlerimizi 
işleterek milletimizin yararına 

sunmak istiyoruz. Ancak, ne 
yazık ki, acil önlem alın-

mazsa, bugün maden-
cilik sektörünün S.O.S 

verdiğini görüyoruz. 
Tüm zorluklara rağ-
men ülkemiz için 
‘inadına üretim, ina-
dına ihracat’ inancı 

ile çalışıyoruz; ancak 
karşımıza çıkan en-

gelleri ‘Yerli Madencilik’ 
söylemiyle bağdaştıramı-

yoruz” denildi.

YENI YOL HARITASI HAYATA GEÇIRILMELI

Sektörde yaşanan daralma ve küçülmenin 
önüne geçmek için acil olarak alınması gere-

ken önlemleri belirleyen madencilik sektörü başkan-
ları, önümüzdeki dönemde şu adımların acil olarak 
atılmasını dile getirdiler:

 � ‘Madenler olmazsa hayat olmaz’ görüşünü 
kamuoyuna anlatmak için etkinlikler yapıla-
cak.

 � Madencilik sektörünün cari açığı düşürücü 
yönü halka anlatılacak.

 � Türk ekonomisinin büyümesi ve refahın art-
masının ancak öz kaynaklarımız olan ma-
denlerin üretilmesi olduğu yüksek sesle dil-
lendirilecek.

 � Tarım ve Orman Bakanı, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı’ndan randevular alınarak sek-
törün yaşadığı zorluklar anlatılacak ve des-
tek istenecek.

 � Madencilik sektörünün tüm kollarından tem-
silciler 3 ayda bir toplanıp durum değerlen-
dirmesi yapıp çalışmaları değerlendirecek. 

 � Sosyal medyada hayatımızda madenlerin 
önemi anlatılacak. Madenler olmadan halkın 
refahının artmayacağı, halka basın ve sosyal 
medya yoluyla anlatılacak, halk bilgilendiri-

lecek.
 � Kamu kurumlarının olumsuz yaklaşımları 

nedeniyle madencilik sektörünün kan kay-
bettiği ve bundan ülkemizin zarar gördüğü 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılı-
ğı’na atanan Prof. Dr. Şeref Kalaycı ve Maden 
ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne atanan 
Cevat Genç başta olmak üzere kamuya tek-
rar anlatılacak.

 � Ankara’da Türkiye genelinde madencilik sek-
töründe faaliyet gösteren tüm sivil toplum 
kuruluşları yöneticilerinin katılımı ile Maden-
cilik Şurası toplanacak. Cumhurbaşkanımız 
ve ilgili bakanlar davet edilerek sektörün so-
runları paylaşılacak.

 � Yeni Maden Kanunu ihtiyacının gerekçeleri 
anlatılacak.

 � Madencilik sektörünün devlet desteklerin-
den yararlanması için lobi çalışması yapıla-
cak. 

 � Madencilik sektörünün tüm sivil toplum ku-
ruluşlarının başkanlarının imzasının bulun-
duğu ortak bir metinle Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu 
istenerek sektörün sorunları anlatılacak.
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sadık kalmaması nedeniyle iklim değişikliğinin eko-
nomik etkilerini artıracağı da belirtilerek “İklim de-
ğişikliği sebebiyle insanlar yaşama, beslenme, ba-
rınma ve su gibi temel insan haklarından mahrum 
kalacak” deniyor. 

Raporda iklim değişikliğinin ekonomi ve insan 
haklarına yönelik etkilerinden öne çıkanlar şöyle:

 � İklim değişikliği mevcut yoksulluğu ve eşitsizliği 
artıracak. En çok yoksul ülkeler etkilenecek.
 � İklim değişikliğine bağlı hava olayları ekonomiye 
zarar veriyor. Yalnızca ABD’de 1980’den bu yana 
gerçekleşen 241 aşırı hava olayı 1.6 trilyon dolar 
zarara yola açtı.
 �En zengin yüzde 1’lik kesimde yer alan bir kişi, en 
yoksul yüzde 10’da yer alan bir kişiden 175 kat 
daha fazla karbon salımına sebep oluyor.
 �Hükümetlerin Paris Anlaşması’na sadık kalma-
ması iklim değişikliğinin ekonomik etkilerini ar-
tıracak.
 � İklim değişikliği sebebiyle insanlar yaşama, bes-
lenme, barınma ve su gibi temel insan hakların-
dan mahrum kalacak.

İklim değişikliği insan hakları meselesi
BM’ye göre, hükümetler sorumluluk alarak iklim 

değişikliği ve ekonomiyi bir arada düşünmeli. Temiz 
enerjiye geçmek için gösterilen çabalara öncelik ve-
rilmeli. Temiz enerji tek başına 18 milyon kişiye iş 
imkanı sağlama potansiyeline sahip.

Bir yandan iklim değişikliğinin ekonomi ve insan 
haklarına etkilerine yönelik politika geliştirilirken, 
diğer yandan sivil toplum, aktivistler ve diğer pay-
daşların da sürece katkı koyması sağlanmalı.

Greenpeace İklim Adaleti Projesi Dava Danışmanı 

Louise Fournier rapor hakkında “İklim değişikliği bir 
insan hakları meselesi. Bu rapor iklim değişikliğiyle 
acilen mücadele edilmesi gerektiğini ortaya koyu-
yor” dedi. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje 
Sorumlusu Duygu Kutluay ise “Bilim insanlarının or-
taya koyduğu gerçeklere artık kulak tıkayamayacak 
durumdayız. Küresel iklim değişikliği, etkilerine her 
an tanıklık ettiğimiz bir iklim krizine dönüştü. Bu kriz 
o kadar büyük ölçekli ki, ekonomiyi ve toplumu da 
olumsuz yönde etkiliyor. Bu yüzden acilen harekete 
geçilmeli” diye konuştu.

İklim değişikliği ve onun yarattığı toplumsal et-
kilere karşı geleneksel mücadele yollarının yetersiz 
kalacağının vurgulandığı BM raporunda yer alan te-
mel öneriler ise şöyle:

 �Hükümetler sorumluluk alarak iklim değişikliği 
ve ekonomiyi bir arada düşünmeli.
 �Temiz enerjiye geçmek için gösterilen çabalara 
öncelik verilmeli. Temiz enerji tek başına 18 mil-
yon kişiye iş imkanı sağlama potansiyeline sahip.
 �Bir yandan iklim değişikliğinin ekonomi ve insan 
haklarına etkilerine yönelik politika geliştirilirken, 
diğer yandan sivil toplum, aktivistler ve diğer pay-
daşların da sürece katkı koyması sağlanmalı.

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan rapo-
ra göre, iklim değişikliği sebebiyle 2030 yılına ka-
dar dünya genelinde 120 milyon kişi yoksullaşacak. 
BM’nin iklim değişikliği ile yoksulluk ve insan hakla-
rı arasındaki ilişkiyi ele alan raporu, 2030 ila 2050 
yılları arasında iklim değişikliği yüzünden yılda 100 
milyon kişinin ekonomik açıdan olumsuz etkilenece-
ğini, 250 bin kişinin de hastalıklar sebebiyle hayatını 
kaybedeceğini ortaya koyuyor.

Raporda muhtemel yoksulluğun başlıca neden-
leri arasında iklim değişikliğine bağlı olarak bazı 
bölgelerde besin yetersizliği, kuraklık, açlık, okyanus 

sıcaklığının yükselmesi ve gıda üretiminin azalması 
yer alıyor.  Rapora göre, iklim değişikliği mevcut yok-
sulluğu ve eşitsizliği artıracak. En çok yoksul ülkeler 
etkilenecek.

İklim değişikliğine bağlı hava olayları ekonomile-
re de zarar vermeye devam edecek. Yalnızca ABD’de 
1980’den bu yana gerçekleşen 241 aşırı hava olayı 
1.6 trilyon dolar zarara yola açtı.

En zengin yüzde 1’lik kesimde yer alan bir kişi, 
en yoksul yüzde 10’da yer alan bir kişiden 175 kat 
daha fazla karbon salımına sebep oluyor. 

Rapor, hükümetlerin Paris İklim Anlaşması’na 

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan rapora göre, iklim değişikliğinin 2030 ila 2050 yılları arasında 120 
milyon kişiyi yoksullaştıracak. Hükümetlerin acil önlem almasını öneren raporda, “İklim değişikliği mevcut 
yoksulluğu ve eşitsizliği artıracak. En çok yoksul ülkeler etkilenecek. İklim değişikliğine bağlı hava olayları 

ekonomilere de zarar vermeye devam edecek. Yalnızca ABD’de 1980’den bu yana gerçekleşen 241 aşırı 
hava olayı 1.6 trilyon dolar zarara yola açtı. En zengin yüzde 1’lik kesimde yer alan bir kişi, en yoksul yüzde 

10’da yer alan bir kişiden 175 kat daha fazla karbon salımına sebep oluyor” deniliyor…

İklim değişikliği  
120 milyon kişiyi yoksullaştıracak
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▶ İklim değişikliği  120 milyon kişiyi yoksullaştıracak RAPOR 
Z. Işık Adler 



İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü, Çin’deki hava 
kirliliğinin güneş ışığının yüzeye ulaşmasını engel-
leyerek üretilen güneş enerjisi miktarını yüzde 13’e 
kadar azalttığını ortaya çıkardı. Araştırmada, 1960 
ve 2015 yılları arasında Çin’deki 119 farklı noktadan 
güneş radyasyon verileri alınarak, insan kaynaklı 
Çin’in hava kirliliği ile mücadelesi güneş enerjisine 
destek olacak aerosollerin maksimum verimi ne ka-
dar azalttığını belirlemek için kükürtdioksit ve kara 
karbon emisyonları verileri ile birleştirildi. Nature 
Energy’de yayımlanan Bart Sweerts’ın çalışması, 
Çin’deki hava kirliliğinin güneşten elektrik üretim 
potansiyelini söz konusu yıllar boyunca yüzde 13 
oranında azalttığını gösteriyor.

Çin, sağlık koşullarını olumsuz etkileyen hava 
kirliliği için çalışmalarını hızlandırırken yerel dü-
zeyde güneş enerjisi kullanımını arttırmak için şe-
hirlerdeki hane halkına ve kamu binalarına yönelik 
destekler sunuyor. Ancak nüfus yoğunluğu yüksek 
şehirler aynı zamanda en büyük kirletici olduğun-
dan güneş enerjisinden istenen verim alınamıyor. 
Her yıl Çinli vatandaşların yüzde 38’i sağlıksız hava 
koşullarına maruz kalıyor ve hava kirliliği kaynaklı 
binlerce ölüm yaşanıyor.

Çin’deki güneş enerjisi potansiyeli, 1960 yılından 
bu yana fosil yakıtlardan kaynaklanan hava kirlili-
ği ile azaldı. Çin’de kirlenme krizini tetikleyen baş 
faktör, sınırsız emek arzına dayalı imalat sektörü-
nü besleyen kömür enerjisine bağlılık. Daha net bir 
gökyüzü ile güneş panellerinin elektrik üretme po-
tansiyelini arttıracak olan Çin, 2018 yılında toplam 
kurulu güneş enerjisi kapasitesini 170 GW seviyesi-
nin üzerine çıkarmıştı. Çin’in hava kirliliği ile artan 
mücadelesi, 7 milyar dolarlık bir ekonomik kazanç 
ve iklim değişikliği ile mücadelede ivme şeklinde yo-
rumlanıyor.

2030 yılına kadar ek 36.5 GW güneş enerjisi ka-
pasitesi kurmayı hedefleyen Fransa’da, Çevre ve 
Enerji Yönetim Ajansı (Ademe), Fransa ve Korsi-
ka’daki atıl alanların ve otoparkların güneş enerjisi 
potansiyelini açıklayan bir rapor yayınladı.

301 bin noktadan seçilen 17 bin 764 bölgede 
ekilmemiş tarım arazileri hariç uygun alanlar ve 
otoparklar için uygulanabilir toplam fotovoltaik (PV) 
güneş enerjisi kapasitesinin yaklaşık 53 GW olduğu 
tahmin ediliyor.

Ajans, ekilmemiş alanlara ve elektrik santral-
lerinin inşasındaki diğer potansiyel engellere göre 
bölgeleri seçti. Ademe web sitesinde yer alan ana-
lizlerde seçilen yerlerin üçte ikisi, 49 GW kapasiteye 
sahip olduğu tahmin edilen atıl durumdaki alanlara 

yerleştirildi. Tipoloji açısından, en çok sayıda alan 
toplamın yüzde 23’ünden fazlasını oluşturan eski 
hidrokarbon birikintilerinden oluşurken eski ticaret 
ve sanayi siteleri toplamın yüzde 5’inden sorumlu 
oldu. Belirlenen yerlerin yüzde 4’ünden fazlası ise 
eski atık depolama alanlarından oluşurken kalan 
üçte birlik alan ise yaklaşık 4 GW PV kapasitesine 
sahip olduğu belirlenen otopark üstü çatı tipi güneş 
enerjisi sistemlerinden oluşuyor.

Öte yandan, atıl alanlardaki maliyetlerin daha 
yüksek olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor. 
Seçilen sahaların yüzde 70’i, 0,5 MW ila 2,5 MW ara-
sında değişen bir potansiyel sunarken bu durum 
daha büyük tesisleri barındırabilecek yerler kadar 
uygun maliyetli olmayacakları anlamına gelebilir.

Çin’in hava kirliliği ile mücadelesi  
güneş enerjisine destek olacak

2018 yılında toplam kurulu güneş enerjisi kapasitesini 170 GW seviyesinin üzerine 
çıkaran Çin, hava kirliliği ile mücadelede önemli bir mesafe aldı. Çünkü ülke çapında 
yaşanan hava kirliliği, güneş enerjisi miktarını yüzde 13 azaltıyor. Uzmanlar, hava 
kirliliğindeki her azalış ülkenin güneş potansiyelini artıracak yorumunu yapıyor…

Fransa’da atıl alanların  
53 GW’lik güneş potansiyeli bulunuyor
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▶ Fransa’da atıl alanların  53 GW’lik güneş potansiyeli bulunuyor DÜNYA GÜNDEMİ 
Esen Erkan 



Dubai’de en büyük havaalanının çatısına 
güneş enerjisi sistemi kuruldu

Dubai Havalimanları (DXB) ve Etihad Enerji Hizmetleri Şirketi (Etihad ESCO), Dubai Uluslararası 
Terminal 2’deki bölgenin en büyük havaalanında 15 bin fotovoltaik panelden oluşan güneş enerjisi 
sistemi kurdu.

Emirlik Haber Ajansı’ndan yapılan haberde, 5 
MW’lık kurulu güce sahip güneş enerjisi projesinin 
Dubai Havalimanları için yıllık 7,483,500 kWh enerji 
üreteceği ve 3,3 milyon AED (Birleşik Arap Emirlikle-
ri Dirhemi) değerinde tasarruf sağlayacağı açıklandı. 
Proje, mevcut terminal 2 yükünü yaklaşık yüzde 29 
oranında düşürürken, aynı zamanda 10 yıl boyunca 
üretilen 53 bin 617 ağaç fidesine veya bir yıl boyun-
ca kullanılan 688 binek aracına eşdeğer olan yıllık 
CO2 emisyonlarını 3,243 mt kadar düşürecek.

Etihad ESCO enerji hizmet şirketi ve Dubai Elekt-
rik ve Su Kurumu (DEWA)’nın yüzde 100 bağlı or-
taklığıdır. Proje, DEWA’nın temiz yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan 
ilk akıllı girişimi olan Shams Dubai’nin bir parçası 
olarak hayata geçirildi. Program, güneş enerjisin-

den elektrik üretmek için çatılara güneş panellerinin 
kurulmasını ve fazla jenerasyonun aktarılması için 
DEWA’ın şebekesine bağlanmasını teşvik ediyor.

Etihad ESCO, Dubai Havalimanları için tamam-
landıktan sonraki 7 yıl boyunca bakım hizmeti ve-
recek. Dubai Havalimanları Altyapısı ve Teknolojisi 
Genel Müdür Yardımcısı Michael Ibbitson, “Dubai 
Havaalanları, karbon ayak izimizi sınırlandırmak ve 
Dubai’nin 2030 yılına kadar enerji tüketiminde yüz-
de 30 azalma hedefini desteklemek amacıyla son 
birkaç yıl içinde çeşitli yeşil girişimlerde bulundu. 
Bunlar arasında enerji tasarruflu armatürlerin kul-
lanımı, soğutma sistemlerinin optimizasyonu, enerji 
tasarruflu LED ampullerin montajı ve diğerleri yer 
alıyor” dedi.

Dünyanın en büyük kömür tüketicilerinden biri olan Hindistan’da, geçtiğimiz yıl güneş enerjisine 
yapılan yatırımlar ilk kez kömürü geride bıraktı. 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayın-
lanan rapora göre, Hindistan’ın yenilenebilir kaynak-
lara yaptığı yatırımlar, fosil yakıt yatırımlarını geride 
bıraktı. Hükümet ihaleleriyle desteklenen fotovolta-
iklere (PV) yapılan harcamalar geçen yıl ilk kez kö-
mür temelli harcamaların önüne geçti. Güneş ener-
jisine yönelik elverişli hükümet politikaları ve düşen 
maliyetler sayesinde, güneş enerjisi son yılların en 
büyük yükselişini yaşıyor.

Ancak Hindistan’ın kömür açlığının yakın bir za-
manda ortadan kalkması da beklenmiyor. Çin ve ABD 
ile birlikte dünyanın en büyük kömür tüketicilerinden 
biri olmaya devam eden ülkede, arz yatırımları geç-
tiğimiz yıl arttı. İthalattan önce yerli üretimi destek-
leyen bir politika ile desteklenen kömür, geçen yıl 
ülkenin en büyük ithalat kalemi olmaya devam etti.

Diğer ülkelerin kömür kullanımını azalttığı bir dö-
nemde, büyük bir çoğunluğu kömür kaynaklı olmak 

üzere fosil yakıtlardan elektrik sağlayan Hindistan, 
oyunun kurallarını zorlayan ülkeler arasında yer al-
mayı sürdürüyor.

Hindistan ilk kez güneş enerjisine  
kömürden daha fazla para yatırıyor
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rün işleyişini dönüştürerek teknolojiyi bir sıçrama 
aracı olarak kullanabiliriz. Biz de Sabancı Holding 
olarak kendimizi Avrupa’nın en büyük enerji şirket-
lerinden biri olan ortağımız E.ON ile birlikte Türki-
ye’nin en büyük oyuncusu olarak konumlandırdık. 
Konvansiyonel oyunu en verimli şekilde oynarken; 
geleceği de şekillendirmek adına sürekli Türkiye’nin 
ihtiyaçlarına ve gerçeklerine göre yeni ürünler ve 
servisler için çalışıyoruz” diye konuştu. 

Dünyada teknoloji, finansman ve kamu menfaat-
leri gibi birbirine bağlı ve aynı zamanda potansiyel 
olarak çelişen konuların iyi bir şekilde dengelen-
mesi ihtiyacının giderek arttığını kaydeden Zaimler 
şöyle devam etti: 

“Bu süreçte müşteriler için ürün ve hizmet geliş-
tirmenin yanı sıra pazarların gelişimi de kritik öne-
me sahip. Bugün serbestleşme yolunda, gelişmekte 
olan bir ülke olarak Türkiye’de çevik bir sisteme, 
kurumsal değerlere ve girişimcilik kültürüne sahi-
biz. Gelişmiş pazarlarda 10-15 yıl önce başlanan ve 
bugün gelecek için tartışılan uygulamalar, politika 
yapıcılara ve sektördeki tüm paydaşlara yaşadığı-
mız küresel teknolojik geçiş dönemini, ülkemizdeki 
enerji piyasalarında sıçramalı ve verimli bir büyü-
meyi yakalama fırsatı olarak kullanma ve pilot ola-
rak uygulama fırsatı veriyor.”

nolojilerin uygulanması noktasında çok iyi çeviklik 
gösteriyorlar. Türkiye bu pazarların içerisinde en 
büyük potansiyele sahip ülke” dedi. 

Dünyanın daha temiz ve dekarbonize bir gezegen 
hedeflediğine işaret eden Zaimler, son 20 yılda hız-
lı bir büyüme gösteren gelişmekte olan piyasaların 
yakın gelecekte daha da kilit bir rol üstlenmelerinin 
beklendiğini belirterek Türkiye’nin de uzun yıllar or-
talama yüzde 5.5 oranında büyüyen bir pazar oldu-
ğunu kaydetti. 

Türkiye’nin yaş ortalaması 32 olan 82 milyonluk 
nüfusuyla Avrupa pazarlarının yarısı düzeyinde bir 
tüketime sahip olduğuna dikkat çeten Zaimler, “He-
pimiz Türkiye’de de yenilenebilir enerjinin sürdürü-
lebilir büyümesini görüyoruz. Bu aynı zamanda, kat-
lanarak büyüme şansı da veriyor.”

“Pazarın gelişimi için ürün ve hizmet 
geliştirmek gerekiyor”

Türkiye’nin geçmişte telekomünikasyon ve ban-
kacılık sektöründe sıçramalar yaptığını belirten Za-
imler, benzeri bir sıçramanın enerji sektöründe de 
gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Zaimler, “Sektö-

"TÜRKİYE'NİN ÇOK BÜYÜK BİR 
GÜNEŞ POTANSİYELİ VAR" 

Türkiye enerji sektörünün Avrupa’dan farklı de-
neyimleri bulunduğunu kaydeden Zaimler, enerji 
şirketlerinin çağrı merkezlerine her yıl 25 milyon 
çağrı aldıklarının altını çizdi ve “Bunlar çok büyük 
rakamlar. Bu yüzden, yapay zeka, IoT gibi yöntem-
leri önce biz kullanıyoruz. Gelecek için çalışıyoruz, 
yani herkesten önce geleceği düşünmek zorunda-
yız” ifadelerini kullandı.  
Türkiye’nin çok büyük bir güneş enerjisi potansiyeli 
bulunduğuna da dikkat çeken Zaimler, konuşmasını 
şöyle tamamladı: 
Hem üretim hem de dağıtım tarafında birçok yenilik 
ve birçok teknoloji mevcut. Türkiye’de, enerji sek-
törünün gelişimini destekleyen farklı öncelikler ve 
bu öncelikleri destekleyen mekanizmalar var. Türk 
müşterilerin farklı ihtiyaçları ve öncelikleri var. Bu 
yüzden benim önerim gelişmekte olan pazarların 
yeni ortaklıklar kurmak adına mükemmel bir oyun 
alanı olduğu ve aynı zamanda yeni teknolojilerin bir 
test alanı olarak kullanılabileceğidir.

Zaimler:  
TEKNOLOJİYİ SIÇRAMA 
TAHTASI OLARAK 
KULLANACAĞIZ

FT Enerji Dönüşüm Stratejileri 
Zirvesi’nde bir konuşma yapan 
Sabancı Holding Enerji Grubu 
Başkanı Kıvanç Zaimler, Türkiye’nin 
geçmişte telekomünikasyon ve 
bankacılık sektöründe sıçramalar 
yaptığını belirterek benzeri bir 
sıçramanın enerji sektöründe de 
gerçekleştirilebileceğini söyledi. 
Zaimler, “Enerjide yeni teknolojilerin 
uygulanması için Türkiye müthiş 
bir oyun alanı. Pazar şartları ve 
müşteri potansiyeli yeni uluslararası 
yatırımlar ve startuplar için 
Türkiye’nin mükemmel bir pilot 
bölge olduğunu gösteriyor” dedi.

Dünyada enerji sektörünün en büyük oyuncuları 
Londra’da düzenlenen FT Energy Transition Strate-
gies Summit 2019’da bir araya geldi. Enerji devle-
rinin CEO’ları ve sektörün diğer paydaşları zirvede 
enerji sektöründeki dönüşüm, büyük yatırımlar, ye-
nilenebilir enerji, karbon salınımı, iklim değişikliği, 
depolama ve yapay zeka konularını tartıştı. Lond-
ra’da uluslararası yatırımcılara seslenen Sabancı 
Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, “Enerji 
sektöründe gelişmekte olan pazarlar yeni ortaklık-
lar için avantajlı bir oyun alanı. Özellikle yeni tek-
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▶ Zaimler:  TEKNOLOJİYİ SIÇRAMA TAHTASI OLARAK KULLANACAĞIZ ŞİRKETLERDEN… 



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BÜYÜK TEHDİT
Araştırma sonuçlarına bakıldığında iklim de-

ğişikliği bu yıl da, CEO’ların organizasyonel büyü-
meleri önünde gördükleri en büyük risk olarak bir 
numarada. Araştırmada ilk kez iklim değişikliğinin 
teknolojik dönüşüm, bölgeselcilik, siber güvenlik ve 
operasyonel risklerden görece daha yüksek bir ora-
na sahip.

Katılımcıların yüzde 55’i, şirketlerinin sadece fi-
nansal büyüme odaklı olmaktan ziyade daha uzun 
dönemli, sürdürülebilir başarılar sağlaması gerekti-
ğini düşünüyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 33 olan bu oran, 
iklim değişikliğinin risk olarak görülmesi ile doğru 
oranda artış gösteriyor. 

ÇABUK-YANILMA GEREKLİLİK
Araştırmaya katılan CEO’ların yüzde 84’ü, ‘ça-

buk-yanılma’ kültürünün günümüz iş dünyasında 
bir gereklilik olduğuna inanıyor. Buna karşın ‘hata-
lardan hızlıca ders çıkarma’ kültürünü kendi şirket-
lerinde uyguladığını söyleyen CEO’ların oranı yüzde 
56. Bu nedenle katılımcıların yüzde 84’ü mevcut dü-
zeni değiştirmek için kendi ekiplerinde düzenleme-
ye gitmeyi planlıyor.

SİBER GÜVENLİK 
HERKESİN ENDİŞESİ

Bu yılki araştırmada ikinci sıraya gerilese de si-
ber güvenlik CEO’ların ajandasındaki en önemli ko-
nuların başında geliyor. Bu yıl daha sağlam bir siber 
güvenlik stratejisi hazırlamaya öncelik vereceklerini 

söyleyen CEO’ların oranı bir önceki yıla göre 14 puan 
artarak yüzde 69’a çıktı.

Katılımcıların yüzde 71’i enformasyon güvenliği-
ni inovasyon stratejileri içindeki anahtar faktör ola-
rak değerlendirdiğini vurguladı.

BİRLEŞME & SATIN ALMALAR
Araştırmaya katılan CEO’ların büyük bölümü, 

dijital kapasitelerini artırmak için en iyi fırsatın bir-
leşme & satın almalar olduğunu düşünüyor. Katı-
lımcıların yüzde 84’ü gelecek 3 yılda orta ile yüksek 
oranda bir birleşme & satın alma isteği içinde ola-
caklarını söylüyor.

YENİ TEKNOLOJİLERE YATIRIM
Katılımcıların yüzde 68’i, yatırım tercihlerini yeni 

teknolojiler alanında kullanmaya öncelik verdiklerini 
belirtiyor. Mevcut işgücünün iyileştirilmesi alanına 
yatırım yapacağını söyleyen CEO’ların oranıysa yüz-
de 32.

YAPAY ZEKA GÜNDEMDE
Her ne kadar yapay zekanın gündemlerinde ol-

duğunu söyleseler de CEO’ların sadece yüzde 16’sı 
şirketlerinde yapay zeka ve otomasyon program-
ları bulunduğunu söylüyor. Yüzde 31’i yapay zekayı 
deneme aşamasında kullandıklarını, yüzde 53’ü ise 
kısıtlı oranda yapay zeka uygulamaları olduğunu be-
lirtti.

Katılımcıların yüzde 65’i, yapay zekanın ortadan 
kaldırdığından çok yeni iş yaratacağına inandığını 
söylüyor.

KPMG’nin CEO Outlook 2019 araştırmasına göre, 
dünya genelinde CEO’ların üçte ikisi, çevik hareket 
etmenin değişen iş dünyasında büyümenin anahtarı 
olduğuna inanıyor. Araştırmaya göre, iklim değişik-
liğini şirketlerinin büyümesinin önündeki en büyük 
tehdit gören yöneticiler, yatırım önceliklerini de yeni 
teknolojilerden yana kullanıyor…

Uluslararası danışmanlık, vergi ve denetim fir-
ması KPMG’nin bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Kü-
resel CEO Outlook araştırması, dünyanın önde gelen 
şirket yöneticilerinin, her geçen gün değişen iş dün-
yasına adapte olmak için daha çevik olmaları gerek-
tiğine inandığını gösteriyor.

Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı, dünyanın en 
büyük 11 ekonomisinde çalışan bin 300 CEO’nun yer 
aldığı araştırmaya katılanların üçte ikisi çevikliğin, 
‘iş dünyasının yeni para birimi’ haline geldiğini dü-
şündüklerini, bu değişime uyum sağlayamayan yö-
neticilerin yarış dışı kalacağına inandıklarını ortaya 
koydu.

Katılımcıların 310 tanesi, yıllık gelirleri 500 ila 
999 milyon dolar arasındaki şirketlerin, 543’ü 1 mil-
yar dolarla 9.9 milyar dolar arasındaki şirketlerin, 
447 tanesi de 10 milyar dolar ve üstünde geliri olan 
firmaların yöneticilerinden.

BAŞARININ SIRRI ÇEVİKLİK
Araştırmada, “Bugünkü şartlarda CEO’ların 

önünde zorlu bir tercih var. Çevresel, ekonomik ve 
teknolojik değişimler karşısında şirketlerini organi-
zasyonel çeviklikle dönüştürmeye çalışıyorlar. Bunu 
yaparken mevcut iş modellerini yıkmaları ve pazarın 
katı kurallarına meydan okumaları gerekiyor. Başa-
rılı bir CEO’nun çevik olmaya ihtiyacı var. Bugünün 
CEO’ları iş modellerini yıkarak yeni stratejik ortak-
lıklara girerken, alternatif birleşme ve satın alma 
stratejileri düşünürken ve mevcut işgücünün yete-
neklerini artırırken rahat olmak durumunda” ifade-
leri yer alıyor. 

Araştırmadan dikkat çekici satış başları şöyle:
 9 Araştırmaya katılan CEO’ların yarısından fazlası 
başarılı olacaklarından emin olduklarını söylüyor.

 9 Yüzde 53’ü gelecek 3 yılda şirketlerinin yüzde 
2’nin üzerinde büyüme oranı yakalayacağına gü-
veniyor.

 9 Yüzde 62’si küresel ekonominin önümüzdeki 3 
yılda büyüme göstereceğini düşünüyor. Bu oran 
geçtiğimiz yıl yüzde 67 seviyesindeydi.

 9 Katılımcıların yüzde 36’sı, gelecek 3 yılda çalışan 
sayılarını yüzde 6’dan fazla artıracaklarını öngö-
rüyor.

YÖNETİM . .

Dünya CEO’larının ajandasındaki 
ilk gündem maddesi:

Çeviklik

 YÖNETİM 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulusal Enerji 
Verimliliği Eylem Planı Gelişim Raporu’nu 31 Tem-
muz tarihinde yayımladı. Yayımlanan raporda, 2017- 
2018 yıllarında toplamda 198 MW kurulu güce sahip 
kojenerasyon tesislerinin yüksek verimlilik belgesi 
aldığına ve yüzde 15 seviyelerinde olan kayıp kaçak 
oranlarının yüzde 11.8’ e kadar düşürüldüğü belir-
tildi.

Raporda yer alan 2018 verilerine göre, elektrik 
üretiminde lisanssız güneş ve kojenerasyon tesisleri 
gibi dağıtık üretim kaynakları ülke genelinde artarak 
yaygınlaştı. 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 2,583 
MW ve 1,578 MW lisanssız güneş kuruldu; aynı dö-
nemde toplamda 198 MW kurulu gücüne sahip koje-
nerasyon tesisleri yüksek verim belgesi aldı. Yüzde 
15 seviyelerinde olan kayıp-kaçak oranları yüzde 
11.8’e kadar düşürüldü.

Kamu santrallerinde verimlilik hareketi başlatan 
EÜAŞ, enerji verimliliği odaklı bir yapılanma ile 2023 

hedefini elektrik üretim tesislerindeki verimlilikte 5 
yıl içinde yıllık yüzde 1, toplamda yüzde 5 oranında 
artış sağlanması olarak belirledi. AB destekli pro-
jeler ile sadece elektrik şebekesinde değil aynı za-
manda doğal gaz şebekesinde de enerji verimliliği 
çalışmalarına başlandı. Elektrik depolama ve talep 
tarafı katılımına yönelik mevzuat düzenlemeleri ger-
çekleştirildi. Verimli bölgesel ısıtma ve soğutma sis-
temlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik ısı mevzuatı 
çalışmaları, fayda-maliyet analizleri ve CBS tabanlı 
ısı talebi haritalandırması çalışmaları yürütüldü.

ABD’nin en fazla güneş enerjisi 
kullanan şirketi Apple oldu

Apple, ABD’de en fazla güneş enerjisi kapasitesine 
sahip şirket oldu. Son yedi yıldır güneş enerjisi kullanan 
Cupertinolu teknoloji devi, Apple Park ve veri merkez-
leri dahil olmak üzere enerji ihtiyacının yüzde 100’ünü 
yenilenebilir enerjilerden karşılıyor.

Tamindir.com tarafından yapılan haberde, ABD’deki 
güneş enerjisi endüstrisinin ulusal kar amacı gütmeyen 
ticaret birliği Solar Energy Industries Association (SEIA) 
tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, Apple’ın do-
ğadaki karbon ayak izini günden güne yok 
oluyor.

Rapora göre Apple, 393 megawatt 
(MW) güneş enerjisi kapasitesi ile 
bu alanda lider konumda yer alır-
ken online perakende devi Amazon 
329.8 MW kapasite ile ikinci sırada; 
üçüncü sırada ise 242.4 MW ile bir 

başka perakende şirketi olan Target bulunuyor.
Küresel şirketlerin yenilenebilir enerjilere yatı-

rım yapmasının ekonomik ve çevresel olarak yerinde 
bir adım olacağını belirten SEIA Başkanı Abigail Ross 
Hopper, “Kurumsal güneş enerjisi yatırımları, iklim de-
ğişikliğiyle mücadele etmek, yeni iş alanları yaratmak 
ve yerel ekonomileri güçlendirmek için hayati bir önem 
taşıyor” ifadelerini kullandı.

Apple, 2018 yılında yaptığı açıklamada, Apple Park 
ve veri merkezleri dahil olmak üzere enerji ihtiya-

cının yüzde 100’ünü yenilenebilir enerjilerden 
karşıladığını duyurmuştu. Şirket, 2011 yılın-

dan bu yana yenilenebilir enerji projeleri 
sayesinde tüm dünyadaki tesislerinde 
sera gazı emisyonlarını yüzde 54 azalttı 
ve yaklaşık 2,1 milyon ton sera gazının at-
mosfere salınmasını engelledi.

Xiaomi’nin, arkasında güneş panelleri bulunan yeni bir akıllı telefon patenti 
olduğu açıklandı. Ensonhaber.com web sitesinin haberine göre, Xiaomi’nin, 
27 Temmuz 2018’de Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) tarafından dosya-
lanan güneş enerji paneline sahip yeni bir akıllı telefon patenti olduğu 
belirtildi.

Patent görüntülerine bakıldığında, telefonun arkasını kaplayan 
güneş panelleri ve bu panelin hemen üst tarafında ise arka ka-
meralar yer alıyor. Telefonun ön tarafında ise herhangi bir çentik 
veya kamera deliği bulunmuyor ve ekran altı kamera teknolojisi-
ni kullanacağı tahmin ediliyor. Xiaomi, geçtiğimiz haziran ayında 
ekran altı kamera teknolojisi üzerinde çalıştığını zaten açıkla-
mıştı.

Samsung, 2009 yılında güneş paneline sahip iki farklı akıllı te-
lefon tanıttı. 1080mAh batarya kapasitesine sahip bu telefonların, 
1 saatlik güneş enerjisiyle sadece 10 dakikalık bir konuşma süresi 
sunması, o zamanlar oldukça eleştirilmişti. Ancak Xiaomi’nin güneş 
paneline sahip telefonunun ne kadar enerji depolayabileceği ve ne kadar-
lık bir kullanım süresi sunacağı henüz bilinmiyor.

Çinli telefon üreticisi Xiaomi,  
güneş enerjili telefon üzerinde çalışıyor

Hyundai’nin güneş enerjili otomobili 
Kore’de satışa çıktı

Hyundai’nin Sonata Hybrid isimli güneş enerjili 
otomobili, Kore’de satışa çıktı. Webtekno’da yer alan 
habere göre, Hyundai, geçtiğimiz sonbahar döne-
minde araçlarına güneş panelleri yerleştirme konu-
sundaki planlarını açıklamıştı. Otomotiv firmasının 
ilk güneş panelli aracı Sonata Hybrid isimli araç, 
şu anda Kore’de satışa çıktı. Yakın zamanda Kuzey 

Amerika’da da satışa sunulacağı belirtilen aracın 
elektrik güç kaynağına yardımcı olması için tavanına 
güneş panelleri yerleştirilirken karbondioksit salını-
mını da düşürmesi hedefleniyor. Güneş panelleri ile 
aracın günlük enerji ihtiyacının %30 ila %60’ını kar-
şılaması ve günlük altı saatlik bir şarjla yılda 1.300 
km daha fazla gitmesi planlanıyor.

Elektrik üretiminde lisanssız güneş ve 
kojenerasyon teknolojileri yaygınlaşıyor
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Mutluluk sıralamasında 45 ülke arasından 
41. sıradayız

Great Place to Work tarafından yapılan araştır-
maya göre, Türkiye iş yerinde mutluluk sıralama-
sında 45 ülke arasında 41’inci. OECD tarafından 
yayımlanan İstihdam Görünümü Raporu’na göre, 
Türkiye’de çalışanlar yılda 1.832 saatini iş yerinde 
geçiriyor.

Mutluluk üzerine 18 dakikalık konuşmalardan 
oluşan Joy.ology Talks, mutlu bireyler ve 
mutlu bir toplum inşa edebilmenin 
yollarını alanında en etkili 30 ko-
nuşmacının sıra dışı bakış açı-
ları ile ortaya koyacak. Proje 
kapsamında 4-6 Eylül 2019 
tarihlerinde Galatasaray Üni-
versitesi’nde gerçekleştirile-
cek Türkiye’nin en büyük Mut-
luluk Zirvesi, alanında en etkili 
30 konuşmacı, 20 panel, 2 atölye 
ve 1 eğitim programıyla aksiyon 
odaklı bir yaklaşıma sahip olacak.

İş yerinde mutluluk hayal mi?
Konuya multidisipliner bir bakış açısıyla yaklaş-

mayı amaçlayan Mutluluk Zirvesi’nde “İş Yerinde 
Mutluluğun Temelleri, Yaşam Kalitesi Odaklı Yöne-

tim, Mutluluğun Varoluşçu Tanımı, Mutluluk ve Öl-
çümleme Metodları, Nörobilimsel Açıdan Mutluluğa 
Bakış, Mutlu Çocuklar Nasıl Yetiştirilir, Güven Kültü-
rü, Yönetişim ve Liderlik, Mutluluğu Destekleyen Sis-
tem, Süreç ve Uygulamalar” gibi birçok farklı konu 
işlenecek.

Yetkin konuşmacılar var, mutluluk var, 
sunum yok

Sunuma yer verilmeyecek zirvenin konsepti 18 
dakikalık konuşmalardan oluşuyor. Sertifikalı 

eğitimlerin ve atölyelerin sınırlı sayıda ka-
tılımcıya açık olacağı zirve, alanında en 

yetkin konuşmacıları bir araya getiriyor. 
Konuşmacılar arasında Albaraka Türk 
Genel Müdürü Melikşah Utku, Assan 
Alüminyum Genel Müdürü Göksal 
Güngör, yönetmen ve senarist Müfit 
Can Saçıntı, Nöro-bilim uzmanı Dr. Ke-

rem Dündar, Uluslararası Kognitif Psi-
koterapi Derneği Başkanı Mehmet Zihni 

Sungur, IPPA Communications ve Pozitif 
Psikoloji Akademisi Kurucu Ortağı Fatmanur 

Erdoğan, Bahçeşehir Koleji Ana Baba Okulu Kurucu-
su Dr. Özgür Bolat, Genetik Uzmanı Doçent Doktor 
Korkut Ulucan, Yazar Aret Vartanyan ve Yönetmen 
Murat Şeker gibi isimler yer alıyor.

Mutsuzluk adeta bir salgın gibi yayılıyor. 2019 
yılındaki Dünya Ekonomik Forumu’nda “Yalnızlık ve 
Mutsuzluk” en önemli gündem maddeleri arasın-
da yer aldı. Uluslararası araştırma şirketi Gallup 
tarafından hazırlanan rapor, dünya genelinde mut-
suz çalışan oranının yüzde 87 olduğunu gösteriyor. 
Aynı rapora göre Türkiye’deki çalışanların yüzde 85’i 
mutsuz.

Mutlu insan sayısı yüzde 53’e geriledi
Mutsuzluk sadece iş yerleriyle sınırlı değil. Gal-

lup’un “Küresel Memnuniyet Araştırması 2019’a 
göre, Türkiye “Mutluluk Endeksi” listesinde 143 ülke 
arasından 50 puanla sondan dördüncü sırada yer 
aldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019 yılında ya-
yınladığı raporda ise mutlu insanların oranı bir ön-
ceki yıla göre yüzde 6 düşerek yüzde 53’e geriledi. 
Mutsuzluğun Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti ise 

60 milyar TL’yi geçmiş durumda.

Mutlu bireyler daha yüksek gelire sahip
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Türker Baş konuyla ilgili olarak “Araştırma sonuçları 
mutlu bireylerin mutlu olmayanlara göre daha sağ-
lıklı, daha başarılı, daha yaratıcı ve üretken, iş yaşa-
mında gelir düzeyleri daha yüksek bireyler olduğu-
nu gösteriyor” bilgisini verdi. İnsanın hayatta anlam 
ve mutluluk aradığının altını çizen Baş, dijitalleşen 
iş dünyasında şirketlerin doğaya uyumlu ürünlere, 
toplumla dirsek teması kurmaya yönelmesinin ar-
dında anlam arayışının yükselişi olduğuna dikkat 
çekti. Prof. Dr. Türker Baş, iş dünyasından profesyo-
neller ile akademisyenlerin, kişisel hikâyelerini, uy-
gulama ve araştırma sonuçlarını paylaştıkları güçlü 
bir platform yaratmak için “Joy.ology Talks” projesini 
hayata geçirdiklerini aktardı.

Türkiye’de çalışanların yüzde 85’i mutsuz, bu oran dünya genelinde ise yüzde 87. Mutsuzluk tek 
başına bireyleri ve çevresindekileri etkilemiyor, ekonomik olarak ciddi bir sorun yaratıyor. Araştırmalar 
mutsuzluğun Türkiye ekonomisine yıllık maliyetinin 60 milyar TL olduğunu gösteriyor...

Mutsuzluğun ülke ekonomisine 
maliyeti 60 milyar TL
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2019 yılı Temmuz ayında ger-
çekleşen toplam 27.397 GWh 
elektrik üretiminin %69,3’ü ser-
best üretim şirketleri tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir. Serbest 
üretim şirketlerinin üretimdeki 
payı, bir önceki aya göre 0,4 puan 
azalmış, geçtiğimiz senenin aynı 
dönemine göre ise 8,8 puan art-
mıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 

%22,2 oran ile EÜAŞ santralleri ve 
%4,3 oran ile Yap-İşlet santralle-
ri izlemektedir. Toplam üretimin 
%4,2’sine karşılık gelen miktar 
ise Yap-İşlet-Devret santralleri ve 
İşletme Hakkı Devir santralleri ta-
rafından üretilmiştir1.

Gerçekleşen elektrik üretimi 

1  Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin 
yayımladığı Kamusal Raporlardan alın-
mıştır. 

kaynak bakımından incelendi-
ğinde ise, 2019 Temmuz ayında 
toplam üretimin %21,9’unun do-
ğal gaz ve LNG santralleri tara-
fından gerçekleştirildiği görül-
mektedir. Barajlı hidroelektrik 
santraller ilgili ayda toplam üreti-
min %22,3’ünü karşılarken, akar-
su tipi hidroelektrik santraller 
ise %5,5 oranıyla üretime katkıda 
bulunmuştur. İthal kömür sant-

 

2018 yılı Temmuz ayında 208,13 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı 
(PTF), 2019 yılı Temmuz ayında, bir önceki yıla göre %46,3 oranında artarak 304,55 TL/MWh 
olarak kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (221,32 
TL/MWh) %37,6 oranında artış göstermiştir.   

Temmuz 2019’da en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 9 Temmuz Salı günü 334,80 
TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 21 Temmuz Pazar günü 
249,67 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise, 
en yüksek PTF değerinin 9 Temmuz Salı günü saat 14.00’de 385,00 TL/MWh, en düşük PTF 
değerinin ise 1 Temmuz Pazartesi günü saat 05.00’de 50,00 TL/MWh olarak gerçekleştiği 
görülmektedir. 

 

APLUS ENERJİ TEMMUZ 2019 ANALİZİ 

2019 yılı Temmuz ayında gerçekleşen toplam 27.397 GWh elektrik üretiminin %69,3’ü serbest 
üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 0,4 puan azalmış, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre ise 8,8 puan 
artmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini %22,2 oran ile EÜAŞ santralleri ve %4,3 oran ile Yap-İşlet santralleri 
izlemektedir. Toplam üretimin %4,2’sine karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-Devret santralleri 
ve İşletme Hakkı Devir santralleri tarafından üretilmiştir1. 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise, 2019 Temmuz ayında 
toplam üretimin %21,9’unun doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği 
görülmektedir. Barajlı hidroelektrik santraller ilgili ayda toplam üretimin %22,3’ünü karşılarken, 
akarsu tipi hidroelektrik santraller ise %5,5 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür 
santralleri Temmuz ayında toplam üretimin %21,3’ünü karşılarken, yerli kömür santralleri ise 
%18,3 oranında katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar enerjisi santralleri 
toplam üretime %7,1, jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise %2,3 oranında katkıda 
bulunmuştur. Diğer termik santrallerin3 üretimdeki payı ise %1,2 olarak gerçekleşmiştir.  

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2019 Temmuz ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %62,7 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %37,3 olarak gerçekleşmiştir4. 

                                            
1 Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı Kamusal Raporlardan alınmıştır.  
2 Jeotermal ve Güneş enerjisi santralleri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıflandırılmıştır. 
3 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak 
sınıflandırılmaktadır. 
4 2019 Temmuz verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 31 Temmuz 2019 tarihli Kamusal 
Rapordan alınmıştır. 
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ralleri Temmuz ayında toplam 
üretimin %21,3’ünü karşılarken, 
yerli kömür santralleri ise %18,3 
oranında katkı sağlamıştır. Yeni-
lenebilir enerji santrallerinden 
rüzgar enerjisi santralleri toplam 
üretime %7,1, jeotermal ve güneş 
enerjisi santralleri2 ise %2,3 ora-
nında katkıda bulunmuştur. Diğer 
termik santrallerin3 üretimdeki 

2  Jeotermal ve Güneş enerjisi sant-
ralleri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıf-
landırılmıştır.

3  Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, li-
sanssız termik ve biyokütle santralleri 
diğer termik santraller olarak sınıflan-
dırılmaktadır.

payı ise %1,2 olarak gerçekleş-
miştir. 

TEİAŞ tarafından yayımlanan 
üretim verilerine göre, 2019 Tem-
muz ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki 
payı %62,7 olarak kaydedilmiştir. 
Yenilenebilir enerji kaynakların-
dan elde edilen elektrik üretimi-
nin payı ise %37,3 olarak gerçek-
leşmiştir4.

2018 yılı Temmuz ayında 
208,13 TL/MWh olarak gerçekle-

4  2019 Temmuz verileri Yük Tevzi 
Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 31 Tem-
muz 2019 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır.
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(PTF), 2019 yılı Temmuz ayında, 
bir önceki yıla göre %46,3 oranın-
da artarak 304,55 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde ger-
çekleşen ortalama PTF, bir önceki 
aya göre (221,32 TL/MWh) %37,6 
oranında artış göstermiştir.  

Temmuz 2019’da en yüksek 
günlük ortalama piyasa takas fi-
yatı 9 Temmuz Salı günü 334,80 
TL/MWh olarak gerçekleşir-
ken; en düşük günlük ortalama 
PTF ise 21 Temmuz Pazar günü 
249,67 TL/MWh olarak kaydedil-
miştir. Piyasa takas fiyatları sa-
atlik bazda incelendiğinde ise, en 

 

2018 yılı Temmuz ayında 208,13 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı 
(PTF), 2019 yılı Temmuz ayında, bir önceki yıla göre %46,3 oranında artarak 304,55 TL/MWh 
olarak kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (221,32 
TL/MWh) %37,6 oranında artış göstermiştir.   

Temmuz 2019’da en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 9 Temmuz Salı günü 334,80 
TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 21 Temmuz Pazar günü 
249,67 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise, 
en yüksek PTF değerinin 9 Temmuz Salı günü saat 14.00’de 385,00 TL/MWh, en düşük PTF 
değerinin ise 1 Temmuz Pazartesi günü saat 05.00’de 50,00 TL/MWh olarak gerçekleştiği 
görülmektedir. 

 

2019 yılı Temmuz ayında pik saatlerde5 312,79 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 222,07 TL/MWh’lik değere göre %40,9 oranında 
artmıştır6.  

2018 yılı Temmuz ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 198,60 TL/MWh 
iken, bu değer 2019 yılı Temmuz ayında %49,2 oranında bir artış kaydetmiş ve 296,31 TL/MWh 
olarak gerçekleşmiştir. 

 

 

2018 yılı Temmuz ayı içerisinde toplam 29.218 GWh olan elektrik talebi, 2019 yılı Temmuz 
ayında bir önceki yıla göre %6,28 oranında azalma göstererek, 27.381 GWh değerine inmiştir7. 
2018 yılı Temmuz ayında 37.992 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2019 yılı Temmuz 
ayında 36.802 MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

                                            
5 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-08:00 arasındaki saatleri ifade 
eder. 
6 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır. 
7 2018 ve 2019 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
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yüksek PTF değerinin 9 Temmuz 
Salı günü saat 14.00’de 385,00 
TL/MWh, en düşük PTF değeri-
nin ise 1 Temmuz Pazartesi günü 
saat 05.00’de 50,00 TL/MWh ola-
rak gerçekleştiği görülmektedir.

2019 yılı Temmuz ayında pik 
saatlerde5 312,79 TL/MWh ola-
rak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalama-
sı olan 222,07 TL/MWh’lik değere 
göre %40,9 oranında artmıştır6. 

5  Pik saatler 08:00-20:00 arasında-
ki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-
08:00 arasındaki saatleri ifade eder.

6  Gün Öncesi Piyasası ortalama 
elektrik fiyatları hesaplamalarında 
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ayında %49,2 oranında bir artış 
kaydetmiş ve 296,31 TL/MWh 
olarak gerçekleşmiştir.
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sinde toplam 29.218 GWh olan 
elektrik talebi, 2019 yılı Temmuz 
ayında bir önceki yıla göre %6,28 
oranında azalma göstererek, 
27.381 GWh değerine inmiştir7. 

kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF orta-
lamaları kullanılmaktadır.

7  2018 ve 2019 yılları için saatlik ve-
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MWh olarak ölçülen saatlik or-
talama talep, 2019 yılı Temmuz 
ayında 36.802 MWh olarak ger-
çekleşmiştir. 

2019 yılı Haziran ayı sonunda 
90.375 MW olan toplam kuru-
lu güç değeri 103 MW’lık artışla 
2019 yılı Temmuz ayı sonunda 
90.478 MW olarak kaydedilmiştir. 

Toplam kurulu gücün %64,7’lik 
(58.522 MW) kısmını serbest üre-
tim şirketleri oluştururken, EÜAŞ 
santrallerinin toplam kurulu 
güçteki payı %21,6 (19.577 MW) 

riler YTBS Genel Günlük İşletme Neti-
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2018 yılı Temmuz ayı içerisinde toplam 29.218 GWh olan elektrik talebi, 2019 yılı Temmuz 
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5 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-08:00 arasındaki saatleri ifade 
eder. 
6 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır. 
7 2018 ve 2019 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
 

2019 yılı Haziran ayı sonunda 90.375 MW olan toplam kurulu güç değeri 103 MW’lık artışla 
2019 yılı Temmuz ayı sonunda 90.478 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %64,7’lik (58.522 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %21,6 (19.577 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
santralleri %3,2’lik (2.911 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %0,2’lik (155 
MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,8’lik (3.447 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız 
santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %6,5 (5.867 MW) olarak kaydedilmiştir.  

 

2019 yılı Temmuz ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %29’luk kısmı (26.216 MW) 
doğalgaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %22,7’lik kısmı (20,582 MW) barajlı 
hidrolik santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12,5’lik (11.324 MW) oran 
ile yerli kömür9 santralleri ve %9,9’luk oran (8.939 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. 
Akarsu tipi hidrolik santraller %8,6’lık bir orana (7.825 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam 
kurulu gücün %8’lik bir kısmını (7.216 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün %6,1’lik 
kısmı (5.513 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,5’lik kısmı (1.336 MW) jeotermal enerji 
santrallerinden oluşurken, %1,7’lik kısmı (1.528 MW) ise diğer termik santraller11 tarafından 
oluşturulmaktadır.  

                                            
8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 31 Temmuz 2019 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi 
raporu kullanılmaktadır.  
9 Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır. 
10 Akarsu tipi hidrolik santrallere lisanssız hidrolik santraller de dahildir. 
11 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik, kojenerasyon ve biyokütle santralleri diğer termik 
santraller olarak sınıflandırılmaktadır. 

seviyesindedir8. Yap işlet sant-
ralleri %3,2’lik (2.911 MW) bir 
orana sahip iken, yap işlet devret 
santralleri %0,2’lik (155 MW), iş-
letme hakkı devredilen santral-
ler %3,8’lik (3.447 MW) bir orana 
sahiptir. Lisanssız santrallerin 
toplam kurulu güç içindeki payı 
da %6,5 (5.867 MW) olarak kayde-
dilmiştir. 

2019 yılı Temmuz ayı sonun-
da oluşan toplam kurulu gücün 

8  Kaynak olarak TEİAŞ tarafından 
yayımlanan 31 Temmuz 2019 tarihli 
Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır. 

%29’luk kısmı (26.216 MW) doğal-
gaz ve LNG yakıt tipi santralleri 
ile karşılanırken, %22,7’lik kısmı 
(20,582 MW) barajlı hidrolik sant-
raller tarafından karşılanmak-
tadır. Bu yakıt tiplerini %12,5’lik 
(11.324 MW) oran ile yerli kö-
mür9 santralleri ve %9,9’luk oran 
(8.939 MW) ile ithal kömür sant-
ralleri izlemektedir. Akarsu tipi 
hidrolik santraller %8,6’lık bir 
orana (7.825 MW) sahipken, rüz-
gâr santralleri toplam kurulu 

9  Taş kömürü, linyit ve asfaltit sant-
ralleri yerli kömür santrali olarak sınıf-
landırılmaktadır.

gücün %8’lik bir kısmını (7.216 
MW) oluşturmaktadır10. Toplam 
kurulu gücün %6,1’lik kısmı 
(5.513 MW) güneş enerjisi sant-
ralleri, %1,5’lik kısmı (1.336 MW) 
jeotermal enerji santrallerinden 
oluşurken, %1,7’lik kısmı (1.528 
MW) ise diğer termik santraller11 
tarafından oluşturulmaktadır. 

2018 yılı Temmuz ayında 
3,66 milyar m3 olarak kaydedi-
len toplam doğal gaz tüketimi, 
2019 yılı Temmuz ayında %11,1 
oranında bir azalış ile 3,25 mil-
yar m3 olarak gerçekleşmiştir. 
Elektrik santrallerinde tüketi-
len doğalgaz miktarı 2018 yılı 
Temmuz ayında 1,76 milyar 
m3 iken bu miktar, 2019 yılının 
aynı döneminde %49.5 oranında 
azalarak 0,89 milyar m3 olarak 
kaydedilmiştir12. Elektrik sant-
rallerinde tüketilen doğal gaz 
miktarının toplam doğal gaz tü-
ketimine oranı 2018 yılı Temmuz 

ayında %48,2 iken, bu oran 2019 
Temmuz ayında %27,4 olarak 
gerçekleşmiştir.

10  Akarsu tipi hidrolik santrallere li-
sanssız hidrolik santraller de dahildir.

11  Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, li-
sanssız termik, kojenerasyon ve biyo-
kütle santralleri diğer termik santraller 
olarak sınıflandırılmaktadır.

12   2019 yılı Temmuz ayı Elektrik 
üretimi için tüketilen toplam doğalgaz 
miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 
raporlarından alınmaktadır. Yuvarla-
malardan dolayı hesaplanan oranlarda 
farklılık bulunabilir. 

 

 

2018 yılı Temmuz ayında 3,66 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2019 
yılı Temmuz ayında %11,1 oranında bir azalış ile 3,25 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğalgaz miktarı 2018 yılı Temmuz ayında 1,76 milyar m3 iken bu 
miktar, 2019 yılının aynı döneminde %49.5 oranında azalarak 0,89 milyar m3 olarak 
kaydedilmiştir12. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam doğal gaz 
tüketimine oranı 2018 yılı Temmuz ayında %48,2 iken, bu oran 2019 Temmuz ayında %27,4 
olarak gerçekleşmiştir. 

 
 

 

                                            
12  2019 yılı Temmuz ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. Yuvarlamalardan dolayı 
hesaplanan oranlarda farklılık bulunabilir.  

 

 

2018 yılı Temmuz ayında 3,66 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2019 
yılı Temmuz ayında %11,1 oranında bir azalış ile 3,25 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğalgaz miktarı 2018 yılı Temmuz ayında 1,76 milyar m3 iken bu 
miktar, 2019 yılının aynı döneminde %49.5 oranında azalarak 0,89 milyar m3 olarak 
kaydedilmiştir12. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam doğal gaz 
tüketimine oranı 2018 yılı Temmuz ayında %48,2 iken, bu oran 2019 Temmuz ayında %27,4 
olarak gerçekleşmiştir. 

 
 

 

                                            
12  2019 yılı Temmuz ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. Yuvarlamalardan dolayı 
hesaplanan oranlarda farklılık bulunabilir.  
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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