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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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Bir yılı daha geride bırakıyoruz. 
2018 yılı uluslararası konjonk-
türün ekonomileri ve siyaseti 

belirlediği bir yıl oldu. Bunun yanı 
sıra haziran ayında yaşadığımız se-
çim ve seçim sonuçlarının ardından 
geçilen “Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi”, yeni bir dönem olarak anım-
sanacak. Bu yeni döneme hazırlanan 
hükümet, birden bire çok ciddi bir 
ekonomik sorunla karşı karşıya kaldı. 
Para piyasalarında yaşanan ve dur-
durulamayan oynaklık, ülke bütçesi-
nin yanı sıra şirketleri de bireyleri de 
etkiledi, gelir kaybına uğrattı. 

Döviz kurlarındaki yükselişin en cid-
di olumsuz etkisi ise enerji sektörün-
de yaşandı. Zaten bir süredir özellikle 
dış borçları nedeniyle sorun yaşayan 
enerji şirketleri, maliyetlerdeki ve 
kurdaki artışın da omzuna yüklen-
mesiyle yalpalamaya başladı. İlk kez 
Enerji Panorama’nın gündeme ge-
tirdiği kurtarma planı devreye girdi 
ve şirketler en azından faaliyetlerini 
sürdürme şansına sahip oldu. 

Mikro açıdan sorunlar yaşandı ancak 
bu yıl Türkiye çok önemli bir eşiği de 
atladı. Çok kısa bir zamanda hayata 
geçirilen TANAP ve TürkAkım doğal 
gaz boru hatları, dünya enerji sektö-
rünün dikkatlerini buraya çevirme-
sine neden oldu. Çünkü Türkiye bir 
süredir her platformda dile getirdiği 

‘enerjinin hub’ı olma hedefinde ne 
kadar ciddi olduğunu ortaya koydu. 
Geçtiğimiz ay TANAP ve TAP da bir-
leşti, TürkAkım’ında ise kara bölümü 
yapılıyor. Artık enerji yöneticilerine 
düşen en önemli görev Türkiye’yi 
boru hatlarının geçtiği bir ülke olma-
nın ötesine taşımak. Yani ticaretin 
de yapıldığı, fiyatların da belirlendi-
ği bir enerji finansı merkezi haline 
getirmek. İnanıyoruz ki 2019 yılı bu 
konudaki çalışmaların hızlandığı bir 
yıl olacak. 

2019’un bir diğer konusu da bir önce-
ki sayımızda ve bu sayımızda genişçe 
yer verdiğimiz çöpten enerji üretmek 
ve verimlilik olacak. Son yıllarda Tür-
kiye’de çöpten enerji üretimi ile ilgili 
projeler artıyor. Dergimizde Malat-
ya’da hayata geçirilen ve örnek ola-
bilecek tesis ziyaretimizi okuyabilir-
siniz. Bu gelişmeyi destekleyecek bir 
araştırmayı da dikkatlerinize sunmak 
istedik. TSKB’nin yaptığı ayrıntılı bir 
analiz, çöpün potansiyelini ortaya ko-
yuyor. 

2019 yılı verimlilik ve tasarrufun 
ağırlıkta olduğu bir olacak gibi görü-
nüyor, olmalı da…

Yeni yılın tüm insanlığa, ülkemize, 
huzur, barış, sağlık ve bereket getir-
mesi dileğiyle…

Mutlu yıllar
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TÜRKIYE DOĞAL GAZIN 
"IPEK YOLU" OLMA 
HEDEFINE YAKLAŞIYOR

Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor 
Barajlara gelen su, yüzde 30 azaldı Türkiye, 1.5 milyarı çöpe atıyor

Sıfır emisyonlu teknolojiler  
kömürün yerini alıyor

Her gün işe başlarken uygulamanız  
gereken 8 şey

22 32 42 56
Son 44 yılın en kurak yıllarını yaşayan Türkiye’de bu durumdan elektrik üretimi 
de etkilendi. Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik miktarının düşmesi 
nedeniyle devreye termik ve doğal gaz santralleri girdi. Bu durum da haliyle 
elektrik birim maliyetini artırdı. Ancak elektrik talebinde beklenen artışın 
olmaması nedeniyle bu maliyet fiyatlara yansımadı...

TSKB Ekonomik Araştırmalar tarafından hazırlanan “Atıkta Değer Var” 
başlıklı rapor, Türkiye’de sadece yerleşim birimlerinde bir yılda geri 
dönüştürülmeyen atık tutarının 1.5 milyar TL’nin üzerinde olduğunu ortaya 
çıkardı. Raporda, ulusal ve küresel çapta geri dönüşümün çevresel ve sosyal 
kazanımlarıyla ekonomik boyutunun önemine dikkat çekiliyor

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA), Uluslararası 
Enerji Ajansı’nın (UEA) her yıl yayımladığı “Dünya Enerji 

Görünümü” raporu DEG’in 2018 yılı verilerini yorumladı. Raporda, 
enerji kaynaklı karbon emisyonları Paris Anlaşması’nın hedeflerine 
karşın yükselmeye devam ederken kömürün uzun vadede düşüşe 

geçtiği açıklandı. 

Sıradan bir iş gününün ilk saatleri, günün geri kalanındaki verimliliğiniz 
açısından kritik bir öneme sahip. Bu yüzden iş yerindeki sabah rutininize özen 

göstermelisiniz. Yazar ve iş yeri uzmanı Lynn Taylor, “Güne iyi bir başlangıç 
yapmak, kontrolü ele alabilmek daha iyi sonuçlar ve daha büyük başarılar elde 

etmek için kritik bir öneme sahip” önerisinde bulunuyor...

İçindekiler
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SOCAR TÜRKİYE YENİ KAMPANYASINDA  
BİRLİKTELİK MESAJI VERDİ

SOCAR Türkiye’nin ilk reklam filmi ekranlarda 
ve dijital ortamda yayınlanmaya başladı. TBWA/
İSTANBUL tarafından hazırlanan reklam filminde 
‘Birlikteyiz. Güçlüyüz’ mottosuyla, hem Türkiye ve 
Azerbaycan arasındaki birliktelik hem de çalışan-
ların SOCAR Türkiye ile olan bağı vurgulanıyor.
Türkiye’de bu yıl 10’uncu yıllarını kutladıklarını 
ifade eden SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı 
Murat LeCompte, yeni imaj kampanyası hakkında 
şunları söyledi: Türkiye’nin en büyük dış yatırım-
cısı olmanın yanında Türkiye ile Azerbaycan’ın 
var olan dostluk ve kültür bağını, ekonomik olarak 
da daha ileri taşımak için çalışıyoruz. Yeni reklam 
filmimizde, iki ülkenin birlikteliğinin yanı sıra 
çalışanlarımızla aramızdaki bağın da altını çizi-
yoruz ve ‘Birlikteyiz. Güçlüyüz’ diyoruz. Bizim için 
çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, toplumumuza 
ve yarattığımız zengin ekosisteme değer katmak 
çok önemli. SOCAR’ın özünü yansıtan bu değerle-
ri vurgulamak ve paylaşmak adına imza attığımız 
imaj filmimiz, aynı zamanda Türkiye’deki ilk kam-
panyamız. Bu yüzden de hem heyecanlıyız hem de 
gururluyuz.
Ünlü oyuncu Okan Yalabık’ın seslendirdiği rek-
lam filminde, daha iyi bir gelecek için yola çıkan 
SOCAR çalışanlarının sevdikleriyle vedalaşmaları 

duygusal bir atmosferde anlatılıyor. Dev bir pro-
düksiyonla 10 günde tamamlanan reklam filmi 
Aliağa, Foça, İzmir, İstanbul ve Bakü’de çekildi. 
Filmde kamera karşısına geçen oyuncular hem 
Türkiye hem de Azerbaycan’dan seçildi.

2019 KAPASİTE MEKANİZMASI LİSTESİNDE  
29 SANTRAL YER ALIYOR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 
(TEİAŞ) resmi web sitesinde 
yaptığı duyuruda, 2019 yılında 
kapasite mekanizmasından fay-
dalanacak üretim tesislerinin 
listesini yayınladı. Listeye göre 
gelecek yıl, toplamda 29 üretim 
tesisi uygulamadan faydalana-
cak. Geçen yıl bu sayı 27’ydi. 
Buna göre; TEİAŞ’tan gelecek yıl 
ödeme alacak yeni santraller, 

Çan 2 Yerli Kömür Santrali, Atlas 
TES (yerli/ithal) ve İzdemir TES 
(yerli/ithal) olacak. 
Bu yılın listesinde yer alıp, ge-
lecek yılın listesine giremeyen 
santral ise Aksa Enerji’nin An-
talya Doğal Gaz Kombine Çev-
rim Santrali (DGKÇS) oldu. Aksa 
Antalya DGKÇS, kapasite me-
kanizmasında yerli kaynaklara 
dayalı olmayan santraller için 

uygulanan 10 yıl sınırına takıl-
dığı için gelecek yılın listesinde 
yer alamıyor. Bu yılın ekim ayın-
da kurulu gücünü 1.150 MW’tan 
900 MW’a düşüren santralin ilk 
ünitesi 2008 yılında devreye gir-
mişti. TEİAŞ tarafından gelecek 
yıl için, aday başvuru listesine 
dahil edilen santraller ise Çan 
2 Yerli Kömür Santrali ve Soma 
Kolin TES olarak sıralandı.
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ZORLU ENERJİ 
ÜÇÜNCÜ KEZ BİST 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
ENDEKSİ’NE GİRDİ

Sürdürülebilirlik Kurulu öncülüğünde hazırla-
dığı 5’inci Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınla-
yan Zorlu Enerji, BİST Sürdürülebilirlik Endek-
si’nde de 3’üncü kez yer aldı. Sürdürülebilirlik 
vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği ekono-
mik, sosyal, çevresel ve kurumsal yönetim uy-
gulamalarını ve bu konulardaki performansını 
içeren 5’inci Sürdürülebilirlik Raporu’nu da 
geçtiğimiz günlerde yayınlayan Zorlu Enerji, bu 
alandaki gelişimini sürdürmeye devam ediyor. 

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Zorlu Ener-
ji CEO’su Sinan Ak; büyüme modelini oluştu-
rurken sürdürülebilirliği merkeze konumlan-
dırdıklarını ve Zorlu Enerji’nin büyüme odaklı 
stratejisinin taşıyıcı gücünün sürdürülebilirlik 
olduğunu ifade ederek, “Sürdürülebilirliği tüm 
çalışmalarımıza yol gösteren bir kılavuz olarak 
görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 5. 
Sürdürülebilirlik raporumuzdaki olumlu veri-
lerin ardından; BİST Sürdürülebilirlik Endek-
si’nde de aralık vermeden yer almamız, doğru 
yolda olduğumuzun göstergesi” dedi. 

YEKDEM’E 20 BİN 800 
MW’LIK BAŞVURU YAPILDI

EPDK’nın web sitesinde yayınlanan Ön YEK lis-
tesine göre; 2019 yılı için YEK destekleme meka-
nizmasına 776 santral ile toplamda 20 bin 800 
MW’lık kapasite başvurusu yapıldı. Geçen yılki 
başvurularda 708 santral ile toplamda 19 bin 790 
MW seviyesi elde edilmişti. Listeye göre; 2019 için 
başvuru gerçekleştiren santrallerin 12 bin 485 
MW’ı tüm HES kaynaklı santralleri içeriyor. RES 
kategorisinde ise gelecek yıl için 160 santral 6 bin 
481 MW’lık kapasite ile başvuru gerçekleştirdi. Ge-
çen yıl bu değer 151 santral ile 6 bin 374 MW sevi-
yesindeydi. Listeye göre; 2019 yılı başvurularında 
jeotermal kaynaklı üretim santrallerinin payı 44 
santral ile 1.253 MW; biyokütlenin payı 499 MW ve 
GES’lerin payı 81,7 MW oldu. 

Bu yılın listesinde kapasite bazında en üst sırada 
yer alan santral, 626,85 MW ile Yukarı Kaleköy Ba-
rajı ve HES oldu. YEK mekanizmasında KWh başına 
hidroelektrik santralleri için 7,3 dolar/sent, rüzgar 
için 7,3 dolar/sent, jeotermal için 10,3 dolar/sent, 
güneş için ise 13,3 dolar/sent ödeme yapılıyor.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş tarafından her ay ya-
yınlanan YEK birim enerji maliyeti ekim ayı için 
49,641 TL/MWh olarak belirlendi. EPDK tarafın-
dan ekim ayı için belirlenen birim enerji miktarı 
başına öngörülen YEK bedeli ise 50,78 TL/MWh 
olarak belirlenmişti.
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BURSAGAZ’DAN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM 

KONFERANSI
Bursagaz’ın KalDer Bursa Şubesi ile birlikte haya-
ta geçirdiği Sürdürülebilir Yaşam Konferansı’nın 
üçüncüsü “Hayatı Renkleriyle Yaşa” temasıyla 
düzenlendi. 1 Kasım Perşembe günü Bursagaz’ın 
genel müdürlük binasında gerçekleştirilen etkin-
liğin açılış konuşmasını yapan Bursagaz Genel 
Müdürü Dr. Markus Rapp, “Sürdürülebilirlik duy-
gusu ve sorumluluk bilinciyle tüm operasyonla-
rımızın ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini 
göz önünde bulunduruyoruz. Dünyanın gelece-
ği için bu farkındalığı yaratmaya hepimiz katkı 
sunmalıyız” dedi. 

Konferansın ilk bölümünde Genna İstanbul 
Kurucusu Selim Tuncer, “Kültürel Değerler ve 
Sürdürülebilir Markalar” başlıklı bir konuşma 
gerçekleştirdi. İkinci oturumda UNDP GEF SGP 
Türkiye Ulusal Koordinatörü Gökmen Argun, 
“Sürdürülebilir Kalkınma ve Küresel Hedefler” 
konusunu ele alırken REC Türkiye Bölgesel Çevre 
Merkezi Uzmanı Gözde Odabaş, “İklim Değişik-
liği ve Küresel Isınma”yı anlattı. Sürdürülebilir 
Yaşam Konferansı’nın üçüncü oturumunda ise 
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı 
Canan Güllü söz aldı. Güllü’nün, “İş Hayatında 
Kadın ve Kadının Güçlenmesi” başlıklı konuşma-
sı, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

GO BAYİ KONSEYİ, 
ANKARA’DA TOPLANDI

Türkiye akaryakıt sektörünün genç oyuncusu GO, 
Bayi Dostu – BADO yaklaşımının temel unsurla-
rından olan Bayi Konseylerinde 3’üncü dönemin 
ilk toplantısını Ankara’da gerçekleştirdi. GO Bayi 
Konseyi’nde, ulusal ve küresel pazara ilişkin ge-
lişmeler de ele alındı. 

3. Dönemin ilk GO Bayi Konseyi, İpragaz CEO’su 
Eyüp Aratay’ın ve Otomotiv Yakıtları Satış Grup 
Müdürü Özgür Selvi’nin katılımıyla düzenlendi. 

İpragaz’ın girdiği 3’ncü dönem olan büyüme dö-
neminde GO’nun önemli adımlarından biri olan 
150’nci istasyon sayısını aştığını vurgulayan İp-
ragaz CEO’su Eyüp Aratay, “GO ailesi olarak, ‘Ba-
yilerimizle birlikte büyüyeceğiz. Bayilerimizle 
güç birliği, fikir birliği içinde yeni ve daha büyük 
başarılara imza atacağız’ dedik ve bunu sağlam 
adımlarla gerçekleştiriyoruz. GO için önemli bir 
mihenk noktasını, 150’nci istasyon hedefimizi 
bu yıl içinde aştık. Şu an 159 yeni nesil yakıt is-
tasyonumuzla Türkiye’nin dört bir yanında hiz-
met veriyoruz. Başarıları uluslararası ödüllerle 
tescillenen GO CARD’da kullanıcı sayısı 400 bini 
aştı. Önümüzdeki öncelikli hedeflerimizden biri 
de üst seviyede tuttuğumuz hizmet kalitemiz ve 
müşteri memnuniyetinde çıtayı yeni zirvesine 
taşımak” şeklinde konuştu. 
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CASTROL VE HYPCO’DAN ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ
Dünyaca ünlü madeni yağ üreticilerinden Castrol 
ve akaryakıt sektörünün küresel oyuncularından 
Hypco Petrolcülük A.Ş., önemli bir iş birliği ger-
çekleştirdi. İmzalanan anlaşma kapsamında Hy-
pco Petrolcülük A.Ş. istasyonlarında yer alan tek 
madeni yağ markası Castrol olacak.
İş birliğinin açıklandığı toplantıda bir konuşma 
yapan Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direk-
törü Aslı Yetkin Karagül, “Castrol olarak yatırım-
larımıza ve önemli iş birliklerimize hız kesmeden 
devam ediyor, araç sahiplerinin Castrol madeni 
yağlarına istedikleri her noktada ulaşabilmesi için 
değerli iş birliklerine imza atıyoruz. Bu çalışmala-
rımız kapsamında Hypco Petrolcülük A.Ş. ile yap-
tığımız ortaklığa önem veriyoruz. Tüketiciye daha 
fazla noktada ulaşabilmemize imkan sağlayacak 
olan bu iş birliği sayesinde yüksek teknoloji ile ge-
liştirdiğimiz üstün performanslı yağlarımız artık 
Hypco istasyonlarında da yer alacak” dedi. 
Dünyanın önde gelen madeni yağ markası Castrol 

ile işbirliği yapmanın Hypco’nun orta ve uzun va-
deli büyüme hedefleriyle örtüştüğünü belirten BB 
Energy Türkiye Direktörü ve Hypco Türkiye CEO’su 
Hatice Tulum da “Bu uzun soluklu güç birliği, bü-
yüyen bayi ağımızdaki istasyonlarımızda müşte-
rilerimize en kaliteli ürünleri ve hizmeti sunma 
stratejimizi madeni yağlar alanına da taşıyarak, 
Hypco müşterilerinin araçlarında ihtiyaç duyduk-
ları yüksek performans ve dayanıklılık beklentile-
rinin karşılanmasına katkıda bulunacaktır” dedi. 

AYGAZ, TÜRKİYE’NİN İLK LPG AR-GE MERKEZİNİ KURDU 
Aygaz, Türkiye’de LPG dağıtım şirketleri arasında 
ilk Ar-Ge merkezi kuran şirket oldu. Aygaz’ın Geb-
ze’deki işletmesi bünyesinde, 2,5 milyon TL’lik 
yatırımla faaliyete geçen Ar-Ge merkezi, ‘gelece-
ğin yakıtı’ olarak kabul edilen LPG’nin kullanım 
alanlarının genişletilmesi ve verimliliğinin artı-
rılması konularında yapacağı yeniliklerle daha 

temiz bir dünyaya katkıda bulunmayı hedefliyor.
772 metrekarelik alan üzerine kurulan Aygaz Ar-Ge 
merkezinde 18 kişi çalışıyor. Merkezde LPG ile çalı-
şan yeni ürünlerin geliştirilmesi, ürün kalitesinin ar-
tırılması, akıllı ürünlerle dijitalleşmenin sağlanma-
sı, otomasyon sistemleriyle verimliliğin artırılması, 
alternatif ve temiz enerji kaynaklarının araştırılması 
ile tüketicilerin yanı sıra ülke ekonomisine ve çevre-
ye olan katkının artırılması hedefleniyor.
48 patente sahip olan Aygaz, Ar-Ge merkezi bün-
yesinde; motor ve yakıt teknolojileri laboratuvarı, 
kimya laboratuvarı, otomasyon ve tasarım labora-
tuvarı, gömülü sistem laboratuvarı, imalat atölye-
si, prototip ve test hatları bölümleriyle Ar-Ge çalış-
malarına başladı. 
Ar-Ge merkezi, çalışmalarını TÜBİTAK, Koç Üni-
versitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul 
Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi aka-
demik ve bilimsel kuruluşlarla iş birliği halinde 
sürdürecek. 
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“TRAKYA’DA HAYATIN ENERJİSİ” FOTOĞRAF YARIŞMASININ 
ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(TREDAŞ) tarafından düzenle-
nen “Trakya’da Hayatın Enerji-
si” konulu fotoğraf yarışmasın-
da dereceye girenlere ödülleri 
verildi. Bu yıl ilk kez düzenle-
nen “Trakya’da Hayatın Enerji-
si” konulu fotoğraf yarışmasının 
ödülleri, TREDAŞ Genel Müdür-
lüğü’nde yapılan törenle verildi. 
Yarışmada, Sezgin Uzuncaova 
birinciliğe layık görüldü ve altın 
madalyanın sahibi oldu. İkinci 
olan Turhan Ülgüdür gümüş ma-
dalya, üçüncü olan Ümit Varol 
ise bronz madalya kazandı. Ay-
rıca birinciye 2 bin lira, ikinciye 
bin 500 lira, üçüncüye bin lira, 
mansiyon ödülünü kazanan Ah-
met Turan Kural, Mesut Karadu-
man ve Ümit Varol’a 400’er lira, 
sergilenmeye değer bulunan 30 
eser sahibine de mansiyon ödülü 
verildi.

Ödül töreninin ardından sergi-
lenmeye değer bulunan eserler-
den oluşan fotoğraf sergisi de 
TREDAŞ Genel Müdürlüğü Sergi 
Salonu’nda açıldı. 
Dijital kategoriden oluşan yarış-
mada değerlendirmeyi fotoğraf 
sanatçıları Coşkun Aral, Garbis 

Özatay ve Tekirdağ Fotoğraf Sa-
natı Derneği Başkan Yardımcı-
sı Hilmi Baysal yaptı. Yarışma, 
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 
tarafından, sanata ve sanatçıya 
saygı bağlamında Türkiye Fotoğ-
raf Sanatı Federasyonu (TFSF) 
desteğiyle düzenlendi.

CK ENERJİ BOĞAZİÇİ ELEKTRİK,  
‘TEK HESAP’ UYGULAMASI BAŞLATTI

Teknolojiye yaptığı yatırımlarla elektrik tüketici-
lerinin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan an CK 
Enerji Boğaziçi Elektrik, ‘tek hesap’ uygulamasını 
devreye aldı. Daha önce işletme kodu, abone nu-
marası gibi farklı bilgilerle işlemlerini gerçekleş-
tiren elektrik abonelerinin her birine özel tek bir 
numara tanımlandı. Artık yeni abonelik, fatura 
ödeme, başvuru ve taleplerin akışını tek adımda 
görmek mümkün. 

Uygulama sayesinde müşteriler; aboneliklerine ait 
tüketim, ödeme, abonelik başlangıcı ve bitiş süre-
leri, başvuru ve taleplerinin akışlarını tek bir nu-
mara girerek sorgulayıp işlem yapabiliyor. 

CK Enerji Boğaziçi Elektrik müşterileri, kendileri 
için tanımlanan yeni hesap numaralarını çağrı 
merkezlerinden ya da 7/24 hizmet  veren https://
oim.ckbogazici.com.tr/odeme/HesapSorgu adre-
sinden öğrenebiliyor. Tek hesap uygulamasıyla 
bir kişinin üzerinde kaç abonelik olursa olsun 
güncelleme işlemi 1 dakika içinde yapılabiliyor. 
Daha önce güncelleme için bütün tesisatlarda tek 
tek işlem yapılması gerekirken tek hesapta kişi 
üzerinden yapılan güncelleme tüm tesisatlar için 
anında devreye giriyor. Yine fatura ödeme, borç 
sorgulama gibi işlemler için de 1 dakikalık süre 
yeterli oluyor.

SCHNEİDER ELECTRİC 
CİNSİYET EŞİTLİĞİ’NDE DÜNYA 

SIRALAMASINDA 
Schneider Electric, Equileap’ın hazırladığı endekste cin-
siyet eşitliği alanında en iyi 15 şirket arasında yerini 
aldı. Şirket, enerji yönetimi ve otomasyonu sektöründe 
ise ilk sırada yer aldı. 
Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Equileap’ın her 
yıl düzenli olarak hazırladığı endekste cinsiyet eşitliğini 
etkileyen 19 mali olmayan kriter değerlendiriliyor. Bu 
yılki çalışmada Equileap, farklı sektörlerden 2 milyar 
doların üzerinde piyasa değeri olan 3 bin firmayı araş-
tırdı. Birleşmiş Milletler’in “Kadınların Güçlendirilmesi 
İlkeleri”nden ilham alan kuruluş, listeyi yatırımcıların 
mali olmayan kriterler konusunda karar alma sürecine 
yardımcı olmak amacıyla hazırlıyor. 
Equileap’ın göz önüne aldığı kriterler arasında ödeme 
eşitliği, kariyer gelişimi fırsatları, kurumun tedarik zin-
cirinde yer alan kurumlarda cinsiyet eşitliğinin destek-
lenmesi, ailevi durumlar için alınan izin politikaları ve 
iş yerinde cinsel istismar ve ayrımcılığa karşı program-
lar gibi ana konular yer alıyor. 
Equileap endeksinde elde ettikleri başarının önemine 
değinen Schneider Electric İnsan Kaynakları Direktörü 
ve İdari Başkan Yardımcısı Olivier Blum, “İş yerinde cin-
siyet eşitliği büyük önem arz ediyor. Bu, yalnızca ahlaki 
bir zorunluluk olarak değil, aynı zamanda tüm çalışan-
ların becerilerini geliştirerek tam potansiyellerini ger-
çekleştirmesi için temel bir yapı taşıdır. Gerçek eşitlik, 
her bir çalışanın cinsiyetlerine bakılmaksızın aynı ödül-
lerden, aynı kaynaklardan ve aynı fırsatlardan faydalan-
ması anlamına gelir” değerlendirmesini yaptı. 

TOTAL “OZON 
UYGULAMASI” İLE 

HİJYENE DİKKAT ÇEKİYOR
Birleşmiş Milletler tarafından yapılan 
açıklamalara göre, dünyada 4,5 milyar 
kişinin güvenli ve hijyenik tuvaletlere 
erişim imkanı bulunmuyor. 892 milyon 
kişi ise sadece açık alanlarda tuvalet kul-
lanımı gerçekleştirebiliyor. Bu nedenle 
Birleşmiş Milletler Su Komisyonu’nun 
[UN Water] hijyene dikkat çekmek için 
19 Kasım Dünya Tuvalet Günü ilan etti. 
Total Oil de bu çağrıya kulak vererek is-
tasyon tuvaletlerinde ‘ozon uygulaması’ 
kullanmaya başladı. 
Total Oil Türkiye A.Ş Satış Direktörü Gö-
ker Gürkaya uygulamayla ilgili olarak; 
“Türkiye genelinde hizmet verdiğimiz 
500 istasyonumuzdan yüzde 80’inin tu-
valetlerini yeniledik. Ayrıca sektörde bir 
ilke imza atarak istasyonlarımızın yüzde 
87’sine ozon teknolojisi yatırımı yaptık. 
Yaptığımız bu çalışmaların yansımasını, 
tuvalet müşteri memnuniyeti skorları-
mızdaki artış ile gözlemledik” dedi. 
Ozon gazı teknolojisi dünyada, özellik-
le ameliyathanelerin sterilizasyonu gibi 
sağlık sektörü başta olmak üzere; gıda 
koruması, su dezenfeksiyonu, diş hekim-
liği gibi birçok alanda kullanılıyor. 
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Yeşilyurt, Aksa Enerji’de göreve başladı
Aksa Enerji Üretim AŞ Yönetim Kurulu, 12 

Kasım 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere, boş olan Bağımsız Yönetim Kurulu üye-

liğine, Murat Yeşilyurt’un atanmasına karar 
verdi.  1975 yılında Ünye’de doğan Murat 
Yeşilyurt, İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Ti-
caret Üniversitesi’nde işletme yüksek 

lisansı yapan Yeşilyurt, iş hayatına 
bankacılık sektöründe başladı. Murat 
Yeşilyurt, bankaların hazine birimle-

rinde ve finans şirketlerinde fon yöneticisi ola-
rak görev aldı. Finans alanındaki tecrübesiyle 
çalıştığı kurumlarda eğitici kimliği ile de görev-
ler üstlendi. Ekonomi dergilerinde köşe yazıla-
rı ve makaleler de yazan Murat Yeşilyurt, Türk 
bankacılık sektörü ve reel sektörde ekonomi ve 
strateji geliştirme danışmanı ve eğitmen ola-
rak profesyonel hayatına devam etti. “Dünya 
ve Türkiye’de Altın ve Altın Bankacılığı” adlı bir 
eğitim kitabı bulunan Murat Yeşilyurt, evli ve bir 
kız çocuk babası.

Vatansever, yeniden ENSİA Başkanı seçildi
Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) Başkanlığı’na Hüseyin Vatansever yeniden seçil-

di. Merkezi İzmir’de bulunan Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) İkinci Olağan Genel 
Kurulu Tepekule’de toplandı. Metin Akdaş’ın divan başkanlığını yürüttüğü genel kurulda, mevcut 
başkan Hüseyin Vatansever’in listesi oybirliği ile göreve getirildi. 

ENSİA 2. Olağan Genel Kurulu sonrasında toplanan yönetim kurulu, ilk toplantısını yaparak 
görev dağılımını yaptı. Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: 

Hüseyin Vatansever (Başkan-EMA Enerji), Alper Kalaycı (Başkan Yardımcısı-Enercon), 
Murat Güler (Sayman-Güler Mühendislik), Tibet Arbak (Üye- Tibet Makine), Ünal Özturkut 
(Üye-CN Enerji), Zeynep Şemsi (Üye-Berdan Cıvata), Bekir Girgin (Üye-Gimas Makine), Onur 
Günduru (Üye-Onur Enerji), Erdem Özsoy (İnşaat Mühendisi-Üye).

Gülefşan Demirbaş, MEDREG Başkanı seçildi
EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Gü-

lefşan Demirbaş, Akdeniz Enerji Düzenle-
yicileri Birliği’ne (MEDREG) başkan se-

çildi. Akdeniz coğrafyasında bölgesel 
bir enerji pazarı yaklaşımını hayata 
geçirmek üzere faaliyet gösteren, 
Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği 
/ Mediterranean Energy Regulators) 

MEDREG Genel Kurulu, 29 Kasım 2018 
tarihinde İstanbul’da toplandı. Ge-
nel kurulda MEDREG Dönem Baş-
kanlığı için Ürdün Enerji Düzen-

leme Otoritesi temsilcisi Vijdan 
Al Rabadi ile yarışan Demir-

baş, Rabadi’nin son dakika-
da adaylıktan çekilmesiyle 

seçilerek MEDREG Başkanı oldu. Demirbaş, uluslararası bir 
enerji örgütünde en üst düzey görev alan Türk kadın yönetici 
unvanını elde etti. MEDREG, Akdeniz havzasında elektrik ve 
doğal gaz piyasalarının entegrasyonu ve bu bağlamda dü-
zenleyici çerçevelerin uyumlaştırılması için çalışmalar yürü-
tüyor. MEDREG’in halen 24 üyesi bulunuyor. 

1995 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühen-
disliği bölümünden mezun olan Demirbaş, yüksek lisansını 
da aynı bölümde yaptı. Mesleki kariyerine 1998 yılında Özel-
leştirme İdaresi’nde uzman olarak başlayan Demirbaş, 2008 
yılından itibaren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda 
çalışmaya başladı. 6. Dünya Enerji Düzenleme Forumu İcra 
Direktörü olan Demirbaş, Uluslararası Enerji Düzenleyicileri 
Konfederasyonu (ICER) Teknolojik Değişim Çalışma Grubu 
Eşbaşkanı ve ICER Enerjide Kadın (Women in Energy) Yön-
lendirme Komitesi üyesi.

Mehmet Bostan, Petkim’den istifa etti
Petkim Petrokimya Holding AŞ’den yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 

Bostan’ın istifa ederek görevinden ayrıldığı bildirildi. 1971 yılında İstanbul’da doğan Mehmet 
Bostan, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu 
ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde işletme alanında yüksek lisans yaptı. 

Mehmet Bostan Denizbank’ta Kurumsal Bankacılık Yetkilisi, BNP Ak Dresdner Bank’ta Pa-
zarlama Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda Müdürlük görevleri yaptı. Daha sonra 
Dresdner Bank AG Türkiye Baş Temsilcisi olarak görev alan Mehmet Bostan, 2009 yılında Güneş 
Sigorta Mali İşler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. Ardından 6 yıl Va-
kıf Emeklilik Genel Müdürü olarak çalışan Bostan, Turkcell Yönetim Kurulu Bağımsız 
Üyeliği’nin ardından Özelleştirme İdaresi Başkanı oldu. Mehmet Bostan bir dönem 
Türkiye Varlık Fonu Başkanı olarak da görev yaptı. 

Orhonoğlu, “En Etkin 50 Pazarlama 
Yönetici” listesine girdi 

Chief Marketing Officer – CMO fonksi-
yonunun yükselen değerine dikkat çekmek 
amacıyla Fortune Türkiye ve DataExpert iş-
birliğinde, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin 
üst düzey pazarlama yöneticilerinin değer-
lendirildiği “En Etkin 50 Pazarlama Yöneticisi” 
araştırmasının sonuçları belli oldu. Türkiye’nin 
en etkin pazarlama yöneticileri arasında yer 
almaktan dolayı duyduğu mutluluğu da vur-
gulayan Beril Alakoç Orhonoğlu, “Petrol Ofi-
si’nde, geçtiğimiz son bir yılda diğer alanlar-
da olduğu gibi pazarlama anlamında da çok 
önemli adımlar attık. Departmanımızı stra-

tejik olarak yeniden konumlandırdık. Şirket 
yönetimi ve iş sonuçlarına doğrudan katkıda 
bulunmasını sağladık. Yeniden yapılandırdığı-
mız departmanımızı, bu şekilde daha etkili ve 
verimli hale getirdik” dedi.

Adayların CMO başarı kriterlerindeki per-
formanslarının araştırma danışma kurulu ta-
rafından incelenmesiyle belirlenen “En Etkin 
50 Pazarlama Yöneticisi” listesinde yer alan 
yöneticilere ödülleri, pazarlama liderlerinin 
büyük buluşmasına ev sahipliği yapan 20 
Kasım Salı günü düzenlenen CMO Summit 
2018’de düzenlenen törenle verildi.

Ceyhan, Aksa’dan Teksan’a 
transfer oldu 

Jeneratör üreticisi ve enerji çözümleri şirketi Teksan yönetim kadrosu-
nu genişletiyor. Teksan Jeneratör Yurtiçi Satış Koordinatörlüğü görevine eski 
Aksa Jeneratör Ankara Genel Müdürü Tarık Ceyhan getirildi. İstanbul Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun olan 
Tarık Ceyhan, 1995 yılında Eres Boya Sanayi AŞ’de satış mühendisi olarak iş 
hayatına atıldı. Daha sonra Çukurova Holding’de kariyerine devam eden Tarık 
Ceyhan, son olarak Aksa Jeneratör Ankara Genel Müdürü olarak görev yapı-
yordu. 
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Sabancı Üniversitesi Rektörü Leblebici oldu
Sabancı Üniversitesi’nin yeni rektörü Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü Kürsü Başkanı Yusuf Leb-

lebici oldu. Uluslararası sıralamalarda temel bilimler, mühendislik ve teknoloji alanında düzenli olarak 
dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne 
(Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü) (EPFL) Kürsü Başkanı ve Mikroelektronik Sistemler Labora-
tuvarı’nın Direktörü Yusuf Leblebici Sabancı Üniversitesi’nin yeni rektörü oldu.

Leblebici Sabancı Üniversitesi’nin kuruluşunda da 1999-2002 yılları arasında Mikroelekt-
ronik Program Koordinatörü olarak diploma programının geliştirilmesi görevini üst-
lenmişti. Rektörlük görevini Yusuf Leblebici’ye devreden Zehra Sayers ise Sabancı 
Üniversitesi’nin kurucu kadroları arasında yer almış ve 20 yıldır Sabancı Üniversite-
si Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Öğretim Üyeliği, Temel Geliştirme 
Programı Direktörlüğü ve son olarak da rektörlük görevlerinde bulundu. Zehra Sayers, 
öğretim üyesi olarak Sabancı Üniversitesi’nde ve aynı zamanda Almanya Hamburg’da-
ki EMBL Laboratuvarı’nda Moleküler Biyoloji dalındaki çalışmalarına devam edecek.

Elektrik dağıtımda üç mesleğe  
belge zorunluluğu getirildi

Elektrik dağıtım sektöründeki 
“Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Ba-
kım Görevlisi (Seviye 4), Röle Görevlisi 
(Seviye 4) ve Elektrik Dağıtımı SCADA 
Operatörü (Seviye 5)” mesleklerine, 
tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler gru-
bunda yer alması sebebiyle, Mesleki 
Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi. 
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çe-
çen konuyla ilgili olarak; “Bu belgelerin 
alınmasıyla iş sağlığı ve güvenliği bilin-
cinin, nitelikli iş gücünün ve yapılan işin 
kalitesinin artması sağlanacak” dedi. 
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 
tarafından akredite edilen ve Mesle-

ki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 
yetkilendirilmiş belgelendirme kurulu-
şu ilan edilen ELDER MYM, kapsamında 
bulunan 10 meslekle ilgili yoğun sınav 
başvuruları için hazırlıklarını tamamla-
dı.

Çeçen, elektrik dağıtım sektörü-
nün tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler 
sınıfında olduğunu vurgulayarak; “Son 
yayımlanan tebliğ ile elektrik dağıtım 
sektöründeki 3 mesleğe mesleki ye-
terlilik belgesi zorunluluğu getirildi. Bu, 
sektörümüz adına oldukça sevindirici 
bir haber. Belge zorunluluğu sayesinde 
çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eği-
timleri ile teknik eğitimlerine ağırlık ve-

rilecek. Dolayısıyla sahada iş sağlığı ve 
güvenliği bilinci ile nitelikli iş gücünün 
sürekliliği sağlanırken, yapılan işin kali-
tesi de yükselmiş olacak” diye konuştu.

Park Elektrik yönetiminde iki isim değişti
Park Elektrik Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Mehmet Sıraç 

Aslan atandı, Erdal Yavuz ise Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı oldu. Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve 
Ticaret AŞ; Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Coşkun Du-
yak’ın yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesi üzerine, 
bu göreve Mehmet Sıraç Aslan’ı atadı. 

Şirketin yönetim kurulu, Ali Coşkun Duyak’tan boşalan 
yönetim kurulu üyeliği görevine ilk genel kurul toplan-
tısında ortakların onayına sunmak üzere Mehmet Sıraç 
Aslan’ın atanmasına karar verdi. Yönetim kurulu başkan 
vekilliği görevine ise mevcut yönetim kurulu üyesi Erdal 
Yavuz atandı. 
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Bu topraklardan yarattığımız kaynakla gücümüzü
5’e katlıyor, ülkemizin aydınlık geleceği için
4 milyar TL yatırımla 2020 yılında yenilenebilir enerji
üretim hedefimizi 1000 MW’a çıkarıyoruz.
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AKSA ENERJI, GANA’DA KAPASITE ARTIRDI

Aksa Enerji’nin Gana Akaryakıt Enerji Santrali’nin 
garanti edilen kapasitesi 223,5 MW’tan 332 

MW’a yükseldi ve böylece şirketin Afrika’daki kurulu 
gücü 476 MW’a ulaştı. Şirket tarafından KAP’a yapılan 
açıklamada, “19 Kasım 2018 tarihi itibarıyla Gana Akar-
yakıt Enerji Santrali’mizin kurulu gücü, 280 MW’’tan 
370 MW’a yükselmiş olup, devreye alınan 90 MW gü-
cündeki ekipmanın kabulü bakanlık heyeti tarafından 
onaylanmıştır. Böylece garanti edilen kapasite 223,5 
MW’tan 332 MW’a yükselmiştir. Bu tarihten itibaren 
kapasite ücretleri 332 MW üzerinden tahsil edilecektir. 
Gana santralindeki kurulu güç artışıyla, Aksa Enerji’nin 
Afrika’daki kurulu gücü 476 MW’a ulaşmıştır” denildi. 

GÜRIŞ ‘DUAL-FLASH’ TEKNOLOJILI SANTRALINI HIZMETE AÇTI 

Türkiye’nin jeotermal enerji sektöründe ilk “du-
al-flash” teknolojili jeotermal enerji santralini 

kuran Güriş Holding, Türkiye’nin yerli kaynaklarla ku-
rulu gücünü artırmayı hedefleyerek en verimli ve lider 
Jeotermal enerji santrallerinin yatırımlarına devam 
ediyor. Aydın Germencik ilçesinde, 25 MW kapasiteli 
EFE 7 santralinin yapımı tamamlandı. Devreye alınma-
sıyla yılda 200 milyon kWs elektrik üretilecek olup, 85 
bin hanenin elektrik ihtiyacı milli kaynaklar kullanılarak 
karşılanmış olacak. 

2000 yılından beri yenilenebilir enerji alanında ya-
tırımlarını devam ettiren Güriş Holding, faaliyete geçir-
miş olduğu EFE 6 Jeotermal Enerji Santrali’nden sonra 
hizmete açtığı EFE 7, jeotermal enerji alanında toplam 
kurulu gücünü 210 MW’ a çıkartmış olacak. 

Güriş, 9 rüzgâr enerji santrali, 7 jeotermal enerji 
santrali ve 6 hidroelektrik santrali ile toplamda 22 ye-
şil enerji bantrali ile 828 MW kurulu güç kapasitesine 
ulaştı. 

TANAP VE TAP MERIÇ KIYISINDA BIRLEŞTI

Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliğinin artırıl-
ması ve arz kaynaklarının çeşitlendirilmesini 

amaçlayan Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Pro-
jesi (TANAP), Avrupa’nın enerji güvenliğine ve arz kay-
naklarının çeşitlendirilmesine büyük katkı sağlayacak 
Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile başarıyla bağlan-
dı. Bu birleşme ile Güney Gaz Koridoru’nda önemli bir 
adım daha atılmış oldu.

Azerbaycan’ın “Şah Deniz- II” doğalgaz sahasın-
dan Avrupa piyasasına doğal gaz aktarımını öngören 
TAP doğal gaz boru hattı projesi ile TANAP arasındaki 
altın kaynak, TANAP ve TAP temsilcilerinin nezaretin-
de, Türkiye-Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri kıyı-
sında başarıyla tamamlandı. Bu altın kaynakla Türki-
ye topraklarında 20 il ve 67 ilçeden geçen 1850 km 
uzunluğundaki TANAP, Güney Avrupa’ya kadar Azer-

baycan doğalgazını taşıyacak olan TAP ile birbirine 
bağlanmış oldu.

Başarıyla gerçekleştirilen bağlanma sürecini TA-
NAP çalışanları da esprili bir şekilde selamladı. Saha-
dan “From Russia with Love” isimli James Bond filmi-
ne atıfta bulunan bir fotoğraf paylaşan TANAP ekibi, 
boruya “Türkiye’den Sevgilerle” yazdı. 

TANAP’a başarıyla bağlanan TAP projesi ile Hazar 
Denizi’nden çıkartılan doğal gaz Yunanistan, Arnavut-
luk ve Adriyatik Denizi üzerinden İtalya’ya taşınacak. 
550 kilometresi Yunanistan’dan, 215 kilometresi Ar-
navutluk’tan, 105 kilometresi Adriyatik Denizi’nden ve 
8 kilometresi İtalya’dan geçecek ve toplam uzunluğu 
878 km olan TAP, TANAP ve Güney Kafkasya Doğal Gaz 
Boru Hattı (SCP) ile Güney Gaz Koridoru’nu oluşturu-
yor.

TANAP’TAN ARDAHAN’A ASFALT ÜRETIM TESISI 

Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliğinin artırılması 
ve arz kaynaklarının çeşitlendirilmesini amaç-

layan Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi 
(TANAP), Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı (SEIP) 
kapsamında ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına 
yönelik bir projeyi daha hayata geçirdi. Ardahan İl Özel 
İdaresi ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında asfalt 
plent üretim tesisinin açılışı Ardahan Milletvekili Prof. 
Dr. Orhan Atalay, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez 
ve TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol’un katılımıyla 
gerçekleşti.

İmza töreninde konuşan TANAP Genel Müdürü 
Saltuk Düzyol; “TANAP, Sosyal ve Çevresel Yatırım 
Programları aracılığıyla boru hattı güzergâhı boyunca 
sürdürülebilir projeler vasıtasıyla bölge halkının eko-
nomik ve sosyal kalkınmasına destek verme misyo-
nuyla hareket ediyor. Bu kapsamda çevreye ve toplu-
ma verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak Ardahan 
İl Özel İdaresi ile daha önce mutabakatını imzaladığı-
mız asfalt üretim tesisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. 
Birkaç yolu asfaltlamak yerine yıllar boyunca bu böl-
gedeki yol onarım ihtiyacını giderecek asfaltı ürete-

cek bir tesisin açılışını yapıyoruz. Birlikte hareket et-
tiğimiz Ardahan Valiliği ve Ardahan İl Özel İdaresi’yle 
bu büyük projenin bir parçası olduğumuz için gurur 
duyuyoruz” dedi. Türkiye’de kullanılan en modern tek-
noloji ile inşa edilen tesis, yalnızca sıcak asfalt değil, 
aynı zamanda asfalt altı agrega karışım üretimi de 
sağlıyor ve 1000 metreküp bitüm depolama alanı bu-
lunduruyor. Bu modern tesisle Ardahan ve köylerinin 
ihtiyaçları doğrultusunda asfalt yollar üretilebilecek 
ve özellikle köy yollarının standartları artırılacak.
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BMW GROUP 2020'DE YÜZDE 100  
YENİLENEBİLİR ENERJİ HEDEFLİYOR

BMW Group, yeni BMW X3 üretimini gerçekleş-
tirdiği Güney Afrika’daki Rosslyn fabrikasında, 

2018 yılı sonuna kadar sadece geri dönüşümden elde 
edilen elektrik enerjisini kullanmayı hedefliyor. BMW 
Group, 2020 yılına kadar üretim gerçekleştirdiği te-
sislerinin tamamında yüzde 100 çevreci enerjiye geç-
meyi amaçlıyor. BMW Group’un son 3 yılda 400 milyon 
euro yatırım gerçekleştirdiği Rosslyn fabrikası yeni 
BMW X3 üretiminde çevreci enerjiyi kullanmasıyla 

birlikte markanın 2020 vizyonu doğrultusunda en bü-
yük adımı atan üretim tesislerinden biri haline geldi. 

BMW’nin üretim teknolojisinde geldiği nokta-
yı temsil eden Rosslyn fabrikası, hem sahip olduğu 
teknolojisi hem de çevreci yapısı ile bir başyapıt olma 
özelliği taşıyor. Üretim için ihtiyaç duyulan enerjiyi 
Bronkhorstspruit’taki Bio2Watt biyolojik gaz üretim 
tesisinden alan fabrika, 2018 yılı sonuna kadar kul-
lanacağı elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edecek.. 

Beefcor tarafından yönetilen, Güney Afrika’nın en 
büyük besi tesisinin yanına inşa edilen ‘Bio2Watt’, bu 
sayede ihtiyaç duyduğu temel ‘yakıt’ olan hayvan dış-
kısına istediği zaman ulaşabiliyor. Her yıl 25 bin sığı-
rın yaklaşık 40 bin tonluk gübresinin yanı sıra 20 bin 
ton organik atığı biyogaza dönüştüren tesis, bu gazı 
kullanarak elektrik üretimi sağlıyor. Burada üretilen 
elektrik, daha sonra BMW gibi elektrik enerjisine ihti-
yaç duyan firmalar tarafından satın alınıyor.

GLOBAL’IN BIYOKÜTLESI 29,2 MEGAVATA ULAŞTI

Global Yatırım Holding’in 12 MW kurulu güce 
sahip Mardin - Derik Biyokütle Santrali hizme-

te girdi. Mısır ve pamuk saplarından elektrik üreten 
santral, 30 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılıyor. 
Geçtiğimiz yıl Aydın - Söke ve Şanlıurfa - Haliliye’de 
toplam 17,2 MW’lık iki biyokütle santralini devreye 
alan Global Yatırım Holding’in biyokütleden elektrik 
üretiminde toplam kurulu gücü 29,2 MW’a ulaştı.

Global Enerji ve Madencilik CEO’su Atay Arpacıo-
ğulları, “Tarımsal ve hayvansal biyokütleden enerji 
üretiminde ülkemizin büyük bir potansiyeli bulunuyor. 
Temiz ve yenilenebilir enerji alanında ülkemizin lider 
yatırımcısı olma hedefimiz doğrultusunda bu alanda 
çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu. Arpacıo-
ğulları, “Mardin – Derik Biyokütle Santrali, atıl kaynak-
ları ekonomiye kazandırıyor. Tarlalarda kalan tarımsal 
atıkların hammadde olarak kullanılması sayesinde 
hasat sonrası yakmaların önüne geçiyor ve tarımsal 
verimlilik artışına katkıda bulunuyor” dedi. 

Türkiye’de tarımsal ve hayvansal biyokütleden 
elektrik üretimi yatırımına odaklanan Global Yatırım 
Holding, 12 megavat (MW) kurulu güce sahip Mar-
din - Derik Biyokütle Santrali’ni devreye aldı. Geçtiği-
miz yıl Aydın - Söke ve Şanlıurfa - Haliliye’de toplam 
17,2 MW’lık iki biyokütle santralini devre alan Global 
Yatırım Holding’in biyokütleden elektrik üretiminde 
toplam kurulu gücü 29,2 MW’a ulaştı. Mısır ve pamuk 
saplarından elektrik üretimi yapan Mardin - Derik Bi-
yokütle Santrali, 12 MW’lık kapasitesi ile 30 bin konu-
tun elektrik ihtiyacını karşılıyor. 

ISRAIL GAZINI AVRUPA'YA TAŞIYACAK  
BORU HATTINDA IMZALAR ATILDI

İsrail’in Globes gazetesinin haberine göre, İsrail, 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan 

ve İtalya, Doğu Akdeniz gazının Avrupa’ya Akdeniz 
altından yapılacak boru hattıyla gönderilmesi için iş 
birliği anlaşması imzaladı. East-Med adlı boru hat-
tı projesinin finansmanı için 1 yıla ihtiyaç duyulduğu 
kaydedilen haberde, boru döşeme işleminin ise 5 yıl 
süreceği ifade edildi. AB’nin onayına sunulması bekle-
nen anlaşmanın, Şubat 2019’da onaylanabileceği de-
ğerlendiriliyor. Yıllık 20 milyar metreküplük kapasiteye 
sahip olacak hattın inşası için gerekli yatırım miktarı 
yaklaşık 7 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Söz konusu anlaşmaya ilişkin İsrail’deki Hadas-
hot televizyon kanalına açıklamalarda bulunan İsrail 
Enerji Bakanı Yuval Steinitz, “10 yıllardır Avrupa üze-
rindeki petrol ve doğal gaz kaynaklı Arap etkisinden 
şikayet ettik. Gazın Avrupa’ya ihracatı, bu etkiyi belli 
bir dereceye kadar indirecek ve Arap gücüne bir karşı 
ağırlık olacaktır” ifadelerini kullandı.

Teknik olarak 3,5 kilometre derinliğe inmesi ve 2 
bin 100 kilometrelik uzunluğa erişmesi gereken boru 
hattının, yalnızca İsrail’de keşfi yapılmış gaz rezerv-
lerinden elde edilecek doğal gaz ile doldurulabilmesi 
mümkün görünmüyor. İsrail gazına ek olarak Mısır’ın 
da projeye gaz göndermesi durumunda bile projenin 
sürdürülebilir olması için bölgede yeni keşiflerin ya-
pılması gerekiyor.

BARBAROS GEMISI KARADENIZ’DE DOĞAL GAZ BULDU

Türkiye, Akdeniz’in yanı sıra Karadeniz’de de 
doğal gaz sondaj faaliyetlerini hızlandırıyor. 

Barbaros sismik araştırma gemisi yaptığı çalışmalar-
da Batı Karadeniz’de zengin rezerve sahip doğal gaz 
yatakları tespit etti. Türkiye, Batı Karadeniz’de, Ro-
manya ve Bulgaristan’ın yıllardır petrol ve doğal gaz 
çıkardığı Tuna bloğunda kaynak tespit etmesinin üze-
rine sondaj çalışmalarını başlatıyor. Sondaj, Türkiye ile 
Romanya ve Bulgaristan deniz yetki alanlarının birleş-
tiği hatta yakın bir noktada yapılacak. Kaynağını Tuna 
deltasının yüzyıllık birikiminden alan, basınca dayalı 
ısıdan kaynaklı doğal gaz ve petrol rezervlerinin bu-
lunduğu Tuna bloğunda Romanya yıllardır doğal gaz 
ve petrol çıkarıyor.

Türkiye Petrolleri’nin (TP) sondaj sahası olan böl-
gede sondaj için mevki belirleme çalışmaları başladı. 
Halen Karadeniz’de İğneada açıklarında sismik araş-
tırma faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis sismik araş-
tırma gemisinden operasyonu yapması istendi. Oruç 

Reis gemisinin üzerindeki ekipman yetersiz gelince 
TP, lokasyon belirleme çalışması için yurt dışından bir 
sismik araştırma gemisi kiralamayı planladı. Lokas-
yonun belirlenmesi ardından Tuna bloğunda sondaj 
başlatılacak.
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ayı itibarıyla toplam 5.3 milyar kilovatsaat enerji 
üretildiğini ve milli ekonomiye yaklaşık 1.5 milyar 
lira katkıda bulunulduğunu anlattı.

Aydın, Yusufeli Barajı tamamlandığında, Çin ve 
Gürcistan’da bulunan barajlardan sonra dünyanın 
en yüksek 3. barajı olacağını 
anımsatarak, “Bu barajımız 
yıllık 1 milyar 888 milyon 
kilovatsaat enerji üreterek 
milli ekonomiye yıllık 450 
milyon lira katkı sağlaya-
cak. Barajın gövde beton 
dökme çalışmaları bütün 
hızıyla devam ediyor. Ilısu 
Barajı da sadece elektrik 
enerjisi üretiminden eko-
nomiye yıllık 1.5 milyar lira 
katkı verecek. Yüzde 56’sı 
tamamlanan Silvan Barajı 

da 2 milyon 350 bin dekar zirai araziyi sulayacak, 
ülke ekonomisine yıllık 1.1 milyar lira katkı sağlaya-
cak” açıklamasını yaptı. 

Su miktarı, 2019 elektrik üretimini ve 
fiyatları nasıl etkiler?  

Peki, 2018 yılında ana havza barajlara ne kadar 
su geldi? 2017’de, elektrik üreten aralarında Ke-
ban’ın da bulunduğu ana havza barajlara, 1 Ocak-16 
Aralık arasında 48.3 milyar metreküp dolayında su 
gelmişti.  Barajlarda, bu yıl aynı dönemde 49.9 mil-
yar metreküp düzeyinde su toplandı. 2018 yılı için 
programlanan rakam 59-60 milyar metreküp dü-
zeyindeydi. Gerçekleşme, bunun çok altında kaldı. 
Uzun yıllar ortalamasının da yüzde 30 altında su 
geldi.

Yılın, bu düzeylerde tamamlanması 
bekleniyor. 

DSİ Genel Müdürü Aydın, hidroelektrik enerji üre-
tim kapasitesini 99 milyar kilovatsaate çıkartıldığını 
açıkladı. 2018 yılında sudan (barajlar ve akarsular 
dahil) toplam elektrik üretimi kasım ayı sonu itiba-
rıyla 54 milyar kilovatsaat oldu. Bu rakamın, yıl so-
nunda 57-58 milyar kilovat saate ulaşması bekleni-
yor. 

Uzmanlara göre, ekonomide yaşanacak gelişme-
ler elektrik talebini ve tüketimini doğrudan etkileye-
cek. Türkiye ekonomisinin, 2019 yılında küçüleceği 
öngörüsünden hareket eden uzmanlar, buna bağlı 
olarak talebin de düşük seyredeceğine işaret ediyor. 
Piyasada, elektrik fiyatlarının talebe bağlı artışı bek-
lenmiyor. Uzmanlar, 2019 yaz aylarında turizm ve 
klimalardan gelen yoğun talebin etkisiyle tüketimde 
bir miktar artış olabileceğini belirtti.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğ-
lu’nun, “Son 44 yılın en kurak yılı” olduğunu açıkla-
dığı 2017’de, elektrik üreten aralarında Keban’ın da 
bulunduğu ana havza barajlara, 1 Ocak-16 Aralık 
arasında 48.3 milyar metreküp dolayında su gelmiş-
ti. 2018 yılında da bu durum çok fazla değişmedi. Ba-
rajlarda, bu yıl kasım ayının sonuna kadar 49 milyar 
metreküp düzeyinde su toplandı. Oysa 2018 yılı için 
programlanan rakam 59-60 milyar metreküp düze-
yindeydi. Gerçekleşme, beklentinin altında kaldı ve 
uzun yıllar ortalamasının yüzde 30 altında su geldi. 

Bu düşüş, yenilenebilir enerji kaynaklarından 
elektrik üretimini artırmak isteyen enerji yönetiminin 
de planları bozdu. Son iki yıldır barajlardan üretilen 
elektrik miktarında azalma yaşanması nedeniyle bu 
açık termik ve doğal gaz santrallarından karşılanı-
yor. Şimdi kafalarda 2019 yılında elektrik üretiminde 
en ucuz kaynak olan suyun payının ne olacağı sorusu 
var. Devlet, her kilovatsaati 2-4 kuruş arasında deği-

şen düşük bir maliyetle sudan elektrik üretiyor. Su, 
ithal kaynak olan doğal gazdan kaynaklanan görece 
yüksek maliyetleri düşürüyor. 

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Ay-
dın, DSİ’nin 65. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yap-
tığı yazılı açıklamada, 2003’te 26 milyar kilovatsaat 
olan hidroelektrik enerji üretim kapasitesini kasım 
ayı itibarıyla 99 milyar kilovatsaate yükselttiklerini 
söyledi. 

Aydın, “Ülkemizde yanan her üç ampulden birini 
hidroelektrik santraller (HES) aydınlatıyor. Üretti-
ğimiz hidroelektrik enerjiyle doğal gaz ithalatından 
yıllık 11 milyar lira tasarruf sağlıyoruz” dedi. 

Dünyanın altıncı Türkiye’nin en yüksek barajı un-
vanını taşıyan Deriner Barajı’nda kasım ayı itibarıyla 
toplam 6.6 milyar kilovatsaat enerji üretildiğini ve 
milli ekonomiye yaklaşık 2 milyar lira katkıda bu-
lunulduğunu vurgulayan Aydın, Deriner’in ardından 
ikinci sırada yer alan Ermenek Barajı’nda da kasım 

Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor

Barajlara gelen su, yüzde 30 azaldı 

Son 44 yılın en kurak yıllarını 
yaşayan Türkiye’de bu durumdan 

elektrik üretimi de etkilendi. 
Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen 
elektrik miktarının düşmesi nedeniyle 
devreye termik ve doğal gaz santralleri 
girdi. Bu durum da haliyle elektrik 
birim maliyetini artırdı. Ancak elektrik 
talebinde beklenen artışın olmaması 
nedeniyle bu maliyet fiyatlara 
yansımadı...
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Azerbaycan ve Türkiye’nin stratejik ortaklık ve 
kardeş ülke olma iradesini ortaya koyduğu, top-
lam uzunluğu bin 850 kilometre olan TANAP, Türki-
ye-Gürcistan sınırında Ardahan’dan başlayarak 20 il 
ve 67 ilçeden geçiyor. TANAP, Yunanistan sınırında 
Avrupa ayağı olan Trans Adriyatik Doğalgaz Boru 
Hattı (TAP) projesine bağlanacak. TAP’ın da 2020’nin 
ilk çeyreğinde devreye alınması bekleniyor.

Türkiye’nin doğal gazda ticaret merkezi olması 

konusunda hayati bir öneme sahip olan diğer proje 
ise TürkAkım doğal gaz boru hattı. Birbirine paralel 
930 kilometre uzunluğunda iki hattan oluşan TürkA-
kım, ilk defa 2014’te Putin tarafından duyuruldu.

Türkiye TANAP’tan sonra TürkAkım ile sadece bir 
transit ülke olmak istemediğini, alıcı ve satıcının bu-
luştuğu gaz fiyatının belirlendiği bir ticaret merkezi 
olmayı hedeflediğini güçlü hamlelerle ortaya koyu-
yor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 
de gerçekleşen son törende Türkiye’nin gaz rekabe-
tine imkan veren, serbest piyasa koşullarına uygun 
ve piyasa derinliğinin oluşturulduğu tam bir merkez 
haline gelmesini amaçladıklarını dile getirmişti. TA-
NAP’ın da söz konusu hedefler çerçevesinde hayata 
geçirilen bir proje olduğunu ifade eden Bakan Dön-
mez, TürkAkım’la bu hedefe bir adım daha yaklaşıl-
dığını vurgu yapmıştı. 

TANAP VE TÜRKAKIM BİRBİRİNİ 
DESTEKLEYEN İKİ PROJE

Rus gazını Mavi Akım ve Batı Hattı olmak üzere 
iki farklı güzergahtan satın alan Türkiye, TürkAkım’la 
birlikte Batı Hattı’nı elemek istiyor. Rusya ve Türkiye, 
Batı Hattı’ndan gönderilen gazın Ukrayna üzerinden 
gelmesinin riskleri ve masrafları arttırması nede-
niyle de TürkAkım’ı destekliyor.

Böylece Rusya ile Türkiye arasında hızla büyüyen 
stratejik ortaklık TürkAkım’la bir kez daha tescillen-
miş oldu. Daha önce ulusal ve uluslararası medyada 
çok kez TürkAkım ve TANAP’ın birbirini engelleyen 
iki proje olduğu dile getirilmiş ancak bu iddialar mu-
hatap ülkeler tarafından reddedilmişti. 

TürkAkım’ın gelecek yıl aralık ayında faaliyete 
geçmesini müteakip Rusya ve Azerbaycan gazları-
nın fiyat bakımından pazarda rekabete girmesi de 
öngörülüyor. Söz konusu durumun Avrupa ve Türki-
ye için satın alınan gazda ilerleyen dönemde indirimi 
getirebileceği belirtiliyor.

Türkiye’ye Rusya ve Azerbaycan gibi kaynak zen-
gini ülkelerden gönderilen gazlar aynı zamanda Av-
rupa’nın arz güvenliği için de büyük önem arz ediyor. 
Yunanistan ve Bulgaristan’dan üst düzey yetkililer, 
TürkAkım’ın ikinci hattında yer almak istediğini daha 
önce yaptığı açıklamalarla ifade etti. Projenin deniz 
altı geçişinin tamamlanması dolayısıyla gerçekleşen 
törenden sonra gözler ikinci hatta çevrildi.

Rus Gazprom’dan yetkililer ikinci hat için görüş-

Enerjide kaynak çeşitliliğini artırmak isteyen 
Türkiye, doğal gazda arz güvenliğini sağlamak 
ve  gaz  ticaret merkezi olma hedefine ulaşmak 
için önemli bir eşiği de geride bıraktı. Türkiye  TA-
NAP’tan sonra TürkAkım’ın deniz ayağının tamam-
lanmasıyla tüm dünyaya sadece bir transit ülke 
olmak istemediğini, alıcı ve satıcının buluştuğu gaz 
fiyatının belirlendiği bir ticaret merkezi olmayı he-
deflediğini güçlü hamlelerle ortaya koymuş oldu.  

Türkiye’ye siyasi ve ekonomik anlamda prestij ka-
zandıran bir stratejik hamle olarak değerlendirilen 
TANAP, Güney Gaz Koridoru’nun en önemli ayağını 
oluşturuyor. Türkiye’ye ilk etapta yıllık 2 milyar met-
reküp Azerbaycan gazı taşıyacak TANAP, yakın gele-
cekte ise 6 milyar metreküplük kapasiteye ulaşacak. 
Türkiye’nin yıllık doğal gaz ithalat sepetindeki Azer-
baycan gazının payı da böylece yaklaşık iki katına 
çıkmış olacak.

TÜRKIYE DOĞAL 
GAZIN "IPEK YOLU" 

OLMA HEDEFINE 
YAKLAŞIYOR

Enerjide kaynak çeşitliliğini artırmak 

isteyen Türkiye, doğal gazda arz güvenliğini 

sağlamak ve gaz ticaret merkezi olma 

hedefine ulaşmak için adımlarını hızlandırdı. 

Türkiye TANAP’tan sonra TürkAkım ile 

sadece bir transit ülke olmak istemediğini, 

alıcı ve satıcının buluştuğu gaz fiyatının 

belirlendiği bir ticaret merkezi olmayı 

hedeflediğini güçlü hamlelerle ortaya 

koydu...
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melerin devam ettiğini belirtti, ancak alternatif bir 
rotadan gaza erişmek ve arz güvenliğini artırmak 
isteyen Avrupa bu kararı merakla bekliyor.

Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Sırbistan 
gibi ülkeler projeye büyük ilgi duyuyor. Rus Bakan 
Novak’ın da belirttiği gibi TürkAkım, özellikle Doğu 
ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinin tamamlanmasını 
beklediği önemli bir proje. Bu arada, Rus Kommer-
sant gazetesinin 22 Kasım’da yayımladığı habere 
göre, projenin ikinci hattı için Bulgaristan rotası ağır-
lık kazanmış durumda.

LNG, GAZ DEPOLAMA, FSRU 
Türkiye sadece boru hatlarıyla değil, aynı zaman-

da küresel piyasada yer alan her formuyla doğal 
gaza erişimin sağlanması için de çabalarını sürdü-
rüyor. Geçen yıl, toplam doğal gaz ithalat sepetinde 
yaklaşık 11 milyar metreküple yüzde 20’ye yakın 
pay sahibi olan uzun dönemli ve spot LNG ise Türki-
ye’ye iki terminal aracılığıyla iletiliyor.

Türkiye’de şu anda 5,9 milyon ton kapasiteli Mar-
mara Ereğlisi LNG Terminali ve 4,4 milyon ton ka-
pasiteli Egegaz LNG terminali olmak üzere iki adet 
LNG terminali bulunuyor. Ayrıca İzmir Aliağa ve Ha-
tay Dörtyol’da birer yüzer LNG depolama ve yeniden 
gazlaştırma terminali (FSRU) aktif olarak kullanılı-
yor. Saros Körfezi’nde açılması planlanan üçüncü 

FSRU için de çalışmalar devam ediyor.
Silivri ile Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama tesis-

lerindeki kapasite artışları için yatırım anlaşmaları 
devam ediyor. Geçen yıl açılışı gerçekleştirilen Tuz 
Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi’nin kapasitesi 1,2 
milyar metreküpten orta vadede yaklaşık 5,4 milyar 
metreküpe yükselecek.

Aynı şekilde, 2,8 milyar metreküp gaz depolana-
bilen Silivri Tesisi’nin kapasitesinin de neredeyse 5 
milyar metreküpe çıkarılması planlanıyor. Böylece 
2023’te her iki doğal gaz depolama tesisinde toplam 
10 milyar metreküp kapasiteyle Türkiye’nin yıllık do-
ğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 20’sinin depola-
nabilmesi hedefleniyor.

Diğer taraftan,Türkiye’nin gaz ticaret merkezi ol-
masına katkı sağlamak amacıyla eylülde uzun sü-
redir üzerinde çalışılan Organize Toptan Doğal Gaz 
Satış Piyasası (OTSP) da açıldı. OTSP ile adil, sürdü-
rülebilir ve öngörülebilir bir piyasanın kurulup ge-
liştirilmesinin hedeflendiği ifade edilirken, bölgesel 
ticaret merkezi olma hedefleri yönünde önemli bir 
adım daha atıldı.

Son dönemde sektörde gerçekleştirilen söz ko-
nusu hamlelerle önce kendi arz güvenliğini garanti 
altına alan Türkiye, bulunduğu coğrafya ve Avru-
pa’da da gazın fiyatının belirlendiği bir ticaret mer-
kezi olmak için güçlü adımlar atmaya devam ediyor.

31.5 milyar metreküp Rus doğal 

gazını Türkiye ve Avrupa’ya 

taşıyacak TürkAkım’ının deniz 

kısmı tamamlandı. İstanbul’da 

düzenlenen TürkAkım Projesi 

Deniz Bölümünün Tamamlanması 

Töreni’ne Cumhurbaşkanı 

Tayyip Erdoğan ile Rusya 

Devlet Başkanı Vladimir Putin 

katıldı. Erdoğan ve Putin ortak 

açıklamalarında iki ülkenin 

birbirlerine olan güvenini 

vurguladı...

Türkiye’nin doğal gaz hub’ı olma hedefine önemli 
bir katkı yapacak olan TürkAkım’ında deniz etabı ta-
mamlandı ve açılışı görkemli bir törenle İstanbul’da 
yapıldı. 19 Kasım’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 
ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldı. 

Açılış töreninde ilk konuşmayı Cumhurbaşkanı 
Erdoğan yaptı. Erdoğan, konuşmasına “TürkAkım, 
Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadı-
ğımız, hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki 
enerji jeopolitiği bakımından tarihî nitelikte bir pro-
jedir” sözleriyle başladı. Erdoğan, Rusya kara kesimi, 
deniz kesimi ve Türkiye kara kesimi olmak üzere üç 

bölümden teşekkül projenin 2019 yılında yapılacak 
testlerin ardından faaliyete geçmeye hazır olacağını 
ifade ederek “Yılda 31,5 milyar metreküp doğal gaz 
taşıyacak TürkAkım Projesi’nin sadece ülkemiz ve 
milletimiz açısından değil, komşularımız ve çevre 
açısından da pek çok avantajı bulunuyor. Buradan 
gelecek doğal gazın en az yarısını Avrupa’ya aktar-
mayı planlıyoruz. Ülkemiz içinde ise İstanbul, Bursa, 
Kocaeli, İzmir gibi kritik üretim ve ihracat merkezle-
rimiz yeni bir tedarik hattına kavuşacaklar. Böylece 
Türkiye, transit risklere maruz kalmadan, hem ken-
disinin hem de Avrupa ülkelerinin doğal gaz taleple-
rini karşılayabilecektir” dedi. 

31.5 milyar metreküp Rus doğal gazını Türkiye ve Avrupa’ya taşıyacak TürkAkım’ının deniz 
kısmı tamamlandı. İstanbul’da düzenlenen TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması 

Töreni’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldı. Erdoğan 
ve Putin ortak açıklamalarında iki ülkenin birbirlerine olan güvenini vurguladı...

TürkAkım’ında deniz 
bitti sıra karada 
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“Türkakım’la enerji 
sektörünün çıtasını 
yukarıya taşıdık”

Teknik açıdan zorlu bir 
projeyi yüksek güvenilirlik, 
güvenlik ve sürdürülebilirlik 
standartlarıyla hayata geçi-
rerek, sektörün çıtasını daha 
yukarı taşıdıklarını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
küresel enerji piyasalarında 
doğal gazın öneminin ve arz 
güvenliğinin giderek artığına 
işaret etti ve “Burada önemli 
olan enerji projelerinin eko-
nomik olarak hayata geçirile-
bilir olmasıdır. Ülkelerin kendi 
şartları doğrultusunda doğal 
gazı nereden ve nasıl temin 
edecekleriyle ilgili kararlarına 
saygı duyulmalıdır. Devletle-
rin egemenlik haklarını ihlal 
edecek, kendi vatandaşlarına 
hizmet vermelerinin önüne 
geçecek baskıların, hiç kimse-
ye faydası olmayacaktır” dedi.

“Rusya’dan 387 milyar 
metreküp doğal gaz aldık”

“Bizim için Rusya Fede-
rasyonu, uzun vadeli iş birli-
ği yapabileceğimiz güvenilir 
bir dost ve bu projedeki gibi 

önemli bir doğal gaz teda-
rikçisidir. Türkiye, Rusya’dan 
1987 yılından bu yana toplam 
387 milyar metreküplük doğal 
gaz alım gerçekleştirmiştir” 
sözleriyle konuşmasına de-
vam eden Erdoğan, uzun yıl-
lar ve sınamalar neticesinde 
perçinlenen Türk-Rus dostlu-
ğunun, her iki tarafın da men-
faatine sonuçlara vesile oldu-
ğunu ifade etti. Rusya ile ikili 
münasebetlerin çerçevesini 
hiçbir zaman diğer ülkelerin 
taleplerine veya dayatmaları-
na göre belirlemediklerine de 
dikkat çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konuşmasına şöyle 
devam etti: “Daima Rusya ile 
uzun vadeli iş birlikleri kur-
manın çabası içinde olduk. 
Hem bölgemizde hem de kü-
resel alanda hakkın, adaletin, 
barışın ve istikrarın temini 
için Rus dostlarımızla birlikte 
çaba gösterdik. Bu ortak du-
ruşumuzun, özellikle komşu-
muz Suriye’deki çatışmalar-
dan kaynaklanan insani krizin 
hafifletilmesinde önemli kat-
kılarını gördük”

PUTİN: “HEDEF 100 MİLYAR 

DOLARLIK TİCARET HACMİ”
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ise 
törende yaptığı konuşmada, Türkiye ile 100 
milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak iste-
diklerini belirterek, “Rusya ve Türkiye olarak 
enerji alanında iş birliğini uzun yıllar boyun-
ca çok başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz” 
diye konuştu. TürkAkım Projesi’nin önemine 
değinen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı 
Putin sözlerini şöyle sürdürdü: TürkAkım, 
Türkiye’yi önemli bir doğal gaz merkezi hâli-
ne getirecek ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ko-
numuna da olumlu etki yapacaktır. İki ülke 
arasında güven olmadan böyle bir projeyi 
gerçekleştirmek mümkün değil. Sayın Erdo-
ğan’a derin, içten şükranlarımı sunmak isti-
yorum, gösterdiği siyasi irade, cesareti için 
teşekkür etmek istiyorum. İnanıyoruz ki bu 
projenin tamamı, 2019 yılına kadar tamam-
lanacaktır. En çevre dostu, en ileri teknoloji-
yi kullanıyoruz. Artan rekabet koşullarında 
böyle siyasi irade, cesaret olmadan böyle bir 
proje gerçekleştirmek mümkün olmaz.”
Konuşmaların ardından, TürkAkım Projesi’nin 
deniz bölümüne döşenecek son boru, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu 
Devlet Başkanı Putin’in talimatıyla indirildi.

Sputnik'ten alınmıştır
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geri dönüştürüldüğü, yüzde 12’sinin yakıldığı ve yüzde 
79’unun çöp depolama sahalarında veya doğada birik-
tirildiği biliniyor. 

Elektronik atıklardaki tablo da oldukça dikkat çeki-
ci. Türkiye’de 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’nca altın, gümüş gibi değerli metaller ihtiva eden ve 
kullanım ömürlerini tamamlayarak toplanan her bin 
ton atık cep telefonundan, bir kilogram altın geri dönü-
şümü sağlandığı belirtiliyor. Nitekim bir ton iPhone, bir 
ton altın cevherinden 300 kat daha fazla altın, bir ton 
gümüş cevherinden 6,5 kat daha fazla gümüş içeriyor. 

Tüm bunların yanı sıra döngüsel ekonominin öğe-
lerinden biri olan geri dönüşüm, bir endüstri haline 
geldiği ekonomilerde yaratılan istihdam ve gelirle de 
ekonomiye katkı sağlıyor. Örneğin National Waste & 
Recycling Association verilerine göre ABD, 2016 yı-
lında atık ve geri dönüşüm sektöründe yaklaşık 384 
bin kişi istihdam ederken, 93,8 milyar dolar gelir elde 
etmiş durumda. 

Öte yandan, Türkiye’nin geri dönüşüm konusunda 
kat edeceği mesafenin nispeten uzun olduğu görü-
lüyor. Türkiye’de üretilen atıkların yarıdan fazlasının 
geri kazanılabilir özelliğe sahip olduğu belirtiliyor. 
TÜDAM’ın Ağustos 2016’da yayınladığı Geri Dönüşüm 
Sektörü Teşvik Raporu’na göre, Türkiye’de yalnızca 
yerleşim birimlerinde yılda yaklaşık 6 milyon ton geri 
dönüştürülebilir atık oluşurken bunun yaklaşık 5 mil-
yon tonu çöp sahalarına gömülüyor. Bu miktarın eko-

nomik değeri ise 1,5 milyar liranın üzerinde. Geri dö-
nüştürülebilir atıkların toplanması ve gömülmesi için 
kamu kaynaklarından yılda ek olarak 750 milyon lira 
ayrılıyor. Diğer bir ifadeyle, geri dönüşüm sektörünün 
Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomik ve or-
ganizasyonel yapıya sahip olmamasının maliyeti yıllık 
2,25 milyar lira olarak hesaplanıyor.

Türkiye’de 2023 yılında oluşan atığın yüzde 35’inin 
geri kazanım, yüzde 65’inin ise düzenli depolama yö-
netimi ile bertaraf edilmesi hedefleniyor. Belediye 
atıklarına yönelik planlanan atık yönetim faaliyetleri 
için “Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı - 2023” kap-
samında belirlenen tesislere ait yatırım maliyeti, tek-
noloji seçimine bağlı olarak yaklaşık 1,7 milyar euro ile 
2,86 milyar euro arasında değişiyor.

Diğer taraftan, Dünya Bankası’nın Atlas of Sustai-
nable Development Goals 2017 Raporu’nda çok sayı-
da yüksek gelirli ülkenin kentsel atıkların en azından 
beşte birini geri dönüştürürken, düşük ve orta gelirli 
ülkelerde geri dönüşümün büyük bir kısmı kayıt dışı 
yapıldığı için veri toplamanın güç olduğu vurgulanıyor. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tahminlerine 
göre, düşük ve orta gelirli ülkelerde 15-20 milyon ka-
dar insan, kayıt dışı geri dönüşüm faaliyetleriyle geçi-
mini sürdürüyor. Örneğin Hindistan’da ülke genelinde 
oluşan 5,6 milyon ton plastik atığın yüzde 60’ının ilkel 
şartlar altında toplandığı ve geri dönüşüme gönderil-
diği düşünülüyor.

Makro ekonomi, kalkınma iktisadı ve sektör ana-
lizlerine yönelik araştırmalarını “TSKB Bakış” başlık-
lı raporuyla paydaşlarına ulaştıran TSKB Ekonomik 
Araştırmalar, yeni çalışmasında milyarlarca liraya 
ulaşan atık ekonomisine odaklandı. TSKB Ekonomik 
Araştırmalar’dan Dilara Ay Erişen tarafından hazır-
lanan “Atıkta Değer Var” başlıklı rapor, Türkiye’de 
sadece yerleşim birimlerinde bir yılda geri dönüş-
türülmeyen atık tutarının 1.5 milyar TL’nin üzerinde 
olduğuna dikkat çekiyor.

Ulusal ve uluslararası alanda geri dönüşümün 
çevresel ve sosyal kazanımlarının yanı sıra ekono-
mik boyutlarının da her geçen gün önem kazandığı-
na işaret eden raporda, bu konudaki mevcut resim 
ortaya konulurken, kamu, özel sektör ve bireyler ba-

zında yapılabilecekler anlatılıyor. Bilim insanlarının, 
plastik tüketiminde herhangi bir değişiklik olmama-
sı halinde 2050 yılı itibarıyla okyanuslarda balıktan 
daha fazla plastik olacağı öngörüsünde bulunduğu-
na işaret edilen raporda, politika yapıcıları, ulusal ve 
uluslararası kuruluşlarla, özel sektör ve bireylerin 
bu konuda aksiyon alması gerektiğinin altı çiziliyor. 

Atık meselesi ve geri kazanım neden önemli?
Bilim insanları, plastik tüketimi alışkanlıkla-

rımızda herhangi bir değişiklik olmazsa 2050 yılı 
itibarıyla okyanuslarda balıktan daha fazla plastik 
olacağını tahmin ediyor. 1907’de plastiğin icadından 
bugüne dek 8,3 milyar ton ham plastiğin (geri dö-
nüştürülmemiş) üretildiği ve 2015 itibarıyla yaklaşık 
6,3 milyar ton plastik atığın yalnızca yüzde 9’unun 

Türkiye,  
1.5 milyarı  
çöpe atıyor

TSKB Ekonomik Araştırmalar tarafından 
hazırlanan “Atıkta Değer Var” 

başlıklı rapor, Türkiye’de sadece yerleşim 
birimlerinde bir yılda geri dönüştürülmeyen 
atık tutarının 1.5 milyar TL’nin üzerinde 
olduğunu ortaya çıkardı. Raporda, ulusal ve 
küresel çapta geri dönüşümün çevresel ve 
sosyal kazanımlarıyla ekonomik boyutunun 
önemine dikkat çekiliyor

Şekil 2: Bölgesel Atık Üretimine Yönelik Tahminler (Milyon ton)

Kaynak: World Bank, The Economist, TSKB Ekonomik Araştırmalar 
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1980’lerde depolama kapa-
sitesindeki yetersizlikle birlikte 
doğal kaynak kullanımını kontrol 
altına alma konusundaki farkın-
dalık Almanya’da modern bir atık 
yönetim sisteminin gelişmesini 
sağladı. Döngüsel ekonomi Al-
manya’nın çevre politikasında en 
önemli önceliği olmuş, 1990’ların 
başından itibaren atık yönetim 
sisteminin kaynak yönetim siste-
mine dönüştürülmesi üzerine ça-
lışılmaya başlandı. 

OECD’nin Environment at a 
Glance raporuna göre atıklarının 
yüzde 65’inin yeniden değerlen-
dirilmesini sağlayan Almanya, bu 
konuda başarılı ülkeler arasında 
yer alıyor. Bütün atık çeşitleri için 
ayrı renk kodları geliştirilmiş du-
rumda. Böylelikle çöpleri atarken 
karıştırma olasılığı en aza indirili-
yor. Ülkede plastikler ve diğer ha-
fif ağırlıktaki ambalaj atıkları sarı 

kutuya, kâğıt ve kartonlar mavi 
kutuya, şişeler renklerine göre 
ayrıştırılarak yeşil ve beyaz renkli 
kutulara, diğer artık çöpler veya 
hane halkı atıkları ve geri dönü-
şemeyen diğer tüm atık çeşitleri 
siyah veya gri kutulara, kompost-
lanabilir mutfak ve bahçe atıkları 
ise kahverengi kutulara atılıyor. 
Geri dönüştürülemeyen çöpler ise 
tekrar kullanılarak yakıt üretiliyor 
veya farklı tasarımlarla yeni ürün-
ler elde ediyor. Bazı kesimler Al-
manya’da her atık için farklı renk 
kodu oluşturulmasının sistemi 
daha komplike yaptığını ve hata-
ya neden olduğunu düşünse de 
bazıları bunun çöp atarken ayrış-
tırmada oluşabilecek muhtemel 
hataları önlediğini düşünüyor. 
Çöpün kaynağında önceden 
ayrıştırılması Alman hükümetine 
önemli tasarruflar sağlarken 
Almanya’da yaşayanlar arasında 

bu ayrıştırma süreci zamanla 
alışkanlığa dönmüş durumda. 
Çöp ayırmada kurallara 
uyulmaması durumunda ise 
uyarı ve para cezası uygulanıyor. 
Almanya’da çöp ve geri dönüşüm 
kutularının otobüs durakları, 
tren istasyonları, okullar, parklar, 
şehir merkezleri gibi pek çok 
noktada  ulaşılabilir olmasının 
bu alandaki başarısının en 
önemli nedenlerinden biri olarak 
değerlendiriliyor. 

Almanya sistemi İstanbul'da 
da başlatıldı

Geri dönüşüm konusunda Al-
manya’yı takip eden Güney Kore 
ise atıklarının yüzde 59’unu geri 
dönüştürüyor. Amerika’da bu oran 
yüzde 35 olup OECD ortalaması-
na (yüzde 34) yakın düzeyde. Öte 
yandan Türkiye’deki atığın yüzde 
99’u depolama sahalarına gömü-
lüyor.

Almanya’daki sistemin benzeri 
ise Eylül ayında İstanbul’da uygu-
lanmaya başladı. İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nin çevre kirlili-
ğini önlemeyi amaçladığı projeyle 
metro istasyonlarına koyulan geri 
dönüşümlü İstanbulkart dolum 
makineleri ile toplu taşıma araç-
larını kullananlar, boş pet şişe 
karşılığında İstanbulkartlarını 
doldurabilecek. Şişenin boyutuna 
göre yüklenen bedel değişmekle 
birlikte, uygulamanın kısa zaman-
da okulları da kapsayacak şekilde 
yaygınlaşması hedefleniyor.

İLERİ DÖNÜŞÜM (UPCYCLİNG) 
Son yıllarda geri dönüşümle “ileri dönüşüm” (upcyc-
ling) kavramı birlikte anılmaya başlamıştır. İleri dönü-
şüm, işlevselliğini yitirmiş ve artık fazlalık olarak gö-
rülmeye başlanmış olan eşyaların faydalı ve kullanışlı 
hale getirilerek tekrar kullanıma kazandırılması olarak 
tanımlanıyor. Geri dönüşümde ana fikir atıkların tek-
rar hammadde olarak kullanılabilmesini sağlamakken, 
ileri dönüşümde eşyanın mevcut halinin üzerinde ufak 
değişiklikler yapılması yolu ile yeni bir işlevsellik 
ve görsellik kazandırılması esastır. Geri dönüşüm-
deki ayrıştırma ve taşıma maliyetleri oluşmadan 
eşya yerinde farklı amaca yönelik değerlendiril-
miş olur ve eşyaya ilave değer katılır. 1990’lar-
la birlikte bu konudaki yayın sayısı artış 
göstermekle birlikte çok sayıda araştırmacı 
ve iş insanının gösterdiği ilgiye rağmen li-
teratürün hâlâ zayıf olduğu düşünülüyor.

Türkiye’deki yasal düzenlemeler 
ve hane halklarının geri 
dönüşüme yönelik eğilimleri
Geri dönüşüm konusunda yasal 
düzenlemelerin etkili olduğunu 
ortaya koyan literatürdeki çalış-
malardan hareketle, Türkiye 
açısından atık yönetimi ve geri 
dönüşüm konularında tablo-
yu ortaya koymak ve temel 
düzenlemelere bakmak 
önemli görünüyor.

Atık Yönetimi Yönetmeliği 
(02.04.2015-29314), başarı-
lı bir atık yönetimine yönelik 
önemli bir adımdır. Uygu-
lamada aksaklıklar olsa da 
yeni düzenlemelerle iyileşti-
rilmeye çalışıldığı görülüyor. 
Uygulamadaki eksikliklerin 
nedeni aşağıdaki gibi sıralanıyor:

 �Atık yönetim sistemlerindeki gelişimin öncelikli poli-
tika alanlarından olmaması,

 �Görev ve yetkilerin eksik koordinasyon ve işbirliğiyle 
birçok kurum ve organizasyon arasında dağılmış olması,

 �Hizmetlerin karşılığında toplanan ücret ve vergilerin 
yetersiz olması,

 �Tesislerin ve mevcut teknik kapasite açısından altya-

pının sınırlı olması ve çok sayıda tesisin modernizasyo-
na ihtiyaç duyması.
2004 Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 2005 Belediye 
Yasası gereğince belediye atıklarının yönetiminde tüm 
sorumluluk belediyelere ait. Atıkların toplanması, ulaş-
tırılması, ayrıştırılması, geri dönüşümü, bertarafı ve de-
polanması gibi konulardan belediyeler veya onların gö-
revlendirdiği birimler sorumlu. Öte yandan literatürde 
belediye atıklarının yaklaşık yüzde 30’luk kısmının geri 
dönüşümünde kayıt dışı geri dönüşüm sektörüne atıfta 
bulunuluyor. Ancak kayıt dışı geri dönüşümde mevcut 

duruma ilişkin veri yok. 

Ambalaj atıklarına yönelik yasal düzenlemelerde 
son olarak Aralık 2017’de revize edilen Ambalaj 

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği öne çıkıyor. Bu 
düzenlemeyle ambalaj atıklarının oluşumunun 

önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının 
yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri 

kazanım yöntemleri kullanılarak bertaraf 
edilecek miktarının azaltılması amaçla-

nıyor. Yönetmelik, ambalaj atıklarının 
belirli bir yönetim sistemi içinde, 

kaynağında ayrı biriktirilmesi, top-
lanması, taşınması, ayrılmasına ve 

geri dönüşümüne ilişkin teknik 
ve idari standartların oluştu-

rulmasına yönelik esasları da 
ortaya koyuyor. Yönetme-

likle ülke genelinde plas-
tik torba kullanımının 

azaltılmasına yönelik 
hedefler konulmuş ve 

bu torbaların 1 Ocak 
2019’dan itibaren, internet üzerin-

den yapılan satışlar da dâhil, tüketicilere ücret-
siz temini yasaklanmıştır. Ayrıca 100 konut ve üzeri si-
telerde site yönetimleri tarafından ambalaj atıkları için 
belediyenin toplama sistemine uygun biriktirme ekip-
manlarının yerleştirilmesi ve otel, restoran, hastane, 
üniversite, terminal, spor kompleksleri gibi işletmeler 
tarafından ambalaj atıklarının kaynağında ayrı biriktiril-
mesi amacıyla biriktirme ekipmanlarının yerleştirilmesi 
zorunlu kılınmış durumda. Kısaca belediye atıklarının 
yönetimiyle ilgili konularda AB atık yönetimi direktifle-
rinin büyük kısmı Türkiye’nin ulusal mevzuatına girmiş 
bulunuyor. 
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ŞİRKETLERİN ROL VE SORUMLULUKLARI
Atık miktarının azaltılması 

günden güne önemini artırıyor. 
Bunda yükselen hammadde ve 
metal fiyatlarının yanı sıra hem 
tüketici hem de firmaların çevre-
yi koruma konusunda farkında-
lığının artması da etkili görünü-
yor. Harvard Business Review’da 
‘sürdürülebilirlik’ başlığı altında 
yayınlanan bir yazıda tüketicilerin 
artık yalnızca fiyat-performans 
değil sürdürülebilirliği de ürün 
veya hizmet alımlarında bir kriter 
olarak düşünmeye başladıkları 
vurgulanıyor. Dünyanın önde ge-
len 54 markasının yer aldığı bir 
ankette ise hemen hemen tüm 
markalar, tüketicilerin sürdürüle-
bilir yaşam biçimleri konusunda 
gösterdikleri özenin arttığını ifade 
ediyor. ABD ve İngiltere’de yapılan 
bazı anket çalışmaları, tüketicile-
rin enerji kullanımının en aza in-
dirilmesi ve atığın azaltılması ko-
nularına da önem verdiğine dikkat 
çekiyor.

Atık üreten konumda bulunan 

firmalar için ise AB Direktiflerinde 
uygulanan Genişletilmiş Üretici 
Sorumluluğu (Extended Producer 
Responsibility) ön plana çıkıyor. 
Bir ürünün toplam çevresel etki-
sini azaltmak ve ürünün tüm ya-
şam döngüsü için sorumluluğunu  
ve özellikle geri alma (take-back), 
geri dönüşüm ve nihai bertaraf 
için ürünün sorumluluğunu üreti-

cisine veren bir strateji olarak ta-
nımlanan bu prensip, ambalajlar-
da, ambalaj atıklarında, elektrik 
ve elektronik atıklarda (EEA), atık 
pil ve akümülatörlerde ve hurda 
araçlarda uygulanıyor. Daha basit 
bir ifadeyle, şirketlerin ürettikleri 
atığın belirli bir bölümünü topla-
masını ve geri dönüştürmesini 
sağlıyor.

World Economic Forum ve Accenture tarafından 
hazırlanan raporda, firmaların geri dönüşümün 
odağındaki bazı hususlar da dâhil olmak üzere fark 
yaratmak konusunda aksiyon alabileceği 31 konu-
ya değiniliyor. Bunlar arasında geri dönüşümün de 
odağında olan maddeler aşağıdaki gibi listeleniyor:

 �Ambalajların geri dönüşüm ve döngüsellik dü-
şünülerek tasarlanması
 �Ürünlerin de geri dönüşüme uygun şekilde ta-
sarlanması
 �Alımların yerel (mikro) tedarikçilerden yapılması
 �Tedarikçi seçiminde sürdürülebilirliğe dikkat 
edilmesi
 �Enerji, su kullanımı ve emisyon azaltımına odak-
lanılması
 �Atık yönetiminin merkezileştirilmesi ve optimi-
zasyonu
 �Çevre dostu bertaraf uygulamalarının destek-
lenmesi
 �Malzemelerin geri dönüştürülmesi
 �Malzemelerin yeniden kullanılması
Bu maddelerin de işaret ettiği üzere, şirketlerin 

geri dönüşüm konusundaki sorumlulukları geniş 
bir perspektiften ele alınabilir. Bu açıdan bakıldı-
ğında geri dönüşümle ilişkili yapılabilecekler fir-
maların kurumsal sosyal sorumluluklarına da kat-
kı sağlayacaktır.

Etkin bir atık yönetiminin uygulandığı durumda 
atık maliyetlerinin azaltılması, kullanılmış bilgisa-
yarların geri dönüşüm için verilmesi karşılığında 
indirim sağlanması örneğinde olduğu gibi şirket 
alımlarında tasarruf sağlanması, hibe veya teşvik 
başvurularında çevre farkındalığı yüksek firmala-
rın sağlayabileceği avantajlar, geri dönüşüm prog-
ramının uygulandığı firmaların sahip olacağı prestij 
ve daha genel olarak kazanılacak çevresel faydalar 
geri dönüşümün firmalara sağlayacağı avantajlar 
arasında yer alıyor. Öte yandan bunun toplumun 
geneline sağlayacağı faydaları da göz ardı etme-
mek gerekiyor. Şirketlerin sürdürülebilirlik ve çev-
re duyarlılığı başlığı altında atık miktarının azaltıl-
ması, geri dönüşüm, yeniden kullanım gibi konuları 
benimsemeleri, kurumsal ilkelere ve kurum kültü-
rüne dâhil etmeleri, tedarikçiler ve çalışanlar gibi 
birçok farklı kanal aracılığıyla toplumsal farkında-
lığın yayılmasını destekleyecektir.
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Mimsan Grup’un Malatya’da kurduğu, şehir çö-
pünden enerji üreten santrali sadece evleri aydın-
latmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki 
binaların ısıtılmasında ve serada çiçek üretiminde 
de kullanılacak. 5 farklı yöntemle enerji elde eden 
tesiste çöpler aynı zamanda ayrıştırılıyor. Mimsan 
Grup CEO’su Hacı Ahmet İlhan, “5+1” niteliğiyle 
santralin dünyada bir ilk niteliği taşıdığını belirtiyor. 
Santral 18 MW güce sahip olacak.

Santralde kullanılan enerji üretimi yöntemlerin-
den biri, yakma yöntemi. Şehir çöpünün yakılarak 
enerji elde edilmesi, dünyada yaklaşık 100 yıllık bir 
süredir kullanılıyor. Ancak Türkiye’de çok yeni. Şehir 
çöpünden yakma yöntemiyle enerji elde edilmesi, ilk 
kez Mimsan’ın Malatya’da kurduğu santralle hayata 
geçmiş oldu. Mimsan Grup CEO’su Hacı Ahmet İlhan, 
bu yöntemi şu şekilde özetliyor: Yakma en eski ve 
temiz bertaraf yöntemi olmakla beraber, sadece ka-
lori ihtiva eden nem oranı düşük, atmosfere zararlı 
madde salınımına sebebiyet vermeyecek materyal-
ler için doğru bir yöntem. Bu yöntemle açığa çıkan 
ısı enerjisi, yüksek basınçlı buhara dönüştürülüp, 
buhar türbini marifeti ile elektrik üretilir. Yanma so-
nucu oluşan kül çimento fabrikalarında hammadde 
olarak değerlendirilecektir.

Santralde kullanılan bir başka yöntem, termal 
gazlaştırma yöntemi. İlhan, bu yöntem konusunda 
da şu bilgileri verdi: Şehir atıkları içerisinde kısmen, 
atmosfere zararlı madde salınımına sebebiyet vere-

cek materyaller bulunabiliyor. Bu materyaller için, 
en çevreci bertaraf yöntemi, termal gazlaştırma 
yöntemidir. Katı maddeler içerisinde bulunan hidro-
karbon moleküleri, yüksek ısıda çalışan reaktörler-
de gaz fazına (syngas) geçer. Syngas’ın yakılması ile 
açığa çıkan termik enerji ile yüksek basınçlı buhar 
üretilip, buhar türbini marifeti ile elektrik üretili-
yor. Hidrokarbon moleküllerinden arındırılmış katı 
maddeler, (çar) başta yol ve asfalt için nitelikli dolgu 
malzemesi olmak üzere farklı alanlarda değerlen-
diriliyor.

Kente peyzaj katkısı da verecek
Santralde kullanılan bir başka yöntem de biyo-

gaz… Çöp içerisinde bulunan saf organik materyal-

Mimsan Grup, şehir çöpünden  
5+1 yöntemiyle elektrik üretiyor 

Mimsan Grup, Türkiye’nin şehir 
çöpünden termik yöntemle enerji 

üreten ilk santralini “Yap-işlet devret” 
modeliyle Malatya’da kurdu. Yaklaşık 
40 bin konutun elektrik ihtiyacını 
karşılayan tesis, şehir çöpünden 5 farklı 
yöntemle enerji elde eden dünyadaki 
ilk tesis niteliğini taşıyor. Santralde 
yakma, termal gazlaştırma, biyogaz, çöp 
gaz ve atık ısı (sera ve konut ısıtması) 
yöntemlerinin tümü birden kullanılarak 
enerji üretimi maksimize ediliyor. 5 
farklı yöntemle enerji elde eden tesiste 
çöpler aynı zamanda ayrıştırılıyor. 
Santral, “5+1” niteliğiyle dünyada bir ilk 
niteliği taşıyor...

ATIKTAKİ VERİMLİLİK HİÇBİR 
ENERJİDE YOK

Biyokütle yakmada Türkiye’nin toplam kurulu gücü 
50 MW düzeyinde bulunuyor. Yakma dışındaki bi-
yokütle tesisleri de değerlendirmeye katıldığında 
bu rakam 500 MW’a yaklaşıyor. İlhan, Türkiye’nin 
kapasitesinin bunun en az 10 katı olduğunu belir-
tiyor. Atıktan enerji elde eden biyokütle enerji sant-
rallerinin önemli bir özelliği, verimlilik oranlarının 
çok yüksek olması. Güneş enerjisinde verimliliğin 
yüzde 20-22, rüzgarda yüzde 20-40 arasında bulun-
duğu hesaplanıyor. Atıkta bu oran yüzde 80’e kadar 
yükselebiliyor.
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Son yıllarda artan ve yurt dışında da ilgiyle izlenen enerji projeleri, Türkiye’nin dünyadaki 
sıralamasını da değiştirdi. Türkiye, Dünya Enerji Konseyi’nin açıkladığı Dünya Enerji Trilemma 
Endeksi’nde altı sıra yükselerek 44’üncü oldu. WEC, Türkiye’nin enerji çeşitliliğine vurgu yaparak 
enerji karmasının çeşitliliğini övdü...

Dünya Enerji Konseyi (WEC) tarafından açıklanan 
Dünya Enerji Trilemma Endeksi 2018’de, Türkiye 6 
sıra yükselerek, 125 ülke arasında 44’üncü sıraya 
yükseldi. Enerji güvenliği, enerji eşitliği ve çevresel 
sürdürülebilirlik kriterlerinin değerlendirildiği en-
dekste, Türkiye’nin geçen yıl CBB olan notu da BBB 
seviyesine yükseltildi. Endekste, Türkiye’nin puanın-
da en çok iyileşme görülen alan ise, enerji güvenliği 
oldu.

Türkiye’nin, dünya enerji güvenliği kategorisin-
de 15 basamak yükselmesinin en önemli nedeni ise 
son yıllarda enerji güvenliği unsurlarından ‘enerji 
çeşitliliği’ne verdiği önem olarak açıklandı. WEC’in 
değerlendirmesinde Türkiye’de enerji güvenliğini 
artırmak için çok sayıda girişim başlatıldığı, arala-
rında ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS’nin de 
olduğu enerji çeşitliliği sağlayacak çok sayıda proje 
için adım atıldığı belirtildi. 

Doğal gaz boru hatları yurtdışında da ses 
getirdi

“Türkiye’nin hızla büyüyen enerji talebini ve de-
vam eden büyümesini karşılamak için muazzam 
yatırım hacimlerine sahip olması gerekiyor” denilen 
raporda, enerji karmasını çeşitlendiren projelere 
ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuldu:

Türkiye’nin enerji karmasına nükleer güç kat-
ma konusunda sağlam planları var. Türkiye’nin ilk 

nükleer enerji santrali olan Mersin Akkuyu NGS 
için inşaat ruhsatı alındı. Santralin 2023 yılında fa-
aliyete geçmesi planlanıyor. Ülkede nükleer enerji 
sektörünü düzenlemek için Nükleer Düzenleme Ku-
rumu ve buna bağlı çalışan Nükleer Teknik Destek 
A.Ş. kuruldu. Haziran ayında güney gaz koridorunun 
önemli parçası olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru 
Hattı Projesi TANAP faaliyete geçti. 2020 yılında ta-
mamlanacak Trans Adriyatik Boru Hattı TAP ile Av-
rupa piyasasına doğal gaz sevk edilecek. Rusya’dan 
başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye’ye, oradan da 
komşu Avrupa ülkelerine doğal gaz aktarımını sağ-
layacak Türk Akımı projesinin ise 2019 yılı sonuna 
kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.

Ankara’da geçen haftalarda gerçekleştirilen 
11’inci Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nda 
konuşan Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre Onur-
sal Başkanı Gürsel Baran da son yıllarda gerçekle-
şen projelere dikkat çekti. Baran “Akkuyu ve Sinop 
Nükleer Güvenlik Santralleri enerji açığımızın kapa-
tılması açısından çok büyük bir önem taşıyor. Ülke-
mizin enerjide dışa bağımlılığının ve cari açığımızın 
azaltılması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması 
için yenilenebilir enerji kaynaklarımızın tamamını 
harekete geçirmemiz ve enerji kaynaklarımızı çeşit-
lendirmemiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulun-
du.

ler, hidrokarbon içermekle beraber, aynı zamanda 
yanmayı olumsuz etkileyen nem taşıyor. Bu mater-
yal için en doğru yöntemin, çürütme havuzlarında 
(digester) biyolojik fermantasyon yolu ile biyogazın 
açığa çıkarılması olduğunu söyleyen İhlan, “Elde edi-
len biyogaz gaz motorları marifeti ile elektriğe dönü-
şüyor. Fermente edilmiş organik materyal (kompost) 
Malatya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ta-
rafından peyzaj hammaddesi olarak kullanılmaya 
başlandı” dedi. 

Metandan da elektrik üretiliyor 
Çöp göz, santralde kullanılan dördüncü enerji 

üretimi yöntemi. Bu yöntemin süreçleri de şu aşa-
malardan oluşuyor: Ayrıştırma prosesi ile, saf orga-
nik materyaller ve yanabilecek katı maddeler büyük 
oranda ayrıştırıliyor. Geriye kalan, zararsız, tanımsız 
yani inört materyaller ise düzenli depolama sahası-
na transfer ediliyor. Ancak bu materyalin içinde de 
hidrokarbon molekülleri bulunuyor. Düzenli depola-
ma sahasında, gaz ve su sızdırmazlığı sağlanarak, 
oluşan çöp gaz (metan); gaz motorları marifeti ile 
elektriğe dönüştürülüyor. 

Malatya’daki tesiste kullanılan beşinci ener-
ji üretimi yöntemi ise atık ısı kazanımı ve bununla 
konut ve sera ısıtması yapılması. İlhan, bu konuda 
şunları söylüyor: “Diğer dört proses esnasında olu-
şan muhtelif ısıların atmosfere atılma yerine ener-
jiye dönüştürülmesi ve kazanılması adına, oluşan 
ısıyla konut ve sera ısıtılması yapılacak. Malatya 

Belediyesi’nin peyzaj düzenlemelerinde kullanacağı 
çiçeklerin bir bölümünün, bu teknoloji ile oluşturu-
lacak serada yetiştirilmesi planlanıyor. Böylece bir 
anlamda, Malatya’nın çöpü çiçek açmış olacaktır.” 
Hacı Ahmet İlhan, ilk etapta santrale yakın bir ko-
numda bulunan 3 bin kişilik öğrenci yurdunun ısıtma 
ve sıcak su ihtiyacını santraldeki atık ısı ile karşıla-
mayı hedeflediklerini belirtti. Batılı ülkelerin birço-
ğunun şehir ısıtmasında, enerji santrallerinin atık 
ısılarından yararlandığını belirten Hacı Ahmet İlhan, 
“New York’un ısıtmasının yüzde 55’i, enerji santral-
lerinin atık ısılarından sağlanıyor. Almanya’da birçok 
kentin ısıtması da böyle yapılıyor” dedi.

GÜÇLÜ DEVLET DESTEKLERİ VAR
Biyokütleden enerji üretimi şu anda devlet tarafın-
dan YEKDEM kapsamında, çok özel bir fiyat strate-
jisiyle destekleniyor. Mevcut destekleme programı, 
biyokütle yatırımcılarının MW başına 133 dolar gelir 
elde etmesini sağlıyor. Yerli ekipman teşviki kapsa-
mında, kazan grubu için MW başına 8 dolar destek de 
veriliyor. Her bir ekipmanın yerli firmalardan teda-
rik edilmesi ile toplam destek 165 dolara kadar çıka-
biliyor. Bu teşvik uygulaması atıklardan (biyokütle) 
enerji santrallerini çok kârlı yatırım haline getiriyor. 
Mimsan Grup da, milli bir firma olarak yerli ekipman 
desteğinin gerektirdiği şartları başarıyla sağlıyor. 
Destekleme programı 2020 yılında sona erecek. 
2020 sonrasında izlenecek strateji henüz belirlen-
miş değil. Hacı Ahmet ilhan, söz konusu yenilene-
bilir enerji teşviki (YEKDEM) mekanizmasına şehir 
çöplerinin de dahil edilmiş olduğunu belirterek, “Bu 
cazip yatırım fırsatından yararlanmak isteyenlerin 
ellerini çabuk tutmaları gerekiyor” dedi.

Türkiye dünya enerji sıralamasında  
6 basamak yükseldi
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Dünya Enerji Görünümü Raporu’nun 2018 baskısı, en yeni verilerin, tek-
noloji trendlerinin ve politikaların 2040’a kadar enerji sektörü için ne kadar 

önemli olabileceğini gösteren güncellenmiş bir analiz sunuyor. Hükümetlerin 
açıkladığı politika hedefleri ve sürdürülebilirlik adlı iki senaryo sunan rapor, sür-

dürülebilir kalkınma hedeflerini karşılamak için yol haritası sunuyor. Enerji kay-
naklı hava kirliliğini ele alan ve enerjiye evrensel erişimi amaçlayan Paris Anlaşma-

sı ile paralel olarak, küresel sıcaklık artışının sınırlanması gerektiğine dikkat çekiyor. 
IEEFA Avustralya ve Asya Enerji Finansmanı Çalışmaları Direktörü Tim Buckley, 

2018 Dünya Enerji Görünümü Raporu’nun Yeni Politikalar Senaryosu’na göre küresel 
kömür talebinde yaşanacak düşüşleri şöyle yorumluyor: UEA’nın ister Yeni Politikalar Se-

naryosu’nu, ister daha gerçekçi olan Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu’nu ele alalım, her 
ikisi de küresel kömür ticaretinde yıllık yüzde 3,7’lik bir düşüş öngörüyor. Sıfır emisyonlu 

teknolojilerin kömürün yerini aldığını görebiliyoruz. 
Buckley, Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu’nda, küresel elektrik sektöründeki kömür kul-

lanımının, 2040’da yüzde 80 azalarak 732 milyon ton kömür eşdeğerine (Mtce) düşeceğini ön-
görüyor. 

Küresel kömür talebinde 2017’de yüzde 4,9’luk bir düşüş tahmininde bulunan UEA, DEG 2018 
raporunda, projeksiyonlarını yenileyerek, 2040’da küresel kömür talebinde tahmin ettiğinden yüzde 

3,5’lik daha fazla düşüş yaşanacağını açıkladı. DEG raporlarında sadece son iki yılda kömür talebin-
deki düşüş tahminlerinde yapılan revizyon toplamı yüzde 8,3. Bu oran, Avustralya’nın 2017’deki kömür 

ihracatının üç katına tekabül ediyor.

Sıfır emisyonlu 
teknolojiler kömürün 

yerini alıyor

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz 
Enstitüsü (IEEFA), Uluslararası Enerji 

Ajansı’nın (UEA) her yıl yayımladığı “Dünya 
Enerji Görünümü” raporu DEG’in 2018 yılı 
verilerini yorumladı. Raporda, enerji kaynaklı 
karbon emisyonları Paris Anlaşması’nın 
hedeflerine karşın yükselmeye devam ederken 
kömürün uzun vadede düşüşe geçtiği açıklandı. 
Raporun dikkat çekici bir diğer noktası ise 
rüzgâr ve güneşi dünyadaki en önemli enerji 
kaynakları arasında sıralaması oldu

42 • Kasım 2018 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA •  Kasım 2018 • 43

▶ Sıfır emisyonlu teknolojiler kömürün yerini alıyor DÜNYA GÜNDEMİ 
Esen Erkan 



elektrik talebinin bir bütün olarak artış göstermesi 

ile birlikte geleceğin düşük karbonlu teknolojilerde 

olduğunu belirten raporun vurguladığı diğer nokta-

lar şöyle:

Güneş devriminden sadece doğal gaz çıkacak
Dünya Enerji Görünümü 2018 Raporu’na göre, 

güneş enerjisi, 2040 yılına kadar giderek daha önem-

li hale gelecek ve doğal gaz hariç tüm diğer enerji 

türlerinden daha yüksek bir küresel üretim kapasi-

tesi sergileyecek. Rapor, geçen yılkine kıyasla, doğal 

gaza olan talebin yılda yüzde 1.6 oranında artarak 
2040’daki doğal gaz talebinin 100 milyar metrekü-
pe ulaşacağını da belirtiyor. Bu yükselmenin başlıca 
nedeni, Çin’in hava kirliliğini azaltmak için gittikçe 
artan politik çabalarına bağlanıyor. Bunu başarmak 
için Çin, gaz talebini üçe katlamış durumda.

IEA Genel Direktörü Dr. Fatih Birol konuyla ilgili 
açıklamasında, “Çin dünyanın en büyük doğal gaz 
ithalatçısı haline geliyor ve Japonya’yı soluyor ve 
bunun da gaz piyasaları ve gaz fiyatları için büyük 
etkileri olacak” diyor. 

UEA’nın 2018 Yeni Politikalar Senaryosu 2040 
için 4.412 milyon tonluk kömür talebi öngörürken, 
Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu 1.609 milyon 
ton kömürle yüzde 64 daha düşük bir kömür talebi 
öngörüyor.

Sigorta kuruluşları birbiri ardına kömür 
sigortalarını sınırlandırdı

AXA, Allianz SE, Zurich Sigorta Grubu, SwissRe, 
MunichRe ve SCOR ve bu ay aralarına katılan Gene-
rali ile birlikte yedi sigorta şirketi kömür projelerini 
sigortalama konusuna ciddi limitler koydu. Bu geliş-
meler, dünyanın en büyük kömür finansörlerinden 
Standart Chartered ve Marubeni şirketinin Eylül 

2018’de kömürden tamamen çıktıklarını açıklama-
sının ardından yaşandı.

Raporun Yeni Politikalar Senaryosu’na göre, 
2040’tan çok önce kömür yerini doğal gaz ve güneşe 
alacak. UEA 2040’ta güneş maliyetlerinde yıllık yüz-
de 3,75’lik bir düşüş öngörüyor. Bukley, daha az ma-
liyetli yeni çözümlere doğru teknolojik dönüşümün 
kaçınılmaz olduğunun altını çiziyor.

DEG 2018 raporunda yer alan Yeni Politika-
lar Senaryosu’na göre, günümüzde yüzde 19 olan 
elektriğin toplam nihai enerji tüketimindeki payının 
2040 yılına kadar yüzde 24’e yükselmesi bekleniyor. 
Elektrik enerjisi talebinin iki katı hızla artması ve 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ AZALTMAK 
İÇİN HÜKÜMET POLİTİKALARI 

KRİTİK ÖNEME SAHİP 
Dünya Enerji Görünümü 2018 Raporu’nun Yeni Politika-
lar Senaryosu’nda planlanan mevcut ve gelecekteki poli-
tikalara göre, bir şey açık görünüyor ki ulusal hükümet-
ler, gelecekteki küresel enerji karması yönünde önemli 
bir rol oynayacak. Birol, “Analizimiz, küresel enerji ya-
tırımlarının yüzde 70’inden fazlasının hükümetler tara-
fından yönetileceği mesajını açıkça veriyor. Dünyadaki 
enerjinin kaderi, hükümetlerin elinde bulunuyor. Doğru 
politikaların ve uygun teşviklerin oluşturulması, enerji 
kaynaklarının güvence altına alınması, karbon emisyon-
larının azaltılması, şehir merkezlerinde hava kalitesinin 
iyileştirilmesi, Afrika ve diğer yerlerdeki enerjiye erişimin 
yaygınlaştırılması gibi ortak hedeflerimizi karşılamak 

için kritik öneme sahip olacak” diyor.
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Otomobiller için petrol kullanımı 2025 
yılına kadar zirveye çıkabilir

Dünya Enerji Görünümü 2018 raporu, elektrikli 
araçların (EVs) yaygınlaşması ile motorlu taşıtlar 
için petrol talebinin önümüzdeki yedi yıl içinde zir-
veye ulaşabileceğini belirtiyor. Özellikle otomobil-
lerde kullanılmak üzere küresel petrol talebi, şu 
anda günde 21.4 milyon varillik üretim yapıyor. 

Yollardaki taşıt sayısı, nüfus artışları ve geliş-
mekte olan ülkelerdeki yükselen gelirlere paralel 
olarak hızla artış gösteriyor. Tahminler, 2020’lerin 
sonunda petrol talebinin günde 23 milyon varile 
ulaşacağını gösteriyor. Bu tarihten sonra, otomo-
billerde potansiyel olarak yüzde 80’lik bir artışa 
karşın 2040 yılına kadar mevcut seviyelere düşme-
si bekleniyor. Ajans, tüm ticari ulaşım biçimlerinde 
toplam petrol tüketiminin 2040 yılına kadar artaca-
ğı tahmininde bulundu, ancak son yirmi yıl boyunca 
görülen seviyenin yarısında. 

IEA, 2025’ten sonra, verimlilik önlemlerinin ve 
alternatif yakıtların talebi bastırmaya devam ede-
ceğini belirterek geleneksel benzin veya dizel oto-
mobil yerini daha fazla yakıt tasarrufu sağlayan 
EV’’lerin alacağını belirtti. IEA’ya göre, bu durum 
gelişmekte olan ülkelerdeki artan sayıda otomobi-
lin sera gazı emisyonları açısından sahip olacağı 
olumsuz çevresel etkileri telafi edebilir.

EK FOSİL YAKIT PROJELERİ 

İÇİN BOŞ KAPASİTE YOK
Petrol ve gaz endüstrisinin uğraşmak zorunda ka-
lacağı bir diğer konu da dünyadaki karbon kapasi-
tesinin yaklaşık yüzde 93’ünün 2040’a kadar kul-
lanımda olduğu gerçeği ile yüzleşmek. Bu, iklim 
değişikliği etrafında uluslararası hedeflere ters düş-
meden, bu dönemde geliştirilecek fosil yakıt proje-
leri için çok az alan olduğu anlamına geliyor.
Fatih Birol, İngiliz Guardian’a konuyla ilgili şu açık-
lamalarda bulundu: Karbondioksit emisyonu yayan 
santralleri inşa etmek için yerimiz yok. Başka bir 
şey yapmasak bile karbon bütçesinin yüzde 95’ini 
tüketiyoruz. Gelecekteki karbon salınımlı projeleri 
inşa etmek ve sıcaklık artışlarını, iklim değişikliği 
konusunda Paris Anlaşması’nın merkezi bir amacı 
olan 2 ila 1.5 derece arasında sınırlamak, mevcut 
altyapının temizlenmesini gerektiriyor.
IEA, mevcut projelerin, 2040’a kadar 550 gigaton 
CO2 üreteceğini ve gelecekteki altyapı için yalnızca 
40 gigatonnes emisyon bırakacağını hesaplıyor.

Iğdır Şehit Öğretmen Şevki Akgün Ortaokulu se-
kizinci sınıf öğrencileri Cengiz Özcan ve Abdulsamet 
Göksugüzel, enerji tasarrufu konusunda çalışma 
yaptı. Şehirlerarası bir yolculukta tünellerdeki lam-
baların içeride araç olmadığı sırada yandığını gören 
öğrenciler, bu durumdan yola çıkarak çalışmalarını 
tünel aydınlatmaları üzerine yoğunlaştırdı.

Öğrenciler, hazırladıkları “Enerji Dostu Tünel” 
isimli projeyle kara yollarındaki tünellerin aydınla-
tılmasında kullanılan ışıkların araçların geçişi esna-
sında yanmasını, araçların tünelden çıkmasıyla sön-
mesini sağlayan sistemi hayata geçirmeyi başardı. 
Tüneldeki araçların hızlarının yanı sıra tünel içindeki 

araç sayısını da girişe konulan sensörler aracılığıyla 
hesaplayıp tünelin girişindeki dijital ekrana yansıtan 
sistem ile tünellerde enerji tasarrufu sağlanması 
amaçlanıyor.

Öğrencilerin projesi TÜBİTAK’ın 
yarışmasında Türkiye üçüncülüğü elde etti

Öğretmenler olarak bu projeleri destekledikleri-
ni ve toplumun da desteklemesini istediklerini ifade 
eden Okul Müdürü Erkan Çiğdem, “Öğrencilerimiz-
den gelen önerilerle Türkiye’nin ekonomisine katkı 
sunabilecek çok güzel fikirler ortaya çıkıyor. Bu fi-
kirlerin desteklenmesi lazım. Okul idaresi olarak bu 
tür projeleri sürekli destekleyip öğretmenlerimize 

TÜBİTAK ödüllü proje ile kara 
yollarındaki tünellerde elektrik 
enerjisi tasarrufu sağlanacak

Iğdır’da eğitim gören iki ortaokul öğrencisi, TÜBİTAK’ın yarışmasında Türkiye üçüncüsü olan, kara 
yollarındaki tünellerde elektrik enerjisi tasarrufu sağlayacak proje hazırladı. Iğdır’da iki ortaokul 
öğrencisinin hazırladığı “Enerji Dostu Tünel” projesiyle kara yollarının aydınlatılmasında kullanılan 
lambaların gereksiz yanmasının önüne geçilerek enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.
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ve öğrencilerimize gerekli hassasiyeti 
göstererek teşvik etmek için her türlü 
çalışmayı yapmaktayız” dedi.

Projenin danışmanlığını yapan Fen 
Bilimleri Öğretmeni Fatih Toprak da 
“Tünellerde kaza yaşanmaması için 
sürekli olarak aydınlatma yapılmak-
tadır. Bu da araç olsun ya da olma-
sın sürekli enerji kullanımı sebebiyle 
enerji israfına neden olmaktadır. Bu 
projede tünel içinde araç olduğu za-
man lambaların yanmasını sağlayan, 
araç olmadığında da lambaları sön-
dürüp enerjiden tasarruf sağlayan bir 
tasarım yaptık” diye konuştu.

“Robotik kodlama 
eğitimlerimizle birleştirdik”

Projenin uygulamaya konulması 
halinde enerjiden tasarrufu sağla-
nacağına işaret eden Toprak, şunları 
söyledi:

“Öğrencilerimiz teknolojiyi takip 
ettiler, karşılaştıkları sorunları göz-
lemlediler ve bu sorunlara çözüm 
üretmeye başladılar. Biz de bu çözüm-
leri değerlendirip robotik kodlama 
eğitimlerimizle birleştirerek TÜBİTAK 
tarafından yapılan yarışmalara baş-
vurduk. Proje önce Erzurum bölge-
sinde bölge birincisi ardından Türkiye 
finalinde de üçüncü oldu. Öğrencileri-
miz, şehirler arası yolculuk yaparken 
tünellerde lambaları sürekli açık gör-
dükleri için bu proje akıllarına gelmiş.”

Öğrencilerden Cengiz Özcan da 
projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

“Projemizin amacı tünellerde sü-
rekli yanan lambaların harcadığı 
enerjiden tasarruf etmektir. Tünele 
bir araç yaklaştığı zaman ağırlık ve 
mesafe sensörlerimiz aracı algılayıp 
tünelin ışıklarını yakıyor. Araç tünel-
den çıkınca yine sensörler bu duru-
mu algılayıp lambaları söndürüyor. 
Projemizde tünele birden fazla aracın 
girmesi halinde yapılacaklarla ilgili de 
gerekli önlemlerimizi aldık.”

“Güneş enerjisi 
maliyetlerini 

azaltabilecek demir 
molekülü sentezlendi”

Science dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, güneş 
panellerinin üretimi için pahalı ve nadir metallerin yerini 
alabilecek yeni bir demir molekülü sentezlendiğini açıkladı

Yeni teknolojilere duyulan ihtiyaç ve daha temiz, yenilenebi-
lir enerji formları üretmeye yönelik yaklaşımlara sahip pek çok 
bilim insanı, yeni malzeme sentezlerini araştırıyor. Güneş ener-
jisi gibi yenilenebilir enerji formlarının faydaları inkar edilemez 
olsa da, bu tür enerji üretimi için gerekli olan sınırlı malzeme 
kaynakları da hızla tüketiliyor. Sürdürülebilir bir geleceği ger-
çekten destekleyen yaratıcı enerji üretimi stratejilerinin geliş-
tirilmesinde, yeni materyallere ve bilimin yol haritasına ihtiyaç 
gittikçe artıyor.

Europeanscientist.com’da yer verilen habere göre, İsveç’te-
ki Lund, Uppsala ve Danimarka’daki Kopenhag Üniversitesi’n-
den kimyacıların yer aldığı çalışma ekibi, daha pahalı ve nadir 
metallerin yerini alabilecek potansiyele sahip ve bol bulunan 
yeni bir demir molekülü sentezlemek için çalışıyor.

LED teknolojileri için de kullanılabilir
Tipik güneş hücreleri, güneş ışınlarını emen ve kullanılabilir 

enerjiye dönüştüren rutenyum, osmiyum ve iridyum gibi metal 
komplekslerine dayanmaktadır. Gelişmiş molekül tasarımı adı 
verilen bu çalışma ile elde edilen “sentetik demir molekülü”-
nün, güneş hücresi üretmek için fotokatalizör olarak kullanı-
labileceği açıklandı. Sentetik molekülün, diğer moleküller ile 
reaksiyona girmek için yeterli bir süre boyunca güneş ışınların-
dan enerji yakalayabileceği belirtiliyor.

Araştırma ekibi, demir esaslı bu malzemenin oda sıcak-
lığında fotolüminesans (ışık yayılması) sergilediğini de or-
taya çıkardı. Başka bir deyişle, demir molekülü odada çıplak 

gözle görülebilecek kadar ışık üre-
tebiliyor. Molekülün daha fazla 

iyileştirme ile ışık yayan LED 
benzeri teknolojilerde kul-

lanılabilecek potansiyele 
sahip olacağı tahmin edi-
liyor.

InSight gözlem aracı 

güneş panellerini 

açtı ve Mars’tan ilk 

fotoğrafını çekti
NASA’nın son altı yılda Mars’a 
gönderdiği ilk uzay aracı olan 800 
milyon dolarlık keşif aracı InSight, 
Mars’ın yüzeyine iniş yaptı. 6 aylık 
gözlem yolculuğunun ardından 
araştırmalara başlayacaklarını duyuran 
NASA, InSight’ın güneş panellerini 
başarıyla açtığını ve bataryalarını şarj 
etmeye başladığını duyurdu.

Mars’ın yer altı yapısını sondaj yoluyla 
inceleyecek olan InSight, gezegenin sis-
mik yapısı, çekirdek yapısı ve yeraltı ısısı 
ile ilgili bilgi sahibi olunmasını sağlayacak. 
Mars’ın katmanlarını inceleyecek olan In-
Sight, diğer gezegenlerin ve güneş sistem-
lerinin oluşumuna ilişkin vereceği bilgiler 
ile önemli bir görev üstlenmiş durumda.

Genç mucitten havadaki 

nemden su elde eden cihaz
Trabzon’da sekizinci sınıf öğrencisi Duygu Keskin, tarımda 
damla sulama sistemlerine katkı sağlamak amacıyla, 
geliştirdiği ‘Marsta Tarım’ adlı projesi ile kurduğu 
sistemle, güneş enerjisini kullanıp havadaki nemden 
su elde ediyor. Elde edilen suyun kalitesinin artırılması 
için de Avrasya Üniversitesi ve Trabzon İçme Suyu ve 
Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü, İçme Suyu 
Dairesi Başkanlığı’nca da laboratuvar ortamında analiz 
edilmesine yönelik çalışma başlatıldı

TED Trabzon Koleji sekizinci sınıfta okuyan Duygu Keskin, 
Trabzon Avrasya Üniversitesi’nin de katkı sağladığı ‘Marsta 
Tarım’ adlı proje kapsamında güneş enerjisini kullanarak ha-
vadaki nemden su elde etmek için çalışma başlattı. Projeye 
katkı sunmak için kolları sıvayan Keskin, geliştirdiği sistemi 
sayesinde güneş enerjisini kullanıp havadaki nemden su elde 
etmeye başardı.

Kurduğu sisteme entegre ettiği koni şeklindeki alümin-
yum yüzeyde oluşan damlacıkları biriktirip su elde etmeyi 
başaran Keskin, bölgede küçük ölçekli tarımda damla sulama 
sistemlerine katkı sağlamanın yanı sıra, sokak hayvanları için 
yağmur ve yaşamda da saf içme suyu elde etmeyi amaçladı. 
Oluşturulan sistemle elde edilen suyun kalitesinin artırılması 
için de, Avrasya Üniversitesi ve Trabzon İçme Suyu ve Kana-
lizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü, İçme Suyu Dairesi 
Başkanlığı’nca da laboratuvar ortamında analiz edilmesine 
çalışma yapılıyor.
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Türkiye’nin en çok Ar-Ge harcaması 
yapan şirketleri açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin her yıl açıkladığı 
“TİM 1000 – İlk 1000 İhracatçı Firma” araştırması 
kapsamında açıklanan veriler ile hisseleri Borsa İs-
tanbul’da işlem gören halka açık şirketlerin yıl sonu 
bilançolarında yer alan bilgilerden yola çıkılarak ya-
pılan araştırmaya göre, 2017’de Türkiye’nin en çok 
Ar-Ge harcaması yapan şirketi, 1 milyar 674 milyon 
lira ile Aselsan oldu. Aselsan, 2017’de cirosunun 
yüzde 31’ini Ar-Ge’ye ayırdı. Şirket, geçtiğimiz yıl da 
Ar-Ge 250’nin zirvesindeydi.

Ar-Ge 250’nin ikinci sırası da bu yıl aynı. Havacı-
lık sektörünün milli devi, Tusaş’ın Ar-Ge harcamaları 
geçtiğimiz yıl 720 milyon TL idi. Bu yıl 1 milyar TL’yi 
geçti. Tusaş da Aselsan gibi cirosunun büyük kısmını 
Ar-Ge’ye ayırıyor.

Özel sektör firmalarında ise Ar-Ge harcamaları-
nın liderliğini otomotiv sektörü üstleniyor. Ar-Ge 250 
araştırmasında geçen yılın üçüncüsü Ford, bu yıl da 
Ar-Ge 250’de yerini korudu. Ford Otomotiv, bilindiği 
gibi Türkiye’nin En Çok İhracat Yapan Şirketleri liste-
sinin de zirvesinde yer alıyor.

Bu yıl Ar-Ge 250 listesinin dördüncü ve beşinci 
sıralarında yer alan şirketler değişti. 2016’da yıl be-
şinci sırada yer alan Roketsan, 2017’de dördüncü-
lüğe yükseldi. Roketsan, 2017’de 391 milyon liralık 
Ar-Ge yatırımına imza attı.

Ar-Ge 250’nin 2017’de en kayda değer çıkışların-
dan birini uluslararası beyaz eşya şirketi BSH ger-
çekleştirdi. Bosch ve Siemens markalarını kapsayan 
BSH, 2017’de 350 milyon liralık Ar-Ge harcaması 
yaparak, kendisinden bir sonra gelen Arçelik’i de ge-
çerek beşinciliğe yükseldi ve sektörünün zirvesine 
çıktı.

Ar-Ge 250’nin üst sıralarına geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da savunma ve havacılık, beyaz 
eşya ve otomotiv sektörleri damga vurdular. Arçelik 
de bu yıl sıralamada yükseldi. Geçtiğimiz yılın liste-
sinde yedinci sırada yer alan şirket bu yıl altıncılığa 
çıktı. Beyaz eşyanın güçlü şirketi, bir önceki yıl 201 
milyon TL Ar-Ge harcaması yapmıştı. Bu yıl bu ra-
kamı 267 milyon TL’ye çıkardı. Şirket, İngiltere, ABD, 
Tayvan, Portekiz ve Türkiye’deki toplam 14 Ar-Ge 
merkeziyle global bir Ar-Ge ekosistemini yönetiyor. 
Ar-Ge merkezlerinde 1300 Ar-Ge personeli görev 
yapıyor.

İLK 50’DE 16 OTOMOTİV ŞİRKETİ
Otomotiv şirketleri bir bütün olarak Ar-Ge 250’de 

ağırlık oluşturuyorlar. Nitekim ilk 50’de yer alan oto-
motiv şirketlerinin sayısı 16’ya ulaşıyor. Buna karşı-
lık listede aşağılara doğru indikçe savunma ve hava-
cılık şirketlerinin sayılarının azaldığı dikkat çekiyor. 
İlk 50’de, ilk 10’da yer alanlar dışında savunma ve 
havacılık şirketi yer almıyor.

İlk 50’de, bu sektörlerin yanı sıra ilaç (Abdi İbra-
him, Deva Holding, Nobel İlaç), 4 petrokimya şirke-
ti (TÜPRAŞ, Petkim, Milangaz, Dyo), 2 tekstil şirketi 
(Sanko ve Mavi) yer alıyor.

Türkiye’nin enerjide yurt dışına olan bağımlılığı 
azaltmaya, şirketlerin ve bireylerin enerji maliyet-
lerini düşürmeye katkı sunmak amacıyla kurulan 
Enerji Verimliliği Derneği’nin 5. Olağanüstü Genel 
Kurulu 12 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da yapıldı. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi Enerji Komisyonu Başkanı 
Mustafa Elitaş’ın yanı sıra çok sayıda bürokrat, sivil 
toplum kuruluşlarının yöneticileri ve enerji sektö-
ründen çok sayıda ismin katıldığı Enerji Verimliliği 
Derneği 5. Olağanüstü Kurulu’nda Murat Kalsın baş-
kanlığa seçildi. 

Genel Kurul’un açılışında bir konuşma yapan 
Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, 
“Enerji Verimliliği Derneği kurulduğu günden bugü-
ne, kaynak verimliliğini üretimin ve tüketimin olduğu 
her alanda yaygınlaştırmak amacıyla birçok projeye 
imza attı, sosyal ve ticari alanda farkındalık oluştur-

mayı önemli ölçüde başardı. Benim de kuruluşunda 
imzamın olduğu 2008 tarihinde Enerji Verimliliği 
Meclisi ile başlayan bu yolculuk, daha sonra ENVER 
adıyla faaliyetlerine devam etti. 2013’de Enerji Ve-
rimliliği Derneği adını alan dernek, rahmetli İbrahim 
Çağlar başkanlığında Aralık 2017 tarihine kadar ça-

“Türkiye’nin enerjisi verimlilikle yükselecek”

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve cari açığı düşürmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren 
Enerji Verimliliği Derneği’nin 5. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda başkan seçilen Murat 

Kalsın, “Türkiye’nin enerjisi yükseliyor! İnanıyorum ki; sanayicisi, tüccarı, girişimcisi, çiftçisi;  ulaşım, 
inşaat, enerji ve tarım gibi birçok sektörde faaliyet yürüten bütün iş sahipleri, halkımız, enerji verimliliği 
hedeflerimize sahip çıkacak, çalışmalarımıza eşlik ederek ülkemizin enerjisini daha da yükseltmek için  
bizimle birlikte bu ortak amaca katkıda bulunacaktır” dedi...

 Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
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lışmalarını sürdürdü. İbrahim Çağlar’ın vefatının ar-
dından görevi vekaleten devralan işadamı Ali Kibar, 
bayrağı 28 Mart 2018’de bana teslim etti” dedi. 

Bu yedi aylık dönemde dernekte yeniden yapı-
lanma ve stratejik plan çalışmalarının yapıldığını 
belirten Kalsın, bugüne kadar Enerji Verimliliği Der-
neği’ne katkı sunan tüm yöneticilere ve paydaşlara 
teşekkür etti. 

Enerji verimliliği ‘enerjide bağımsızlık’ getirecek

Pek çok teknolojik gelişmeye sahne olan 21’inci 
yüzyılın aynı zamanda bir ‘enerji çağı’ olduğunu be-
lirten Murat Kalsın, sözlerini şöyle sürdürdü: Ülkele-
rin konumlarının enerjiye göre belirlendiği bir dün-
yada, ilk 10 ekonomiden biri olma yolunda ilerleyen 
ülkemizde, enerji verimliliği bilincini bütün topluma 
kazandırmış lider bir sivil toplum kuruluşu olma viz-
yonu ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Enerji Verim-
liliği Derneği’nin bütün üyeleri olarak, hedeflerimize 
giden yolda şu cümleyi bir ışık kaynağı, güç kaynağı 
olarak tekrarlıyoruz: ‘Türkiye’nin enerjisi yükseliyor!’ 

Türkiye’nin enerji ithalatını azaltmasının en 
önemli yolunun yerli ve milli kaynakların etkin bi-
çimde kullanmak ve enerji verimliliğini sağlamaktan 
geçtiğine dikkat çeken Murat Kalsın, “Enerji verim-
liliği ile elde edeceğimiz asıl büyük sonuç, enerjide 
bağımsızlıktır” dedi. 

Enerji Verimliliği Derneği’nin yeni dönemde ya-
pacağı çalışmalar hakkında da bilgi veren Kalsın, bu 
konudaki hedeflerini şöyle aktardı: 

Halihazırda Bakanlığımızın hazırladığı Ulusal 
Enerji Verimliliği 2017-2023 yıllarını kapsayan Ey-
lem Planı doğrultusunda Enerji Verimliliği Derneği 
olarak 3 yıllık ‘Stratejik Plan’ çalışmamızı da ta-
mamlamış bulunuyoruz. 

Bu plan doğrultusunda yakın dönemde;
 �Enerji verimliliğine dair sektörel raporlar yayın-
layacak,
 �Dünyadaki gelişmeleri yakından takip edecek, 
sosyal medyayı etkin kullanacak ve hedef kitle 
odaklı seminer, konferans vb. etkinliklere hız ve-
recek,
 �Ulusal Enerji Verimliliği Bilinç İndeksi çalışmasını 
yürütecek,
 �Mevcut binaların enerji kimlik belgesi sahiplik 
oranının artırılmasına dair kampanya çalışmaları 

yapacak,
 �Mevzuatlarda gerekli güncellemelerin yapılması 
konusunda da etkin çalışmalar sürdüreceğiz.

“Dünya Bankası ile 200 milyon dolarlık kaynak 

anlamasına vardık”

Enerji Verimliliği Derneği 5. Olağanüstü Genel Ku-
rul Toplantısı’nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez ise enerji zengini bir ülke ol-
madığımızı ve bu sebeple kaynaklarımızı azami ve-
rimlilikte kullanmamız gerektiğini belirterek, “Yurt-
dışı kaynaklı her bir ilave enerji arzı ekonomimize 
ekstra yük demektir. Enerji verimliliği en temiz yerli 
ve milli kaynaklarımızın başında gelmektedir. Bu 
nokta soru şu: Kaynaklarımızı bu kadar heba edecek 
kadar zengin miyiz? Enerji yoğunluğumuz gelişmiş 
Almanya, Japonya gibi ülkelerin yanı sıra OECD or-
talamasının üzerinde. Büyük bir hedef koyduk. Nedir 
bu hedefimiz? Dünyanın en büyük 10 ekonomisin-
den birisi olmak. O zaman yapılacak olan şey basit. 
Enerji yoğunluğumuzu en az küresel rekabette önde 
olan ülkeler seviyesine hatta daha da altına çekmek 
zorundayız” ifadelerini kullandı.

Enerji alanında yapılan yatırımlardan da bah-
seden Bakan Dönmez, “2023 yılına kadar enerji 
verimliliği alanında 11 milyar dolar yatırım gerçek-
leştirmeyi hedefliyoruz. 2023 yılına kadar kümülatif 
olarak yaklaşık 24 milyon ton eşdeğer petrol tasar-
rufu da gerçekleştirmiş olacağız. 2033 yılına geldiği-
mizde ise elde edeceğimiz tasarruf miktarı yatırım 
bedelinin yaklaşık 3 katı karşılığında yani 30 milyar 
dolarlık bir seviyeye ulaşmış olacak. Başka bir ifa-
de ile bir koyup üç kazanmış olacağız. 2017 yılında 
enerji verimliliğine yapılan yatırımlarla yaklaşık 122 

Murat Kalsın
Enerji Verimliliği Derneği Başkanı

milyon dolarlık bir tasarruf etmiş olduk. Böylece 500 
milyon dolarlık doğalgaz ithalatını da önlemiş olduk. 
Önümüzdeki dönem kamuda enerji verimliliği yatı-
rımlarının finansmanı için Dünya Bankası ile yakla-
şık 200 milyon dolarlık bir kaynak anlaşmasına da 
vardık” dedi.

“Hibrit araçlara verdiğimiz destek sürecek”

Enerji verimliliğinin ve tasarrufunun önemine 
değinen Bakan, “Enerjide son zamanlarda meydana 
gelen artışları absorbe etmenin en önemli araçların-
dan birisi enerji verimliliği. Bu kaynaklar hepimizin. 
Bu kaynaklar milletimizin. Kendi enerjisini kendi 
üreten, karbon emisyonunu azaltan, atık yönetimin-
de öncü, ısıtma ve soğutma sistemlerinde verimli 
bir altyapıya sahip yeşil binalar, sürdürülebilir bir 
gelecek açısından son derece büyük önem taşıyor. 
Binaların kendi elektriklerini üretebilmeleri ve bunu 
satabilmelerinin de yolunu açtık. Birçok bürokrasi 
vardı onları kaldırdık. Alınan harç vergi ve masrafları 
da azaltarak hatta tüketicilerin ürettikleri elektriğin 
bir kısmını da satmalarının yolunu açtık. Enerji ve-
rimliliğini artırmak için düşük emisyonlu, çevre dos-
tu küçük motor hacimli yakıt pilli elektrikli ve hibrit 
araçlara verilen destek de devam edecek.  Bakanlık 
olarak bu konuda da öncü olmak durumundayız. Ki-

ralama ve satın alma yolu ile yapılacak yeni araç-
ların temininde elektrikli ve hibrit araçlara öncelik 
vereceğiz. Böylece yaklaşık yüzde 30’lara varan bir 
tasarruf etme imkanına da kavuşmuş olacağız” dedi.

Enerji tasarrufunun sağlanmasında vatandaşa 
düşen sorumluluklara da vurgu yapan Bakan Dön-
mez, “Devletin her kademesinde hemen hemen 80 
milyon vatandaşımızın her birisine düşen önemli so-
rumluluklar var. Zaten bu kültürün içerisinde yetiş-
miş insanlarız. Tasarruf edeceğiz, israf etmeyeceğiz. 
Bunu toplumun her kesimine ihtiyarlarımızdan yaş-
lılarımıza kadar yaygınlaştırmak durumundayız. En 
ucuz enerji, tasarruf edilen enerji” şeklinde konuştu.

YENİ YÖNETİM SEKTÖRÜN GÜÇLÜ İSİMLERİNDEN OLUŞTU

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Enerji Verimliliği Derneği’nin yeni yönetimi de belirlendi. Murat Kalsın’ın 
başkanlığında tek liste ile gidilen seçimde Enerji Verimliliği Derneği’nin yeni yönetiminde Fiba Holding Yönetim Kuru-
lu Üyesi Murat Özyeğin, İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Danışmanı 
Dr. Oğuz Can genel başkan vekili olarak görev yapacak. GEP Enerji Genel Müdürü Bülent Şen’in genel musahip olarak 
yer aldığı Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri ise şu isimlerden oluştu: 

Serhat Çeçen-IC Holding Yönetim Kurulu Üyesi-ELDER Başkanı
Ahmet Erdem-Shell & Turcas  Yönetim Kurulu  Başkanı/ Ülke Başkanı

Suat İnce - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdürü
Memiş Kütükçü - HİDROKON- Konya Hidrolik Makina San. ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. İzzet Alagöz –EÜAŞ-Elektrik Üretim A.Ş  Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı
Ertuğrul Şen- İZODER- Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği Başkan Yardımcısı

Saffet Morgül- ETKB-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Danışmanı
Halil İbrahim Leventoğlu – TEDAŞ-Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı

Bilal Aslan – Akfel Holding Yönetim Kurulu Başkanı\CEO- GAZİD Gaz İthalatçılar Derneği  Yönetim Kurulu Başkanı
Berna Meriç – TEKNO Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Kayırıcı – EPİAŞ - Enerji Piyasaları İşletme A.Ş Bilgi Teknolojileri Direktörü
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ciddi rakamlara ulaştığını söyleyen Bakan Dönmez, 
“Bugün elektrik şebekemiz de belirli aylarda çok 
yüksek kapasiteyle diğer aylarda ise daha düşük ka-
pasitede çalışan yenilenebilir kaynaklardan etkile-
niyor. Bu etkileri azaltmak için de yerli kömürümüz 
var. Yine yerli kaynaklarımızdan linyitte, kömür sant-
rallerimiz 2013-2018 döneminin en yüksek üretim 
rakamlarını gördü. Bu yıl eğer yağışlar ve su sevi-
yeleri de iyi olsaydı, yüzde 55 yerlilik oranını yakala-
mamız hayal değildi” şeklinde konuştu. 

Etkinlikte EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, TBMM 
Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta  ile 
TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş da 
birer konuşma yaptı. 

EIF Kongre Başkanı Çiğdem Dilek ise konuşma-
sında sektörün çok önemli yerli ve milli yatırımcıla-
rını, uluslararası aktörleri, çok değerli bilim adam-
larını aynı çatı altında buluşturmanın kendileri için 
gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Ankara Ticaret 
Odası Başkanı ve EIF Onursal Başkanı Gürsel Ba-
ran  ise bu birlikteliğin sektörün nabzını tutan, tüm 
paydaşları bir araya getiren muhteşem bir organi-
zasyon olduğuna dikkati çekerek, “Enerji sektörünün 
kalbi iki gün Ankara’da atacak. Enerji arz güvenliği 
şu an uluslararası gündemin en başında. Enerji ba-
ğımsızlığı konusunda hedeflerini belirleyen Türkiye, 
yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının toplamdaki 
payını artırmaya çalışıyor. Biz bu yaklaşımın her tür-
lü arkasındayız ve destekliyoruz” dedi. 

Ankara’nın 11 yıldır ev sahipliği yaptığı EIF Ulus-
lararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nda “depolama”ya 
yönelik çalışmalar yurt içi ve dışından gelen bilim in-
sanları ve konuklar arasında en fazla gündeme geti-
rilen konu oldu. Farklı ülkelerden 300’ü aşkın şirket 
ve yaklaşık 15 bin delegenin katıldığı etkinliğin açılış 
konuşmasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez yaptı. 

Konuşmasına küresel petrol fiyatlarının artışın-
dan söz ederek başlayan Bakan Dönmez, petrol fi-
yatlarının artışından yaklaşık iki hafta sonra akar-

yakıt pompa fiyatlarına iki hafta içinde, doğal gaz 
fiyatlarına da 8-9 ay içinde artış yaşandığına dikkat 
çekerek “Bu döngüyü kırmamızın tek yolu yerli kay-
naklarımız” dedi. 

“Türkiye bugün geldiği nokta itibarıyla yenilene-
bilir kaynak kullanımını hızla arttırdı, elektrikte yerli 
kaynakların kullanımında 4 yıl öncesine göre yüzde 
40’a varan bir artış sağladı” diyen Dönmez, bu yıl ilk 
defa ağustos ayında yenilenebilir enerji üretiminin 
toplamın yüzde 50’sine ulaştığına vurgu yaptı. Ha-
ziran ve temmuz ayında da yenilenebilir enerjinin 

15 bin delegenin katıldığı EIF’de 
gündem enerji depolama oldu

Bu yıl 11’incisi düzenlenen EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nın ana konusu depolama 
oldu. 300’ü aşkın firma ile yaklaşık 15 bin delegenin katıldığı etkinliğin sonuç bildirgesinde, 

temiz enerji kaynaklarına gösterilen ilginin sevindirici olmasına karşın depolama konusunda henüz 
dünyanın beklenen adımı atamadığı, dolayısıyla sektörün tüm temsilcilerinin depolama konusunda 
daha fazla yoğunlaşması, Ar-Ge çalışmalarının artması, uluslararası yatırımların çoğalması 
gerektiğine işaret edildi...

TEMİZ ENERJİDE AR-GE 
ÇALIŞMALARI ARTIRILMALI
İki gün süren ve çeşitli konuların tartışıldığı EIF’nin 

sonuç bildirgesinde depolama konusuna vurgu ya-

pıldı. Bildirgede, ülkelerin gelişimine, özellikle ge-

lişmekte olan ülkelerin son yıllarda gösterdiği yük-

sek ivmeye paralel, enerjinin öneminin hızlı arttığı, 

tüm sektörler arasında ön plana çıktığı belirtilirken, 

son 10 yılda Asya ile Avrupa arasında önemli bir 

‘hub’ olan Türkiye’de de enerjinin ilk üç sektörden 

biri haline gelmesinin bunun en önemli göstergesi 

olduğunun altı çizildi.

Tüm gelişen ekonomilerde olduğu gibi Türkiye’de 

de yenilenebilir enerji kaynaklarının toplamdaki 

oranını hızla artırdığı, buna karşın fosil yakıtların 

önümüzdeki 10 yılda giderek önemsizleşeceği vur-

gulanan bildirgede, Türkiye’nin büyük ölçekteki kö-

mür kaynaklarını bu zaman diliminde hızla değer-

lendirmesinin önemine işaret edildi.

Bildirgede YEKA ihalelerine yurtdışından gelen il-

giyle EIF 2018’e bu yıl önceki yıllara göre uluslara-

rası boyutta daha fazla yabancı katılımcı olmasının 

Türkiye’nin enerji sektöründe uluslararası boyutta 

önemini hızla artırdığını gösterdiği vurgulandı. 

Uluslararası işbirliğinin hem Türkiye hem dünya 

ölçeğinde geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların 

yeni nesillerin temiz, aynı zamanda daha refah bir 

dünyada yaşanması için önemine işaret edilen bil-

dirgede, bu kapsamda enerji depolama konusunun 

hemen tüm katılımcıların ortak gündemi olduğuna 

dikkat çekildi.

Bildirgede, temiz enerji kaynaklarına gösterilen il-

ginin sevindirici olmasına karşın, depolama konu-

sunda henüz dünyanın beklenen adımı atamadığı, 

dolayısıyla sektörün hemen tüm temsilcilerinin de-

polama konusunda daha fazla yoğunlaşması, Ar-Ge 

çalışmalarının artması, uluslararası yatırımların ço-

ğalması gerektiğine işaret ettikleri belirtildi.
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Aslında güne nasıl başladığınız, günün geri kala-
nı açısından belirleyici oluyor. Güne nasıl başladığı-
nız sizi tamamen kontrolden de çıkarabilir, doğrudan 
odaklanmanıza da yardımcı olabilir. Eğer kendinize 
iyi bir sabah rutini oluşturup, düzenli olarak bu ruti-
ni uygularsanız günün geri kalanında verimliliğinizi 
olumsuz etkileyen ve dikkatinizi dağıtan unsurlar-
dan uzaklaşmış olursunuz. İşte iş uzmanlarına göre 
başarılı ve verimli bir iş hayatı için uygulamanız ge-
reken sabah rutini:

1. İşe zamanında gidin
İşe zamanında gitmek herkes için bir zorunluluk 

ancak zaman zaman bu zorunluluğun dışına çıkabi-
liyoruz. Oysa işe zamanında gitmemek sadece işve-
reninizin gözünde olumsuz bir izlenim yaratmakla 

Her gün işe başlarken 
uygulamanız gereken 8 şey

kalmıyor, günün geri kalanındaki verimliliğinizi de 
etkiliyor. İşe zamanında gitmek, günün geri kalanı 
için kendinizi hazırlamanızı kolaylaştırır.

2. Derin nefes alın
Birçoğumuz işe koştura koştura gidiyoruz çünkü 

evdeki işlerle ilgilenmek için kendimize yeterince 
vakit ayırmıyoruz. Bu yüzden iş gününe stresle baş-
lamış oluyoruz. Bunu elimine etmek için işe başladı-
ğınızda biraz yavaşlayabilir, derin nefesler alabilir ve 
öncelikle kendinize odaklanabilirsiniz. Derin nefes-
ler aldıktan sonra birkaç dakikalık meditasyon ya-
pabilir ve kendinizi işe hazırlayabilirsiniz. Bu sayede 
kendinizi sabah stresine teslim etmemiş olursunuz.

3. Kahvaltı yapın
Kahvaltı, sadece fiziksel olarak değil zihinsel 

enerji açısından da günün en önemli öğünü. Bu yüz-
den verimli bir iş günü geçirmek istiyorsanız, güne 
sağlam bir kahvaltıyla başlamalısınız.

4. Her gün yeni bir başlangıç yapın
Sonuçlandırmanız gereken projeler, görüş belirt-

meniz gereken tartışmalar, cevaplamanız gereken 
mailler olabilir. Ancak her güne yeni bir başlangıç 
gibi bakmalısınız. Dünden kalan kırgınlıkları, aksilik-
leri geçmişte bırakıp, önünüzde yeni bir sayfa oldu-
ğunu düşünmelisiniz.

5. Ruh halinizi kendiniz belirleyin
Güne başlarken ruh halinizin sizi ve etrafınız-

dakileri nasıl etkilediğini göz önünde bulundurun. 

Çalışma uzmanları iş yerindeki ilk bir saatin, günün 
geri kalanı için ruh halinizi belirlediğini söylüyor. Bu 
yüzden işe başlarken moralinizi yüksek tutmaya, 
eğer sabah insanı değilseniz ihtiyacınız olan kahveyi 
ertelemeden kendinizi biraz şımartmaya özen gös-
terin.

6. Gününüzü organize edin
Günün ilk saatleri, önceliklerinizi belirlemek ve 

tamamlamanız gereken şeylere odaklanmak için 
en güzel zaman. Bu yüzden sabahları işe başlarken 
önemsiz şeylerin dikkatinizi dağıtmasına izin ver-
meyin. Güne başlarken yapılacaklar listesi hazırla-
yın. Eğer hali hazırda bir listeniz varsa, bir önceki 
gün tamamladığınız işleri listenizden çıkarın, gerekli 
güncellemeleri yapın. Güne başlarken önceliklerinizi 
belirleyin ve bu önceliklere bağlı kalın.

7. İş arkadaşlarınızla iletişim halinde olun
Güne başlarken iş arkadaşlarınızla yapacağınız 

5-10 dakikalık konuşmalar, kısa kısa günlük hedef-
lerinizi paylaştığınız beyin fırtınaları bile verimlili-
ğinizi önemli ölçüde etkileyebilir. Böylelikle işinize 
daha kolay odaklanabilir ve ekibinizle daha iyi bağ 
kurabilirsiniz.

8. Asıl hedefinizi kendinize hatırlatın
Bu ilk bakışta size tuhaf gelebilir ancak sabahları 

işe başlarken neden çalıştığınızı, hedefinizi kendini-
ze hatırlatmak en güçlü motivasyon kaynaklarından 
biri. Böylece iş gününüzün geri kalanında öncelikle-
rinize daha kolay odaklanabilirsiniz.
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Sıradan bir iş gününün 
ilk saatleri, günün geri kalanındaki 

verimliliğiniz açısından kritik bir öneme sa-
hip. Bu yüzden iş yerindeki sabah rutininize özen 

göstermelisiniz. Yazar ve iş yeri uzmanı Lynn Taylor, 
“Güne iyi bir başlangıç yapmak, kontrolü ele alabil-

mek daha iyi sonuçlar ve daha büyük başarılar 
elde etmek için kritik bir öneme sahip” 

önerisinde bulunuyor...
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2018 yılı Kasım ayında gerçek-
leşen toplam 23.419 GWh elektrik 
üretiminin %69,5’i serbest üretim 
şirketleri tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. Serbest üretim şirketle-
rinin üretimdeki payı, bir önceki 
aya göre 0,3 puan, geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine göre ise 1,2 puan 
artmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 
%14,4 oran ile EÜAŞ santralleri ve 

%13,5 oran ile Yap-İşlet santralle-
ri izlemektedir. Toplam üretimin 
%2,6’sına karşılık gelen miktar 
ise Yap-İşlet-Devret santralleri ve 
İşletme Hakkı Devir santralleri ta-
rafından üretilmiştir1.

Gerçekleşen elektrik üretimi 
kaynak bakımından incelendiğin-

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

de ise 2018 Kasım ayında toplam 
üretimin %29,2’sinin doğal gaz ve 
LNG santralleri tarafından ger-
çekleştirildiği görülmektedir. Ba-
rajlı hidroelektrik santraller ilgili 
ayda toplam üretimin %11,9’unu 
karşılarken, akarsu tipi hidroe-
lektrik santraller ise %3,4 ora-
nıyla üretime katkıda bulunmuş-
tur. İthal kömür santralleri kasım 
ayında toplam üretimin %24,7’sini 

 

2017 yılı Kasım ayında 174,65 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2018 yılı Kasım ayında, bir önceki yıla göre %66,7 oranında artarak 291,22 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (317,28 TL/MWh) 
%8,2 oranında azalma göstermiştir.   

Kasım 2018’de en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 1 Kasım Perşembe günü 308,02 
TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 4 Kasım Pazar günü 271,10 
TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise en yüksek 
PTF değerinin 11 Kasım Pazar günü saat 16.00’da 329,26 TL/MWh, en düşük PTF değerinin ise 
24 Kasım Cumartesi günü saat 04.00’te 50,00 TL/MWh olarak gerçekleştiği görülmektedir. 
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2018 yılı Kasım ayında gerçekleşen toplam 23.419 GWh elektrik üretiminin %69,5’i serbest 
üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 0,3 puan, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise 1,2 puan artmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini %14,4 oran ile EÜAŞ santralleri ve %13,5 oran ile Yap-İşlet 
santralleri izlemektedir. Toplam üretimin %2,6’sına karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-Devret 
santralleri ve İşletme Hakkı Devir santralleri tarafından üretilmiştir1. 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise 2018 Kasım ayında toplam 
üretimin %29,2’sinin doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Barajlı hidroelektrik santraller ilgili ayda toplam üretimin %11,9’unu karşılarken, akarsu tipi 
hidroelektrik santraller ise %3,4 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri 
kasım ayında toplam üretimin %24,7’sini karşılarken, yerli kömür santralleri ise %17,8 oranında 
katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar enerjisi santralleri toplam üretime 
%8,7, jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise %2,8 oranında katkıda bulunmuştur. Diğer 
termik santrallerin3 üretimdeki payı ise %1,5 olarak gerçekleşmiştir.  

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2018  Kasım ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %73,18 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %26,82 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 2018 Kasım verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 30 Kasım 2018 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır. 
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santralleri toplam üretime %8,7, 
jeotermal ve güneş enerjisi sant-
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2  Jeotermal ve Güneş enerjisi sant-
ralleri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıf-
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tarihli Kamusal Rapordan alınmıştır.

TL/MWh olarak gerçekleşen or-
talama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2018 yılı Kasım ayında, bir önceki 
yıla göre %66,7 oranında artarak 
291,22 TL/MWh olarak kaydedil-
miştir. Bu dönemde gerçekleşen 
ortalama PTF, bir önceki aya göre 
(317,28 TL/MWh) %8,2 oranında 
azalma göstermiştir.  

Kasım 2018’de en yüksek 
günlük ortalama piyasa takas 
fiyatı 1 Kasım Perşembe günü 
308,02 TL/MWh olarak gerçekle-
şirken; en düşük günlük ortala-
ma PTF ise 4 Kasım Pazar günü 

 

2018 yılı Kasım ayında pik saatlerde5 304,19 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 341,84 TL/MWh’lik değere göre %11 oranında 
azalmıştır6.  

2017 yılı Kasım ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 151,66 TL/MWh iken, 
bu değer 2018 yılı Kasım ayında %83,5 oranında bir artış kaydetmiş ve 278,26 TL/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. 

 

2017 yılı Kasım ayı içerisinde toplam 24.195 GWh olan elektrik talebi, 2018 yılı Kasım ayında 
bir önceki yıla göre %3,55 oranında azalış göstererek, 23.336 GWh değerine inmiştir7. 2017 
yılı Kasım ayında 33.136 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2018 yılı Kasım ayında 
32.411 MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

2018 yılı Ekim ayı sonunda 87.948 MW olan toplam kurulu güç değeri 290 MW’lık artışla 2018 
yılı Kasım ayı sonunda 88.238 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %60,8’lik (53.622 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %22,5 (19.857 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
santralleri %6,9’luk (6.102 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %1,5’lik (1.359 
MW), işletme hakkı devredilen santraller %2,3’lük (2.019 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız 
santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %6 (5.279 MW) olarak kaydedilmiştir.  

                                            
7 2017 ve 2018 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
 
8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 30 Kasım 2018 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır.  
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271,10 TL/MWh olarak kaydedil-
miştir. Piyasa takas fiyatları sa-
atlik bazda incelendiğinde ise en 
yüksek PTF değerinin 11 Kasım 
Pazar günü saat 16.00’da 329,26 
TL/MWh, en düşük PTF değeri-
nin ise 24 Kasım Cumartesi günü 
saat 04.00’te 50,00 TL/MWh ola-
rak gerçekleştiği görülmektedir.

2018 yılı Kasım ayında pik sa-
atlerde5 304,19 TL/MWh olarak 
gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalama-

5  Pik saatler 08:00-20:00 arasında-
ki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-
08:00 arasındaki saatleri ifade eder.
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%83,5 oranında bir artış kaydet-
miş ve 278,26 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir.
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6  Gün Öncesi Piyasası ortalama 
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A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF orta-
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MWh olarak gerçekleşmiştir. 
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lu güç değeri 290 MW’lık artış-
la 2018 yılı Kasım ayı sonunda 
88.238 MW olarak kaydedilmiştir. 
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riler YTBS Genel Günlük İşletme Neti-
cesi Raporları’ndan alınmıştır.
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santralleri %6,9’luk (6.102 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %1,5’lik (1.359 
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7 2017 ve 2018 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
 
8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 30 Kasım 2018 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
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2018 yılı Kasım ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %29,1’lik kısmı (25.635 MW) doğal 
gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %23,2’lik kısmı (20.503 MW) barajlı hidrolik 
santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12’lik (10.618 MW) oranla yerli 
kömür9 santralleri ve %10,1’lik oran (8.939 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu 
tipi hidrolik santraller %8,8’lik bir orana (7.741 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu 
gücün %7,8’lik bir kısmını (6.887 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün %5,7’lik kısmı 
(5.002 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,4’lük kısmı (1.260 MW) jeotermal enerji 
santrallerinden oluşurken, %1,9’luk kısmı (1.652 MW) ise diğer termik santraller11 tarafından 
oluşturulmaktadır.  

 

 

                                            
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. 

Toplam kurulu gücün %60,8’lik 
(53.622 MW) kısmını serbest üre-
tim şirketleri oluştururken, EÜAŞ 
santrallerinin toplam kurulu 
güçteki payı %22,5 (19.857 MW) 
seviyesindedir8. Yap işlet sant-
ralleri %6,9’luk (6.102 MW) bir 
orana sahip iken, yap işlet devret 
santralleri %1,5’lik (1.359 MW), 
işletme hakkı devredilen santral-
ler %2,3’lük (2.019 MW) bir orana 
sahiptir. Lisanssız santrallerin 
toplam kurulu güç içindeki payı 
da %6 (5.279 MW) olarak kayde-

8  Kaynak olarak TEİAŞ tarafından 
yayımlanan 30 Kasım 2018 tarihli Ge-
nel Günlük İşletme Neticesi raporu kul-
lanılmaktadır. 
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jeotermal enerji santrallerinden 
oluşurken, %1,9’luk kısmı (1.652 
MW) ise diğer termik santraller11 
tarafından oluşturulmaktadır. 

2017 yılı Kasım ayında 5,42 
milyar m3 olarak kaydedilen top-
lam doğal gaz tüketimi, 2018 yılı 
Kasım ayında %13,4 oranında bir 
azalışla 4,69 milyar m3 olarak 
gerçekleşmiştir. Elektrik santral-
lerinde tüketilen doğal gaz mik-
tarı 2017 yılı Kasım ayında 1,59 
milyar m3 iken bu miktar, 2018 
yılının aynı döneminde %31,5 
oranında azalarak 1,09 milyar 
m3 olarak kaydedilmiştir12. Elekt-
rik santrallerinde tüketilen doğal 
gaz miktarının toplam doğal gaz 
tüketimine oranı 2017 yılı Kasım 
ayında %29,3 iken, bu oran 2018 
Kasım ayında %23,2 olarak ger-
çekleşmiştir.

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   2018 yılı Kasım ayı Elektrik üre-
timi 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. 
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9 Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır. 
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11 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik, kojenerasyon ve biyokütle santralleri diğer termik 
santraller olarak sınıflandırılmaktadır. 

2017 yılı Kasım ayında 5,42 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2018 yılı 
Kasım ayında %13,4 oranında bir azalışla 4,69 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
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12  2018 yılı Kasım 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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