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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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Rutinleşmiş, hatta sıkıcı bile olmaya 
başlamış hayatın akışını değiştir-
mek için çoğumuz yenilenmeye ih-

tiyaç duyuyor ve bunu nasıl yapacağımızı 
düşünüyoruz, harekete geçiyoruz. Üzeri-
mizdeki ‘ölü toprağını’ atmak için değişik-
likler yapıyoruz. 

Yenilenmeye insanların olduğu gibi şirket-
lerin, sektörlerin hatta ülkelerin bile ihti-
yacı var. Uzun yıllardır enerji sektöründe 
faaliyet gösteren değerli okurlarımız, göz-
lerinizi birkaç dakika kapatın ve bugüne 
kadar yaptığınız işleri ve nasıl yaptığınızı 
düşünün. Klasikleşmiş bir işleyiş var değil 
mi? Ve bunu değiştirmek için de pek çaba 
sarf etmiyoruz. Ancak dünya değişiyor, sis-
temler değişiyor, ilişki kurma biçimleri, iş 
yapma biçimleri değişiyor. Bu değişimi de 
gençler sağlıyor. 

Enerji sektörü de değişiyor ve gençleşiyor. 
Belki günlük koşuşturma içinde pek dik-
katimizi çekmiyor ama bu değişim büyük 
bir hızla hatta yıkıcı bir biçimde yaşanıyor. 
Dergimizin bu sayısının kapak haberinde 
bu değişimi irdeledik. Aslında bir girizgah 
yaptık diyelim, çünkü bu konudaki haber 
çalışmalarımız sürecek. 

Teknolojinin ve bilginin artık ‘geçer akçe’ 
olduğu iş dünyasında gençler çok da büyük 
sermayelere ihtiyaç duymadan girişimci 
oluyor. Bu girişimciliğin ana konusu ise 
yenilenebilir enerji... 

Petrol, doğal gaz, kömür gibi devasa bütçe-

ler gerektirmeyen yenilenebilir enerji, yeni 
bir yatırımcı profili de oluşturdu. Şu anda 
Türkiye’de sadece güneş sektöründe faali-
yet gösteren 1000’den fazla yeni şirket var. 
Ve bu şirketlerin kurucularının ortak özel-
liği ise yeni bir fikirleri, yeni bir patentleri 
ve yeni bir iş yapma biçimlerinin olması... 

Çoğu kısa bir enerji sektörü deneyimine 
sahip olan bu yeni yatırımcı kesimi, yeni-
lenebilir enerjinin en büyük ihtiyacı olan 
teknolojiye ve Ar-Ge’ye oldukça yakınlar 
hatta işleri bunun üzerine kurulu diyebili-
riz. Kimi güneş paneli üretiyor kimi güneş 
panelinde yeni bir teknoloji geliştiriyor. 
Bir başkası mühendislik hizmet yaklaşımı-
nı değiştiriyor, bir diğeri yeni yöntemlerle 
rüzgarı ölçüyor. Bir başkası kayıp kaçağı 
saptayacak uydu sistemleri kuruyor. 

Bu yeni girişimciler artık sektörümüzün en 
önemli paydaşları haline geliyor bir başka 
deyişle sermaye artık tabana yayılıyor. Pek 
yakında bu start-up’ların yeni yatırımlar 
aldığını, sektörün köklü şirketleriyle or-
taklıklar, iş birlikleri yaptığını duyacağız. 
Hatta sektörün eski oyuncularının satın 
almak için kapılarını bile çalacak. 

Haberimizi keyifle okuyacağınızı umuyo-
ruz. 

Bu ay genç Cumhuriyetimizin 95’inci yılı-
nı kutlayacağız. Ulu önder Atatürk ve silah 
arkadaşlarına bir kez daha şükranlarımızı 
sunuyoruz. 

Enerjiye taze kan yenilenebilirle geldi
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ÖZEL SEKTÖR 260 MİLYON DOLAR DOĞAL 
GAZ BEDELİ ÖDEMEK ZORUNDA

Dünyanın elektriğine 5 yıl içinde  
1 trilyon watt yenilenebilir 
eklenecek

GÜNDER, güneş enerjisinin yol haritasını 
SOLARENA’da açıkladı

Sizi uğraştırmadan günlük stresinizi  
azaltacak 8 basit ipucu

22 32 36 50
Özel sektör doğal gaz ithalatçıları ve toptancılarının “al ya da öde” kabusu 
devam ediyor. Ankara kulislerinde özel sektörün, bu yılın sonunda 1-1.5 
milyar metreküp doğal gazda “al ya da öde” yaptırımı ile karşı karşıya 
kalacağı konuşuluyor. Bu miktarda doğal gaz için ödenmesi gereken tutar 
ise yaklaşık 250-260 milyon dolar düzeyinde olacak…

Dünya, önümüzdeki beş yılda Avrupa Birliği’nin mevcut üretim 
kapasitesinden daha fazla yenilenebilir güce sahip olabilir. Küresel 
yenilenebilir enerji kapasitesinin 2023 yılına kadar 1 terawatt artacağı ve 
güneş enerjisinin üretimdeki payının ise 3 katına yükseleceği belirtiliyor. 
IEA, doğal gaz ve ucuz kömür yatırımlarının daha rekabetçi güneş, rüzgar 
teknolojileri ve hidroelektrik enerji ile kısıtlanacağını düşünüyor

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü GÜNDER, 2 Ekim’de 
gerçekleştirilen SOLARENA etkinliği çerçevesinde Türkiye’nin “Güneş Enerjisi 
Yol Haritası”nı kamuoyuyla paylaştı. Güneş enerjisi üreticileri ve yatırımcıları 

tarafından 2030 yılında 10 katına çıkması beklenen güneş enerjisi kurulu 
gücünün getireceği fırsatlar ve darboğazlar değerlendirildi. 

Biraz stres ve kaygı, hayatı devam ettirmek için gereken uyanıklık ve enerjiyi 
sağlar. Ancak stresin fazlasıyla arttığı geçici ya da kalıcı durumlarda kişiler, 

sürekli bir mutsuzluk ve depresyon halinin yanı sıra fiziksel etkilerle de 
boğuşmak durumunda kalabilir..

İçindekiler

24



AKSA ENERJİ AFRİKA’DAKİ 
YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRIYOR 

Afrika’da enerji, alt yapı ve sanayi alanında yatırım 
yapan iş dünyasının ve hükümet temsilcilerinin bir 
araya geldiği Afrika Bölgesel Enerji İşbirliği Zirvesi 
26-28 Eylül tarihleri arasında Afrika kıtasının en hızlı 
gelişen ülkeleri arasında yer alan Gana’nın başkenti 
Akra’da başladı. Son 20 yılda Afrika kıtasında enerji 
alanında atılan adımların gündeme alındığı Zirve’nin 
ana sponsoru Aksa Enerji oldu.
Gana Cumhuriyeti Enerji Bakanı John Peter Amewu’nun 
ardından zirvenin açılış konuşmasını yapan Aksa Ener-
ji CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Uygun, katı-
lımcılara Aksa Enerji’nin Afrika kıtasında hayata geçir-
diği yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Gana, Madagaskar ve 
Mali’de toplam 476 MW kurulu güçle Afrika coğrafya-
sının sürdürülebilir kalkınmasına destek olduklarını 
dile getiren Uygun, dünyanın farklı coğrafyalarında 
enerji ihtiyacına çözüm üretmek ve istihdam yaratmak 
amacıyla yatırımlara devam edeceklerinin sinyalini 
verdi. Uygun, Afrika projelerinde sağladıkları yüksek 
standartlardaki teknik desteğin, kurulum aşamaların-
daki hızın ve o bölgelerdeki insan kaynağını yönetme 
kabiliyetinin kıta ülkelerinde kaydettikleri başarının 
somut birer göstergesi olduğunu dile getirerek şunları 
söyledi: Dünyada şu anda 1 milyar 100 milyon insanın 
elektriğe erişimi hiç yok ya da çok sınırlı. Afrika’da ise 
insanların beşte biri elektriğe hiç ulaşamıyor. Bu sorun 
çözülmedikçe insanların yoksulluktan kurtulması ve 
hayat standartlarının iyileşmesi çok güç. Yatırımları-
mızı sürdürerek enerji açığı olan ülkelere hızlı çözüm-
ler getirerek kalkınmalarına destek olacağız.

REKABET KURULU, 
İKİ ELEKTRİK DAĞITIM 
ŞİRKETİNE CEZA KESTİ

Rekabet Kurulu tarafından enerji şirket-
lerine yönelik yürütülen soruşturmada, 
Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ile Ge-
diz Elektrik Perakende Satış AŞ’ye idari 
para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Re-
kabet Kurumu’nun internet sitesinde yer 
alan duyuruya göre, Bereket Enerji Grubu 
AŞ, Gediz Enerji Yatırımları AŞ, Aydem 
Elektrik Perakende Satış AŞ, ADM Elekt-
rik Dağıtım AŞ, Gediz Elektrik Perakende 
Satış AŞ ve GDZ Elektrik Dağıtım AŞ’nin 
çeşitli eylem ve davranışlarla bağımsız 
tedarikçilerin faaliyetlerini zorlaştırmak, 
tüketicilerin kendi tedarikçisini seçme 
hakkını engellemek suretiyle 4054 sayılı 
Kanun’un 6’ncı maddesini ihlal edip et-
mediklerinin tespitine yönelik yürütülen 
soruşturma tamamlandı.

Dosyanın müzakeresi sonucunda, Ay-
dem Elektrik Perakende Satış AŞ ve Ge-
diz Elektrik Perakende Satış AŞ’ye, 4054 
sayılı Kanun’u ihlal ettiklerine gerekçe-
siyle idari para cezası verilmesine karar 
verildi. Bu kapsamda, Aydem Elektrik 
Perakende Satış AŞ’ye 19 milyon 433 bin 
652,71 lira, Gediz Elektrik Perakende Sa-
tış AŞ’ye ise 25 milyon 696 bin 400,76 
lira para cezası verildi. Adı geçen diğer 
şirketlere ise idari para cezası verilmesi-
ne yer olmadığı kararlaştırıldı.

ELEKTRİK KAÇAKLARI 
UYDUYLA SAPTANACAK

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şe-
nol Hakan Kutoğlu ile Çukurova Üniversitesi Ha-
rita Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Dr. Ali İhsan 
Şekertekin, kaçak elektrik kullanılan tarım alan-
larının uydu görüntülerinden tespitine yönelik 
çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmada farklı zamanlarda alınan uydu görün-
tüleri, görüntü işleme teknikleri kullanılarak de-
ğerlendiriliyor. Farklı zamanlara ait görüntüler-
deki renk ayrışmaları, kaçak elektrikle sulanan 
alanlar ile sulanmayan alanların tespitine im-
kan tanıyor. Bu veri trafolarda elektrik kullanı-
mı verisiyle birlikte değerlendirildiğinde, kaçak 
elektrik kullanılan potansiyel alanları nokta atı-
şı olarak tespit etmek mümkün olabiliyor.
Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, gazetecilere yap-
tığı açıklamada, elektrik dağıtım şirketlerinin en 
önemli sorunlarından birinin kayıp kaçak elekt-
rik olduğunu söyledi. Kayıp kaçak elektrik konu-
sunda elektrik dağıtım şirketlerinin büyük eko-
nomik kayıplar yaşadığını, bunun faturasının da 
topluma çıktığını belirten Kutoğlu, “Bu kayıp ka-
çakta da en önemli payı tutan durumlardan biri 
de bazı bölgelerimizdeki tarım alanlarında kaçak 
elektrik kullanımları” dedi.
Uydu görüntülerini istasyonlardan alıp birtakım 
yazılımlar yardımıyla görüntü işlemeye tabi tut-
tuklarını ifade eden Kutoğlu, bunları geometrik, 
radyometrik düzeltme adını verdikleri düzeltme-
ler yoluyla amaca uygun şekilde değerlendirdik-
lerini dile getirdi.

YERLİ ÜRETİM 500 MİLYON 
DOLARLIK İTHALATI ÖNLEDİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 
“Bu yılın ilk sekiz ayında 500 milyon dolardan 
fazla doğal gaz ithalatının önüne geçerek cari 
açığın kapanmasına da katkı sağladık” açıkla-
masını yaptı. Türkiye, ağustos ayında elektrik 
üretiminin yarıdan fazlasını yerli ve yenilene-
bilir enerji kaynaklarından üretti. Yerli kaynak-
ların enerji portföyündeki payı arttıkça, ithal 
kaynakların elektrik üretimindeki payı da hızla 
düşmeye başladı. Geçen yıl ağustosta doğal gaz-
dan elektrik üretimi yüzde 35 iken, bu yılın aynı 
ayında söz konusu rakam yüzde 20 azalarak yüz-
de 28’e kadar geriledi. Son yıllarda yapılan YEKA 
ihaleleri ve yerli kömürün elektrik üretimindeki 
payının artmasıyla yerli ve yenilenebilir kaynak-
lardan elektrik üretimi ise yüzde 51’e yükseldi.
Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üre-
time yönelik çalışmaların sonuçlarının alınmaya 
başlandığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, “Ülkemizdeki yerli ve 
yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimini 
artırma yönündeki çabalarımız sonucu yapılan 
hesaplamalara göre bu yılın ilk 8 ayında 500 
milyon dolardan fazla doğal gaz ithalatının önü-
ne geçerek cari açığın kapanmasına da katkı sağ-
ladık” dedi.
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İPRAGAZ’IN FİLOSUNA 
KATTIĞI İLK LNG’Lİ ÇEKİCİ 

TÜRKİYE YOLLARINDA
İpragaz, LNG kullanan ilk çekicisi IVECO 
Stralis NP 460’ı kendi nakliye filosuna 
kattı. LNG’li ağır vasıtalar muadilleri 
dizel motorlu olanlara göre yüzde 35’e 
varan yakıt ekonomisi sağlamasının yanı 
sıra egzost emisyonları açısından da di-
zele göre çevreye etkisinin çok daha az ol-
duğunu vurgulayan İpragaz CEO’su Eyüp 
Aratay, yatırımlarına bu alanda devam 
edeceklerini belirtti. Aratay, “Binek araç-
larda LPG’ye benzer şekilde ağır vasıta-
larda da LNG hem çevresel faktörler hem 
de yakıt ekonomisi açısından oldukça 
avantajlı, verimli ve değerli bir alternatif 
yakıt konumunda. LNG’li araçlar, aynı tü-
revde olmalarına karşın CNG’li araçlara 
göre, öncelikle ikmal görmeden yapabile-
ceği menzil olmak üzere birçok üstünlüğe 
sahip. Sürdürülebilirlik, performans ve 
yakıt ekonomisinin birleştiği LNG’li araç-
lar, tüm iklim koşullarında sorunsuz ça-
lışarak en uzun mesafelerdeki görevleri 
dahi başarıyla yerine getiriyorlar. LNG’li 
araçlar, dizel motorlu muadillerine oran-
la yüzde 99 daha düşük partikül ve yüz-
de 90 daha az azotdioksit salınımı ger-
çekleştiriyor. Bu araçlar, alternatif yakıt 
olarak biometan kullanımında da yüzde 
95 daha düşük karbondioksit emisyonu 
sağlıyor. Yüksek verim ve güç sunmala-
rına karşın bu araçlar, ‘sessiz kamyon’ 
testinde elde ettiği 71 desibelin altındaki 
değerlerle muadil araçlara oranla gürül-
tü kirliliğini de rekor bir şekilde azaltı-
yor” dedi. 

NÜKLEER ENERJİ  
TOPLAM TALEBİN  

YÜZDE 10’UNA ULAŞTI 
Dünya Nükleer Derneği tarafından yayınlanan rapora 
göre, nükleer enerji üretimi 2017’de küresel çapta üst 
üste beşinci kez artış gösterdi. Nükleer santrallerden 
üretim 2017’de küresel elektrik talebinin yüzde 10’una 
tekabül eden 2506 TWh seviyesine ulaştı. 

Dünyadaki nükleer enerji santralleri için ortalama kapa-
site faktörü yıllık bazda yüzde 81’e çıkararak son 20 yıl-
dır yüzde 80’ler civarında gerçekleşmekte olan yüksek 
performansını devam ettirdi. Rapor hakkında yapılan 
açıklamaya göre, 2017 sonu itibarıyla 59 nükleer santral 
yapım aşamasında. Yıl boyunca ortalama yapım süresi 
58 ay olan dört reaktör şebekeye bağlandı. Yıl içinde dört 
projenin daha yapımına başlanırken ABD’de yer alan iki 
tanesinin yapımı durduruldu.

2017 sonu itibarıyla faaliyette olan 448 nükleer reak-
törün yarısından fazla ABD ve Avrupa’da yer alıyor. Bu-
nunla birlikte her iki bölgede de reaktörlerin emekliye 
ayrılma hızı, yeni reaktör kapasitelerinin eklenme hızın-
dan daha fazla. 

Öte yandan Çin, yeni inşa edilen pazarını domine etme-
ye devam ediyor. Ülke aynı zamanda türünün ilk örnek-
leri olan AP1000 ve EPR tasarımlarına da liderlik edi-
yor. Bir AP1000 tasarımı olan Sanmen 1 santrali ile bir 
EPR tasarımı olan Taishan 1 santralinin ikisi de Haziran 
2018’de ilk başarı testlerini geçti.
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DİCLE ELEKTRİK, AYDINLATMA 
SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI

Sorumluluk bölgesinde enerji altyapısını yenilemek 
için yatırımlarına devam eden Dicle Elektrik, 2018-19 
eğitim ve öğretim yılının başlaması ve günlerin de kı-
salmaya başlaması nedeniyle, öğrencilerin okullarına 
daha güvenle girip çıkabilmesi için eğitim kurumla-
rının çevresindeki cadde ve sokak aydınlatmalarını 
elden geçiriyor.
Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü ekipleri, yaz döne-
minde gerçekleştirilen aydınlatma seferberliği çalış-
ması sırasında merkez ve ilçelerin yanı sıra kırsaldaki 
bütün armatürlerin kontrol ve bakımlarını ağustos ayı 
itibarıyla tamamladı. Ancak yeni eğitim ve öğretim 
yılının başlaması üzerine eğitim kurumlarının çev-
resinde bulunan aydınlatma şebekeleri ile ilgili özel 
bir bakım programı hazırladı. Aydınlatma kontrol ve 
bakım ekipleri, okul çevresindeki cadde ve sokaklarda 
bulunan armatürlerin tamamını yeniden kontrol etti
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Dicle Elektrik 
Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, “Öğrencile-
rimizin özellikle günlerin iyice kısaldığı kış aylarında 
evden okula ve okuldan eve daha güvenli bir şekilde 
gidip gelebilmeleri için böyle bir çalışma başlattık. 
Sorumluluk bölgemizde aydınlatma amacıyla 
kullanılan armatürler ekiplerimiz tarafından zaten 
düzenli biçimde kontrol ediliyor. Ancak okul çevreleri 
için yeni eğitim yılının başlaması ile birlikte özel 
bir bakım programı hazırladık. Şu an için okul 
çevrelerinde yanmayan armatürümüz yok” dedi.

AZERBAYCAN’DAN 
TANAP’A BÜYÜK ÖDÜL 

Petrol ve gaz sektöründe dünyadaki tek bay-
ram olan ve Azerbaycan’da 2001 yılından 
bu yana kutlanan “Neftçiler Günü”nde Azer-
baycan Devlet Başkanı İlham Aliyev imzalı 
resmi bir karar yayınlanarak TANAP yöne-
timinin “Dostluk” ve “İlerleme” madalyala-
rıyla ödüllendirilmesine karar verildi

Azerbaycan’ın Şahdeniz Doğal Gaz sahasın-
da üretilen doğal gazı Türkiye’ye ve ardın-
dan Avrupa’ya taşımak amacıyla inşa edi-
len Güney Gaz Koridoru’nun en önemli ve 
büyük halkasını oluşturan Trans Anadolu 
Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP), 
zamanında ve beklenen daha düşük büt-
çeyle tamamlanması Azerbaycan’dan TA-
NAP yönetimine ödül getirdi. TANAP Genel 
Müdürü Saltuk Düzyol’un, Azerbaycan’da 
her yıl kutlanan Dünya Neftçiler Günü’nde 
Azerbaycan Devlet Başkanı İlhan Aliyev ta-
rafından “Dostluk Madalyası” ile ödüllen-
dirildiği duyuruldu. Aynı kapsamda TANAP 
CTO’SU Mustafa Ayan ve TANAP Proje Direk-
törü Polat Rustamov da ‘Taraggi (İlerleme)’ 
madalyalarıyla onurlandırıldı.

Azerbaycan’ın petrol ve doğalgaz sektörüne 
verdiği değerin en önemli göstergesi olarak 
çağdaş Azerbaycan’ın kurucusu ve mimarı 
Haydar Aliyev’in kararıyla meslek bayramı 
ilan edilen 20 Eylül Azerbaycan Neftçiler 
Günü, petrol sektörü bayramı olarak kut-
lanıyor. Dünyada, bu konudaki tek bayram 
olan Neftçiler Günü’nde Azerbaycan’da pet-
rol ve gaz sektöründeki başarılar ödüllendi-
riliyor.
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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, 1 TL’LİK YAKITLA  
320 KİLOMETRE YOL GİTTİ

Shell Eco-marathon Türkiye ya-
rışmasında Çukurova Üniver-
sitesi’nin Electromobile takımı 
elektrikli bataryalı araçlar ka-
tegorisinde, 1 TL’lik yakıtla 320 
kilometrelik mesafe kat etti. Ge-
leceğin mühendislerinin en az 
enerjiyle en uzun mesafeyi kat 
etmek için yarıştığı Shell Eco-ma-
rathon Türkiye’ye 5 ülkeden 23 
takım ve 350 öğrenci katıldı.
Mühendislik, tasarım, inovasyon 
alanlarında gençlerin ufkunu aç-
mak ve alternatif enerji kaynak-
ları alanında bilgilerinin artma-
sına katkıda bulunmak amacıyla 
düzenlenen Shell Eco-marathon 
Türkiye, bu yıl dördüncü kez ya-
pıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) ve Uludağ Otomotiv En-
düstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) 
ortaklığıyla, 21-23 Eylül tarihleri 
arasında İstanbul’da gerçekleşti. 
Shell Eco-marathon’a bu yıl Tür-

kiye’nin yanı sıra Bulgaristan, 
Yunanistan, İspanya, İsveç ve 
Tunus’tan da öğrenciler katıldı. 
19’u üniversite, 4’ü lise olmak 
üzere toplam 23 takım ve 350 
öğrenci, en az enerji ile en fazla 
mesafeyi kat etmek için yarıştı. 
Shell Eco-marathon Türkiye 
yarışmasında şehir konsepti 

elektrikli bataryalı araçlar kate-
gorisinde birinciliği kazanan Çu-
kurova Üniversitesi Electromo-
bile takımının 1.5 Adana isimli 
aracı, 1 TL’lik yakıtla 320 kilo-
metre yol gidebiliyor. Bu Ada-
na’dan Kayseri’ye 1 TL’lik yakıt 
ile seyahat edilebileceği anlamı-
na geliyor. 

AKIN: YEKDEM DEVAM EDERSE  
YATIRIMLARI SÜRDÜREBİLİRİZ

Akfen Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Hamdi Akın, Akfen Ye-
nilenebilir Enerji’nin 13 projesi 
için 6 yerli ve yabancı bankadan 
sağladığı 363 milyon dolarlık fi-
nansman hakkında yaptığı açık-
lamalarda, YEKDEM’in devam 
etmesi halinde yeni yatırımlara 
devam edebileceklerini ifade etti. 
“Türkiye’de tek seferde alınan en 
büyük rüzgar ve güneş santrali 
kredisi” hakkında açıklamalar 
yapan Akın, YEKDEM kapsamın-
da gerçekleşen alım garantisi 

sisteminin devamlılığının “bu-
günden açıklanması” gerektiğini 
belirtti. Akın, “Eğer devam ede-
ceği bugünden açıklanırsa biz 
yenilenebilir enerjide yeni yatı-
rımlara devam edebiliriz. Açık-
lanmazsa yeni yatırımlara başla-
yamayız, çünkü bir yatırım için 
inşaat yaklaşık 1,5 yıl sürüyor. Şu 
an başlanılan bir yatırım 2020’yi 
yakalayamaz ve alım garantisin-
den istifade edemez” değerlen-
dirmesinde bulundu.
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ROMANYA’DAKİ RWE ENERGİE, 
İSVİÇRELİ MET GROUP’A GEÇTİ 

Alman RWE’nin Romanya’da faaliyette olan RWE Ener-
gie şirketi, İsviçreli MET Group tarafından satın alın-
dı. MET Group tarafından yapılan açıklamaya göre; 
tamamlanan bu satın alım ile İsviçreli şirket, Roman-
ya’da mesken dışı elektrik piyasasındaki yerini pekiş-
tirdi ve ülkedeki en büyük üç tedarikçi arasına yerleşti. 
Met Group ve Innogy, RWE Energie’nin Romanya’daki 
operasyonları için 29 Mayıs tarihinde anlaşmaya var-
mıştı. MET Group Romanya’da hali hazırda Met Roma-
nia Energie adı altında operasyonlarını yürütüyor. 

PANASONİC’TEN 15 MİLYON 
EUROLUK ENERJİ YATIRIMI

Panasonic ve Yılsan Yatırım Holding iş birliğinde ta-
mamlanan Sakura GES devreye alındı. Finansmanı 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası tarafından (TSKB) 
sağlanan 15 milyon Euro’luk bir yatırım, 211 hektar-
lık bir alanda gerçekleştirildi. Lisanssız GES desteği 
kapsamında hayata geçirilen Sakura GES, dünyanın 
en büyük HIT güneş projesi olarak 11,7 MW enerji ka-
pasitesi ile Türkiye’nin enerji ihtiyacına büyük katkı 
sağlayacak. 

Panasonic Eco Solutions Türkiye Yönetim Kurulu üye-
si Tatsuya Kumazawa “Panasonic olarak, en verimli 
güneş modüllerinden birini ürettiğimiz için gurur du-
yuyoruz. Benzersiz panel teknolojimiz HIT, aynı birim 
alanı referans olarak alınarak geleneksel panel tekno-
lojileriyle kıyaslandığında yüzde 27-32 oranında daha 
fazla enerji üretmektedir. Panellerimiz aynı zamanda 
-0.258%/C gelişmiş endüstri lideri ısı katsayısı özelliği 
taşımaktadır; bu, bağımsız denetim şirketinin son test 
sonuçlarını yansıtıyor. Bu sonuç, yüksek sıcaklıklarda 
bile panellerimizin en iyi performansta çalışmalarına 
olanak sağlıyor. Sakura GES, Panasonic olarak dünya-
daki en büyük projelerimizden biridir. Böyle harika 
bir projeye imza attığımız için gurur duyuyoruz. Tür-
kiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini 
olabilecek en iyi şekilde kullanarak, pek çok başka 
önemli proje gerçekleştirmek istiyoruz” şeklinde ko-
nuştu. 

VOLKSWAGEN 100 
ADET ELEKTRİKLİ ARAÇ 

ÜRETECEK
Otomobil üreticileri elektrikli araç üretimleriyle 
ilgili gelecek dönem planlarını bir biri ardına du-
yurmaya başladı. Son olarak Volkswagen, elekt-
rikli araç üretimine geçecek olan ilk üretim tesisi 
için yıllık 100 bin adet araç üretim kapasitesi 
planladığı söyleniyordu. 
Haberi Volkswagen E-Mobility Yönetim Kurulu 
Üyesi Thomas Ulbrich teyit etti ve Volkswagen 
I.D. elektrikli modelinin üretiminin Zwickau fab-
rikasında bağlayacağını, hedeflerinin 2020 yılı-
na kadar 100.000 üretim kapasitesine ulaşmak 
olduğunu belirtti. 
Ulbrich sözlerine şöyle devam etti: 2020’nin 
ortalarına doğru Zwickau’daki mevcut fabri-
kanın tamamı elektrikli araç üretiyor olacak. 
Zwickau fabrikası ise sadece bir başlangıç ve 
buz dağının görünen kısmı. Misyonumuz grup 
çapındaki üretim ağının e-mobiliteye yüzde 
100 transformasyonunu sağlamak. Burada 
dünyanın farklı ülkelerine yayılmış durumda 
olan 16 lokasyonun sadece 3 yılda tamamen 
dönüştürülmesinden bahsediyoruz.
Planlara göre her bir tesis, Volkswagen’in I.D. con-
cept ailesinin belli bir bölümünü üretmekten so-
rumlu olacak. Kompakt hatchback’ten büyük bir 
crossover’a kadar uzanan otomobillerin tamamı 
markanın elektrikli araçlar için tasarladığı yeni 
MEB platformundan çıkacak.
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Aksa Enerji Yönetim Kurulu’nun bağımsız 
üyeliğine Şahinöz getirildi 

Aksa Enerji Üretim AŞ’nin bağımsız 
yönetim kurulu üyeliğine Erkin Şahinöz 
atandı.  Boğaziçi Üniversitesi Makine 

Mühendisliği mezunu olan Şahinöz, 
ABD’de University of Nebras-

ka’da burslu olarak MBA yap-
tı. Aynı üniversitede ekono-

mi üzerine yüksek lisans 
eğitimini tamamlayan 

Şahinöz, profesyo-
nel çalışma hayatına 
1999 yılında araştırma 

asistanı olarak başladı. ABD’deki Business Development 
Center’da danışmanlık yapan Şahinöz, 2002 yılında ABD 
Merkez Bankası’na transfer olarak Ekonomik Araştırmalar 
Grubu Direktörü olarak görev yaptı.

2007 yılında Türkiye’ye dönerek Yurtiçi Kargo’yu da 
bünyesinde barından Arıkanlı Holding’de Strateji Koor-
dinatörlüğü ve İş Geliştirme Departmanı’nı kuran Şahi-
nöz, 2009 yılında Avusturya’nın en büyük bankası Erste 
Bank’ın Türkiye Genel Müdürü olarak atandı. Şahinöz, TİM 
Danışmanlık bünyesinde bankalara ve reel sektör firmala-
rına çok çeşitli alanlarda eğitimler ve danışmanlık hizmeti 
veriyor.

Çamlıbel’de genel müdür Niyazi Kıvılcım oldu 
Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 950 bin aboneye elektrik dağı-

tım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (ÇEDAŞ) 
genel müdürlük koltuğuna Niyazi Kıvılcım atandı. 38 yıldan 
bu yana enerji sektöründe farklı kademelerde çalışan Niyazi 
Kıvılcım, 10 Eylül 2018 itibarıyla görevine başladı.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa’nın Enerji Pi-
yasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Dairesi’nin Grup 
Başkanlığı’na getirilmesinin ardından ÇEDAŞ’ta yeni görev-
lendirme yapıldı. ÇEDAŞ›ta genel müdürlük görevini üstle-
nen Niyazi Kıvılcım, 1979 yılında Gazi Üniversitesi Ankara 
Devlet Mühendisliği ve Mimarlık Akademisi Elektrik Mühen-

disliği bölümünden mezun oldu. Kıvılcım, 1980-2001 yılları 
arasında TEDAŞ’ta mühendis, mesul mühendis, başmü-
hendis, il müdürü, müessese müdürü ve yönetim komitesi 
başkanı olarak görev yaptı.

2001-2004 arasında TEDAŞ’ta Proje ve Tesis Daire Baş-
kanı ve Genel Müdür Müşaviri olarak çalışan Kıvılcım, 2004-
2013 yıları arasında TEDAŞ Isparta Müessese Müdürü ve 
Yönetim Komitesi Başkanı ve İl Müdürü olarak görev aldı. 
2013 yılındaki özelleşme sürecinin ardından yine Akdeniz 
Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (AEDAŞ) Isparta İl Müdürü olarak 
çalışmaya devam eden Kıvılcım, evli ve 2 kız çocuğu babası.

Ulutaş, EPDK Başkan Yardımcısı oldu 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda (EPDK) boş bulunan Başkan Yardımcılığı 

görevine, Elektrik Piyasası Daire Başkanı Hacı Ali Ulutaş atandı. Ulutaş, Başkan Yardım-
cılığının yanında Elektrik Piyasa Daire Başkanlığı görevini de sürdürecek. Öte yandan 
kurumda Kamulaştırma Daire Başkanlığına Grup Başkanı Feyzi Yar’ın atanması karar-
laştırıldı.

Hacı Ali Ulutaş, 1979 yılında Mersin’in Anamur ilçesinde doğdu. 2002 yılında Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan 
Ulutaş, iş hayatına 2003 yılında Başkent EDAS’ta başladı. Bu kurumda 5 yıl çalıştıktan 
sonra 2009-2011 yılları arasında TEDAŞ Proje-Tesis Daire Başkanlığında görev yaptı ve 
2011 yılında EPDK’da çalışmaya başladı. Ulutaş, Elektrik Piyasası Dairesi ve Tari-
feler Dairesi’nde Grup Başkanı olarak çalıştıktan sonra, 26 Mayıs 2016 tari-
hinde Elektrik Piyasası Daire Başkanı görevine atandı. Evli ve iki çocuk babası 
olan Ulutaş, halen Elektrik Piyasası Daire Başkanı olarak görev yapıyor. 

Enerjisa’da iki kadın yönetici ataması yapıldı 
Enerji AŞ’de iki önemli göreve ata-

ma yapıldı. Şirketten yapılan açıkla-
maya göre Strateji ve İş Geliştirme 
Bölüm Başkanlığına Fezal Okur, İnsan 
Kaynakları ve Bilişim Başkanlığı’na ise 
Gül Erol atandı. Şirket yöneticilerin-
den, Satış Başkanı pozisyonunda ça-
lışan Hüseyin Çağlar ise 30 Eylül 2018 
tarihinden itibaren geçerli olmak üze-
re görevinden ayrıldı. 

Uzun zamandır Sabancı Holding 
bünyesinde çalışan Fezal Okur, Boğa-
ziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
Bölümü’nün ardından Georgia Tekno-
loji Institute of Technology’de Endüst-
ri Mühendisliği ve MBA çalışmalarını 

tamamladı. Kariyerine AT Kearney’de 
başlayan ve 2005 yılının sonuna ka-
dar yönetim danışmanı olarak çalışan 
Okur, daha sonra Eczacıbaşı Baxter, 
Philip Morris International’da çeşitli 
kademelerde yönetcilik yaptı. 2007 
yılı sonunda, 2013’te Strateji ve İş 
Geliştirme Direktörü olarak atandığı 
Sabancı Holding bünyesinde enerji, 
perakende ve sigorta alanlarında 
çalıştı. 

İnsan Kaynakları ve Bilişim 
Başkanı olan Gül Erol ise 1973 
yılında Gebze’de doğdu. Üni-
versite eğitimini Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Endüstri 

Mühendisliği Fakültesi’nde tamamla-
yan Erol, iş hayatına adım attığı Bim-
sa’da 11 yıllık deneyiminin ardından 
2009 yılında Enerjisa’da IT Direktör’ü 
olarak çalışmaya başladı. 

Deneyimli gazeteci  
Dicle Elektrik’te çalışacak

Medya dünyasının ve ekonomi basınının deneyimli ismi Erkan Kızılocak, Eksim 
Holding bünyesindeki Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş’ye Kurumsal İletişim Yöneticisi olarak 
transfer oldu. Kızılocak, Dicle Elektrik’in ulusal medya ilişkilerinin yanı sıra şirketin 
sektörel kuruluşlardaki temsil görevini de yürütecek. Turkuvaz Grubu tarafından ya-
yınlanan Para dergisinde imza attığı enerji haberleriyle tanınan Kızılocak 2016 yılı so-
nunda halka ilişkiler sektörüne geçiş yapmıştı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi mezunu olan Erkan Kızılocak, Enerji Gazetecileri Derneği (EGAD) Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) üyesidir. 

TP’nin yeni pazarlama direktörü 
Ulaş Koç oldu

Akaryakıt sektörünün önemli kuruluşlarından Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım 
A.Ş.’nin pazarlama direktörlüğü görevine Ulaş Koç atandı. Ağustos 2018 itibarıyla gö-
revine başlayan Koç, Türkiye Petrolleri’nin tüm iletişim ve pazarlama faaliyetlerinden 
sorumlu olacak. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşlet-

me Bölümü mezunu olan Ulaş Koç, profesyonel kariyerine 2002 yılında Petrol Ofisi 
A.Ş.’de satış temsilcisi olarak başladı. 2014 yılına kadar aynı şirkette farklı yönetsel 
pozisyonlarda görev yapan Koç, ardından pazarlama projeleri uygulama müdürü 
oldu. Koç, Türkiye Petrolleri bünyesine katılmadan önce Lukoil Eurasia A.Ş.’de pa-
zarlama müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Fezal Okur Gül Erol
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CW ENERJI KAPASITESINI 750 MW’A ÇIKARDI 

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet 
gösteren CW Enerji’nin Genel Müdürü Volkan 

Yılmaz, 165 milyon lira yatırımla yeni güneş enerji-
si paneli fabrikasını devreye aldıklarını açıkladı. CW 
Enerji’nin Türkiye ve Avrupa’nın en büyük güneş paneli 
üreticileri arasında yer aldığını söyleyen Yılmaz, üre-

tim kapasitelerinin yaklaşık bir yıl öncesine kadar 450 
megavat olduğunu, şu an ise 750 megavat seviyesine 
ulaştıklarını belirtti. 

Şu anda 15 ülkeye ihracat yaptıklarını da dile geti-
ren Yılmaz, açıklamalarına şöyle devam etti: 

“Fas’tan Tunus’a, Gana’dan Almanya’ya, Suriye’den 
Kosova’ya kadar dünyanın birçok ülkesine yaptığımız 
ihracatı 2019’da 30, 2020’de 40 ülkeye çıkaracağız. 
Tabii ihracata açıldığımızda uluslararası arenadaki 
rakiplerimiz karşımıza çıkıyor. Onlarla rekabet edebil-
mek için üretim kapasitemizi 750 megavata çıkardık. 
Kapasitemizi çok yakında 1 gigavata çıkaracağız. Bu-
nun için de ‘Sanayi 4.0’ normlarına uygun, yüzde 100 
otomasyon odaklı yeni fabrikamızı hayata geçirdik. 
Fabrikamız sayesinde hem kaliteyi çok daha optimum 
noktada tutacağız hem de çalışan sayısında 4’te 3 ta-
sarruf ederek en büyük rakibimiz olan Çinli üreticilerle 
de uluslararası alanda rekabet edebilir hale geleceğiz.

AKFEN, VAN’I GES ÜSSÜ YAPACAK 

Akfen Yenilenebilir Enerji’nin 20 MW’lık Van gü-
neş santrallerinde elektrik üretimi başladı.

2020’ye kadar yerli ve yenilenebilir kaynaklardan 
oluşan 1000 MW’lık enerji üretim santrali kapasite-
sine ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji, 
yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Akfen Ye-
nilenebilir Enerji’nin gelecek yıl aynı bölgede yapı-
mı başlanacak üçüncü lisanslı güneş santralinin de 
devreye girmesiyle Türkiye’nin güneşlenme süresi en 
yüksek illerinden Van, 30 MW’lık güneş enerji santra-
line kavuşmuş olacak. Üç santral tam 120 bin kişinin 
enerji ihtiyacını karşılayacak.

Türkiye’nin en büyük güneş ve rüzgar enerjisi 
kredisini aldıktan sonra 5 bölgede 327 MW gücün-
de 13 yerli enerji santralinin yapımına hız veren Ak-
fen Yenilenebilir Enerji, 530 milyon dolar değerinde-
ki yatırımlarını ardı ardına hayata geçiriyor. Eylül ayı 
sonunda ardı ardına kabulleri yapılan Van Edremit 
ilindeki Omicron Erciş ve Omicron Engil santralleri 
toplam 20 megavat gücüne sahip. Santraller üretilen 
enerjiyi ulusal elektrik ağı üzerinden tüm Türkiye’ye 
ulaştırarak 80 bin kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak. 
Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından Van’da yapımına 

başlanacak 10 MW gücündeki lisanslı projenin üçün-
cü santrali PSI Engil ise gelecek yıl devreye alınacak.

Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeline sahip en 
yüksek illerinden Van’da işletilecek olan 3 santral Van 
Gölü’nün yanı başındaki toplam 600 dönümlük arazi 
üzerinde bulunuyor. Yıllık 60 GWh elektrik üretme-
si beklenen santraller, 25 bin 804 ton karbondioksit 
eşdeğeri sera gazı salınımını engelleyecekler. Yak-
laşık 66 milyon dolara mal olacak güneş santralleri 
sayesinde Van önemli bir ekonomik değere kavuşur-
ken, 120 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacı tamamen yerli 
ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak. 

TÜRKERLER, ALAŞEHIR’DE 
664 MILYON DOLARLIK 

YATIRIMA HAZIRLANIYOR 

Manisa Alaşehir’e hali hazırda 336 milyon do-
lar büyüklüğünde jeotermal yatırımı yapan 

Türkerler Holding, yeni jeotermal enerji santralleri 
kurmaya hazırlanıyor. Bu yıl ilki düzenlenen Alaşehir 
Üzüm Festivali’nde ödül alan Türkerler Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Kazım Türker,664 milyon dolarlık 
yeni yatırıma hazırlandıklarını açıkladı. 

Şimdiye kadar Manisa Alaşehir’de, JES 1 ve JES 2 je-
otermal santralleri ile toplamda 200 milyon dolar değe-
rinde yatırım yaparak 48 MW kurulu güç elde ettiklerini 
hatırlatan Kazım Türker, 30 MW kapasiteli JES 3 santra-
linin de inşaatının devam ettiğini sözlerine ekledi. 

Kazım Türker konuşmasını söyle sürdürdü: Ala-
şehir’de kurduğumuz JES 1 ve JES 2 santrallerimizle 
toplamda 48 MW kurulu gücümüz var. Bu santrallerle 
yılda 360 milyon kWh enerji elde ediyoruz. Toplam 200 
milyon dolarlık yatırım bedeliyle hayata geçirdiğimiz 
bu santrallere ilaveten, 136 milyon USD değerinde 
yılda 220 milyon kWh enerji elde edebileceğimiz JES 
3 santralinin inşaatını hız kesmeden sürdürüyoruz. 
Tüm bu gelişmelerin yanında yeni yatırımları da ha-
yata geçirmeye devam edeceğiz. JES 3 santralı yapı-
mından sonra, sırasıyla JES 4, 5, 6, 7 ve 8 yatırımlarını 
tamamlayarak toplam 248 MW kapasiteye ulaşmayı 
planlıyoruz. Bu projelerin tamamlanmasıyla yıllık üre-
tim hacmi 1.8 milyon MWh’ya ulaşacak ve bölge bir 
jeotermal enerji üssü haline gelecek. İlave yatırımları-
mızla birlikte bölgeye toplamda 1 milyar dolar değe-
rinde katkı sağlamış olacağız.

ZORLU ENERJI’DEN 
KAZAKISTAN’A 50 MW  

GÜNEŞ YATIRIMI 

Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı, Tür-
kiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Kazakh 

Invest ve DEİK tarafından Ankara’da organize edilen 
“Türkiye – Kazakistan Yatırım Forumu” kapsamında, 
Zorlu Enerji ile Kazakistan Enerji Bakanlığı ve Türkis-
tan Bölgesi Valiliği arasında, Türkiye ve Kazakistan’ın 
karşılıklı ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ve yatırımların 
artırılması amacıyla Kazakistan’da 50 MW Solar Enerji 
Santrali projesi için iyi niyet anlaşması imzaladı.

Kazakistan’ın 2050 yılına yönelik ekonomi hedef-
leri doğrultusunda yaptığı çalışmalar çerçevesinde, 
Ankara JW Marriot Otel’de, Kazakistan Cumhuriye-
ti Başbakan Birinci Yardımcısı Askar Mamin, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kazakistan 
Enerji Bakanı Kanat Mozumbayev ve DEİK Türk- Kazak 
İş Konseyi Başkanı Mert Sarı’nın katılımıyla “Türkiye – 
Kazakistan Yatırım Forumu” düzenlendi. 

Kazakistan’ın başta petrol ve doğal gaz olmak 
üzere, hammadde ve doğal kaynak ihracatına dayalı 
yapıdan çıkarılması amacıyla atılan önemli bir adım 
olan forumda Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Mozum-
bayev ve Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan 
Sorumlu Genel Müdür Ali Kındap, 50 MW Solar Enerji 
Santrali geliştirilmesi konusunda iyi niyet anlaşması 
imzaladı.
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HOLLANDA BEBEK BEZINDEN ENERJI ÜRETECEK 

Hollanda’da her yıl yaklaşık 
yarım milyon çocuk tarafın-

dan kullanılan bebek bezleri, özel 
bir yöntemle geri dönüştürülerek 
çevre dostu yakıt, biyogaz, plastik 
ve suni gübre üretilecek. Ülkedeki 
bir çocuk, tuvalet alışkanlığı edi-
nene kadar ortalama 5 bin bebek 
bezi kullanıyor. Buna, idrar kaçırma 
sorunu yaşayan yaşlıların kullandı-
ğı bezler de eklenince, sorun ciddi 
boyutlara ulaşıyor.

Kişi başı 150 - 200 kilo katı 
atığın toplandığı ülkede, her yıl or-
talama 500 bin çocuk bebek bezi 
kullanıyor. Giderek artan atık bez 
sorunu, aralık ayından itibaren 
önemli ölçüde çözülmüş olacak. 
Atık bebek bezlerinin geri dönüş-
türülmesi amacıyla yaklaşık 2 yıldır 
devam eden deneme çalışmaları 

başarıyla sonuçlandı
ARN adlı atık işleme şirketi ta-

rafından Nijmegen kenti yakınla-
rındaki Weurt kasabasında, kirli 
bebek bezlerini geri dönüştürecek 
fabrikanın yapımına başlandı. Ara-
lık ayından itibaren fabrikada atık 
bebek bezleri geri dönüştürülecek. 
Bebek bezleri, 40 bar basınç ve 250 
santigrat dereceye dayanıklı çelik 
reaktörde eritilecek. Yüksek ısı ve 

basınç sayesinde bebek bezinin 
bileşimindeki plastik ve diğer mad-
deler ayrıştırılacak. Atık bezlerin 
geri dönüşümü konusunda 7 yıldır 
çalışma yapan ve bu konuda pa-
tent alan William Elsinga’ya göre, 
yüksek ısıda yapılan ayrıştırma iş-
lemi sırasında bebek bezlerindeki 
bakteri, virüs ve ilaç artıkları da ta-
mamen yok oluyor.

Hollanda’daki birçok beledi-
ye, atık bezleri yakmak yerine yeni 
fabrika için toplamaya başladı. 
Bunlardan biri de Utrecht kenti 
yakınlarındaki Soest Belediyesi. 
Çevreden sorumlu belediye başkan 
yardımcısı Nermina Kundiç, 13 ayrı 
toplama noktası oluşturduklarını 
belirterek, geri dönüşüm sayesin-
de hammadde israfının önlenece-
ğini söylüyor.

ATIK PLASTIKLER ELEKTRIKLI ARAÇ YAKITI OLACAK 

Webtekno’da yer alan habere göre, günümüzde 
hızla yaygınlaşmaya başlayan elektrikli araç-

lar, planlar doğru işlerse yakıt olarak plastik atıkları 
kullanabilecek. Doğaya salındıktan sonra kaybolması 
ortalama 450 yıl süren plastik atıkların bu denli efektif 
bir şekilde kullanılabilmesi halinde dünya nüfusunun 
petrol ihtiyacı biraz olsun hafifleyebilecek.

Swansea Üniversitesi araştırmacıları tarafından 
geliştirilen proje; plastik atıkları hidrojen kaynağına 
çevirerek, söz konusu hidrojeni oksijen ile sentezli-
yor ve bu sayede otomobil ve diğer araçlar için yakıta 
dönüştürebiliyor. Öte yandan bu sistem, herhangi bir 
plastik atığa doğrudan uygulanabilir olduğu için söz 
konusu yaklaşımı bir tür çöp öğütücüye benzetebiliriz.

Plastik atığı yakıta çevirmek konusunda seçi-
ci olmayan proje hakkında konuşan kimyacı Dr. Mo-
ritz Kuehnel, “Bu projenin en güzel yanı, kullandığınız 
maddenin özel bir işlemden geçmesi gerekmiyor. Bir 
sıvı yağ kabını mı kullanmak istiyorsunuz; kabın içinde 
kalan yağ sizin için bir sorun olmayacak, aksine süreci 
güçlendireceğini bile söylemek mümkün.” açıklama-
sında bulundu.

Henüz emekleme aşamasında olan bu projenin 
orta ölçekli bir gelecekte elektrikli otomobillere rakip 
olabileceği kuvvetli bir ihtimal. Pek tabii petrol devle-
rinin bu tür bir teknolojiye karşı nasıl bir tutum izleye-
ceği henüz bilinemiyor. Bilinen tek bir şey varsa o da 
insanlığın artık yaşam ve çevre şartlarını daha iyi hale 
getirecek teknolojik altyapıya sahip olduğu.
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adımı da attı ve BOTAŞ, 25 Eylül Salı gününden itiba-
ren özel sektörden gaz almaya başladı. Sektör tem-
silcileri, “BOTAŞ, bir bölümü asgari yazlık alım mik-
tarı baskısı altındaki özel tedarikçilerden doğal gaz 
almaya başladı. BOTAŞ’ın bu alımı ay sonuna kadar 
sürdürmesi bekleniyor. Bu,  Rus gazında öngörülen 
miktarda yazın gaz çekilmemesi nedeniyle oluşan 
yaz cezasının da önünü kesecek” yorumunu yaptı. 

Devreye BOTAŞ girdi 
Sektör temsilcileri; BOTAŞ’ın yılın kalan üç ayın-

da da gaz alımına devam edip etmeyeceği sorusunu 
üzerine, “BOTAŞ’ın izleyen aylarda da özel sektörden 
gaz alıp, müşterilerine satacağını bekliyoruz. Tabii, 
bu konuda erkenden konuşmamak gerekiyor. BO-
TAŞ’ın da bir miktar Rusya’dan ‘al ya da öde’ riski 
olduğu da belirtiliyor” bilgisini verdi. 

Sektöre sorduğumuz bir diğer soru da BOTAŞ, 
kendisinin karşı karşıya olduğu riski bertaraf etmek 
için ne yaptığı oldu. Sektör temsilcilerinin yanıtı şöy-
le: “BOTAŞ ile İran’ın doğal gaz şirketi NIGC arasında 
bir anlaşma sağlandı. Buna göre 23 Eylül-7 Ekim ta-
rihleri arasında 15 gün süreyle İran- Türkiye doğal 
gaz boru hattında bakım yapılacak. Bu süre boyunca 
İran’dan doğal gaz alınmayacak. BOTAŞ’ın, bu süre-

de Rusya’dan daha çok gaz çekmesi ve al ya da öde 
riskini ciddi  biçimde azaltması bekleniyor.”

Doğal gazda da kademeli tarife bekleniyor
Doğal gaz sektörünün gündemindeki bir başka 

konu ise kademeli tarife… Sektör temsilcileri, elekt-
rikte olduğu gibi doğal gazda da kademeli tarife 
uygulamasının söz konusu olduğunu yönünde bilgi 
erdi. Kademeli tarife ne anlama geliyor? 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 
ağustos ayında şehiriçi elektrik dağıtım şirketle-
rinden kademeli tarife için teknik çalışmanın yapıl-
masını istedi. Şirketler, hazırlıklara başladı. EPDK, 
1 Ekim’de uygulamaya geçmeyi hedefliyordu. Bazı 
elektrik dağıtım şirketleri hazırlıklarını tamamla-
yamadığı için uygulamanın en erken kasım ayında 
başlaması bekleniyor. 

EPDK, elektrikte henüz kademeye konu tüketim 
miktarını belirlemedi. Ancak, aylık 150-160 kilovat-
saat olması bekleniyor. Bu miktar ve altında elektrik 
tüketimi olanlar olası zamlardan daha az etkilene-
cek. Daha düşük fiyattan elektrik alacak. Bu miktarı 
aşanlar, daha yüksek bir tarifeden elektrik tükete-
cek.

Doğal gaz ithalatçılarının bu açmaz içine düşme-
sinde en etkili faktör dolar kurundaki artış; çünkü 
son yaşanan durum, enerji sektöründe tüm hesap-
ları alt üst etti. Kurdaki hareketliliğin ilk etkisi doğal 
gaz ve elektrik fiyatlarında görüldü ve enerji fiyatla-
rına zam olarak yansıdı. Ağustos ve eylül aylarının 
ardından ekim ayında da elektrik ve doğal gaz fiyat-
ları artış yaşandı. Hükümet enflasyonla mücadele 
için yılsonuna kadar herhangi bir zam yapmayacağı-
nı açıkladı ancak beklentiler 2019 ilk günü itibarıyla 

zam furyasının devam edeceği yönünde… 
Doğal gaz sektöründe, fiyatlar kadar önemli bir 

başka konu da Rusya’dan ithal edilen 10 milyar met-
reküplük gazda gündeme gelen “al ya da öde” riski... 
Özel sektör doğal gaz ithalatçıları ve toptancılar, yıl 
sonunda “al ya da öde”ye girecekleri kaygısıyla zor 
günler geçiriyor. Kaygının tavan yaptığı kesim ise 
özellikle toptancılar… 

Peki, gazdaki risk ne kadar? Enerji Panorama’nın 
bu alanda faaliyet gösteren şirketlerden aldığı bil-
giye göre özel sektör, bu yılın sonunda 1-1.5 milyar 
metreküp doğal gazda “al ya da öde” yaptırımı ile 
karşı karşıya kalacak. Bu durumda gaz çekilmediği 
ve kullanılmadığı halde Rusya’ya ödenecek tutar da 
250-260 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. 

Şirketler, bu amaçla Rus Gazprom’la görüşmek 
üzere bir fırsat kolluyor. Şirket temsilcileri, bu ris-
ki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na da ilettik-
lerini,  bakanlığın da konuyu yakından takip ettiğini 
söyledi. Enerji Bakanlığı’nın, Rusya ile bir görüşme 
yapma olasılığının da bulunduğu ifade edildi. 

Gözlerin çevrildiği Enerji Bakanlığı, bu konuda ilk 

Rus doğal gazında “al ya da öde” baskısı sürüyor 
ÖZEL SEKTÖR 260 MİLYON DOLAR DOĞAL GAZ BEDELİ 

ÖDEMEK ZORUNDA 
Özel sektör doğal gaz ithalatçıları ve 

toptancılarının “al ya da öde” kabusu 
devam ediyor. Ankara kulislerinde özel 
sektörün, bu yılın sonunda 1-1.5 milyar 
metreküp doğal gazda “al ya da öde” yaptırımı 
ile karşı karşıya kalacağı konuşuluyor. Bu 
miktarda doğal gaz için ödenmesi gereken tutar 
ise yaklaşık 250-260 milyon dolar düzeyinde 
olacak…

 ANKARA KULİSİ 
Deniz Suphi
.
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alanında ilk ciddi adım, 10 Mayıs 2005 tarih ve 
5346  sayılı yasayla atıldı. Bu yasayla, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı 
kullanımının yaygınlaştırılması, kaynak çeşitliliği-
nin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması 
amaçlanıyordu. O tarihten itibaren de özellikle rüz-
gar santralleri yatırımda inanılmaz bir rüzgar başla-
dı. Birkaç yıl içinde yani 2007 yılında rüzgar enerjisi 
yatırımlarına yönelik lisans talebi, 78 bin GW’a ulaş-
tı. Gerçi bu talebin büyük bir kısmı hayata geçme-
di ancak özel sektörün bu alana ilgisini gösterme-
si açısından oldukça önemli bir gösterge olduğunu 

Dünyada enerji yatırımlarının tutarı, 2017 yılın-
da 1.8 trilyon dolara ulaştı, bu rakamın yaklaşık 300 
milyon dolarını ise yenilenebilir enerji yatırımları 
oluşturdu. 21. Yüzyıl Yenilenebilir Enerji Politikaları 
Organizasyonu (REN21) raporuna göre de geçen yıl 
küresel kurulu kapasitenin yüzde 70’i, yenilenebilir 
enerjiden karşılandı. 2017 yılında dünyada yenilene-
bilir enerjide toplam kurulu güç, önceki yıla göre 178 
gigavat artışla 2 bin 195 gigavat’a ulaştı... Geçen yılki 
yatırımlarla birlikte 2017’de dünya genelinde yeni-

lenebilir enerji sektöründe istihdam, 10 milyon 300 
bin kişiye ulaştı.

Türkiye’de de dünyaya benzer bir durum söz ko-
nusu. TEİAŞ’ın Ağustos 2018 rakamlarına göre, hid-
rolik hariç yenilenebilir enerji üretim miktarı 24 bin 
MW’a ulaştı. 

Türkiye, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmada 
dünyanın diğer ülkelerinden oldukça geç başladı 
ama son yıllarda artan yatırımlarla bu açığı kapat-
maya çalışıyor. Bu konudaki yasal düzenlemeler 

KAPAK Z. Işık Adler • Esen Erkan .

Enerjide 
sermaye tabana 

yayılıyor

Enerji sektörü onlarca yıldır, devletlerin 
yanı sıra dünyaca ünlü dev şirketlerin 
yatırım yaptığı bir sektör oldu. Ancak 

artık farklı bir manzara ile karşı karşıyayız. 
Özellikle yenilenebilir enerjiye olan 

ilginin artması, sivil toplum kuruluşlarının 
bu konudaki baskısı, devletlerin verdiği 
teşviklerle geleneksel enerji üretimiyle 

yarışır bir sektör oluştu...
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minden dağıtımına, teknoloji geliştirmeye, ekipman 
üretmeye kadar sektörün birçok alanında pozisyon 
alıyor. Yenilikçi fikirleri ile inovatif projeler ortaya 
koymayı başaran start-up’ların sayısı gün geçtikçe 
artıyor. Kimi enerji mevzuatını dijital ortama taşı-
yor, kimi güneş paneli üretiminde yeni teknolojiler 
geliştiriyor, kimi enerji verimliliği alanında faaliyet 
gösteriyor. 

Sadece güneşte yeni şirket sayısı bini geçti
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye 

Bölümü GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli, bu durumu, 
“Konvansiyonel kaynaklı yatırımları bulunan oyun-
cuların yenilenebilir enerji kaynaklı yatırımlara il-
gilerinin arttığı gibi yeni oyuncuların da sektörde 
önemli rol aldığı da göz ardı edilemez” sözleriyle 
yorumluyor. “Bununla birlikte lisanssız güneş ener-
jisi sektörü içerisinde eski enerji yatırımcıları bulun-
duğu gibi, düşük kurulu güçlere sahip irili ve ufaklı 
1000’in üzerinde yeni şirket ve yeni oyuncular da 
var. Bu oyuncuların çok büyük bölümü enerji dışında 
farklı iş alanları ile iştigal ediyor” diyor. 

Dünyada güneş enerjisi sektörü üzerine yatırım 
fırsatlarının birçok ülkede var olduğunu belirten 
Kaleli, “Çin devleti kendi yatırımcılarına halen ciddi 

teşvikler veriyor. Ukrayna, Ürdün, Cezayir, Fas, İran, 
Hollanda gibi ülkelerde de alım garantileri var ve 
bu ülkelere yatırım yapan Türk şirketleri olduğu-
nu da görüyoruz. Kısaca güneş alanında faaliyet 
gösteren Türk şirketlerinin yurt dışında da ciddi bir 
çalışma içinde olduklarını söyleyebiliriz” değerlen-
dirmesini yapıyor. 

“Yenilenebilirde hareketli bir pazar oluştu” 
Türkiye’de son yıllara bakıldığında hem yerli ve 

yabancı, hem de büyük ve küçük oyuncular sevi-
yesinde yenilenebilirde hareketli bir pazar olduğunu 
söyleyen TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, 
“2017 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin kurulu gücü 
içerisinde kamu yüzde 23,4, özel sektör ise yüzde 
76,6’lık paya sahip. Özel sektör, son yıllarda yenile-
nebilir enerji alanında yapılan ihalelere büyük ilgi 
gösteriyor. Son yıllarda yapılan rüzgar ihalelerinde 
yeni oyuncuların olduğunu görüyoruz. Daha önce in-
şaat ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, 
artık yenilenebilir enerjide de kendilerinden söz et-
tirmeye başladı” diyor. 

Bugün dünya genelinde yenilenebilir enerjinin 
toplam enerji üretimi içindeki payının yüzde 25’e 
kadar çıktığını söyleyen Ataseven, açıklamalarını 
şöyle sürdürüyor: Yenilenebilir enerjide dünyada ilk 
iki sırayı paylaşan Çin ve ABD’nin güneş ve rüzgar 
enerjisindeki yatırımlarını yüzde 50 oranında arttır-
ması dikkat çekici. Petrol devlerinin bile yenilenebi-
lir enerjide var olma çabaları sektörün önemini bir 
kez daha vurguluyor. Mevcut durumda fosil yakıtlara 
olan bağımlılık yüksek oranda olmasına karşın yıllar 
itibarıyla yenilenebilir enerjinin kullanım oranlarının 
artacağı ve her yıl yeni oyuncuların sektöre giriş ya-
pacağı açıkça görülüyor. 

söyleyebiliriz. Daha sonra 
jeotermal, biyoyakıt ve en 
sonunda güneş enerjisiy-
le ilgili çeşitli düzenlemeler 
yapıldı. Güneşin bu kadar geç 
kalmasının nedeni birim fiyat 
üzerindeki tartışmalardı. 

Satın almalarda da aslan payı 
yenilenebilir enerjide

SETA’nın 2017 yılında yayımladığı bir araştırma 
da Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki potan-
siyeline işaret ediyor. Türkiye, 2009’da yenilenebilir 
enerji üretiminde 15.5 gigawatt (GW) olan toplam 
kurulu güç kapasitesini 2016 yılında 34.2 GW’a çı-
karmayı başardı. Rapora  göre Türkiye’nin 2006 yı-
lında sahip olduğu 59 MW’lık rüzgar enerjisi kurulu 
güç kapasitesi 2016 yılsonu itibarıyla 6 bin 81 MW 
seviyelerine ulaştı. 

Yenilenebilir enerji, enerji satın almaları ve bir-
leşmelerinde de hatırı sayılır bir rakama ulaştı. 
KPMG’nin 2018 yılında kamuoyuyla paylaştığı son 
raporuna göre, yenilenebilir enerji sektöründeki ge-
lişmelerin ve trendlerin yer aldığı araştırmaya katı-
lan sektör oyuncularının yüzde 82’si, gelecek 24 ay 
içinde offshore kaynaklarda artış bekliyor, bu kay-
nağı güneş ve hidroelektrik kaynaklar izliyor. Söz 
konusu artışta, yenilenebilir enerji teknolojilerinin 
olgunlaşıp ticarileşmeye başlamasıyla birlikte bu 
kaynakların “temkinli” yatırımcılar için daha cazip 
hale gelmesinin etkili olacağını düşünüyoruz.

Yukarıda konunun önemini daha net anlatabilmek 

için uzun tuttuğumuz 
girizgahın ardından 
ana konumuzu incele-

yebiliriz. Ana hatlarını 
verdiğimiz manzara, ye-

nilenebilir enerjinin dünya 
ekonomisi için yeni bir alan 

olduğunu ve kısa sürede olgun-
laşıp kendi başına bir sektör haline 

geldiğini gösteriyor. Ancak yenilenebilir 
enerjiyi doğası gereği, geleneksel enerji sektöründen 
ayıran bir özelliği var. O da beraberinde dünya çapın-
da yüz binlerce, Türkiye’de ise binlerce yeni şirketin 
doğmasına yol açması... Yenilenebilir enerjinin ino-
vasyona ve Ar-Ge’ye açık yüzü, bu alanda yapılmış 
çalışmaların azlığı gibi nedenlerle çok sayıda genç 
girişimci, yatırımcı kimliğini kazanmaya başladı. Bü-
yük santral kurulumlarından daha çok bu girişimlerin 
özellikle mühendislik-danışmanlık ve ekipman üreti-
mi alanında yoğunlaştığını söyleyebiliriz. 

Enerji büyük şirketlerin oyun alanı olmaktan 
çıkıyor 

Sektör, büyüme potansiyeliyle holdinglerin ortak 
yatırım ve büyüme alanı olarak görülüyor; gerçekten 
de dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, dev petrol 
şirketleri, holdingler dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de yenilenebilir enerjiye milyarlarca dolarlık yatırım 
yapmaya başladı.. 

Ancak enerji artık yalnızca büyüklerin oyun alanı 
olmaktan çıkıyor. Türkiye’de az çok sermaye gücü 
olan birçok şirket ve girişimci de enerjinin üreti-

İşte bu yeni sektörün en 

önemli oyuncuları sektöre yeni 

giren, hatta start-up olarak bu işe 

başlayıp kısa zamanda büyük ölçeklere 

ulaşan şirketler... İnovatif ürün ve hizmetleri, 

Ar-Ge çalışmaları sonucunda kazandıkları 

patentlerle yenilenebilir enerji sektöründe 

var olan ve ciddi bir pazar payına ulaşan 

bu şirketler “sermayenin tabana 

yayılmasını” sağladı...
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Güneş, rüzgar, jeotermal, biyo-
yakıt gibi yenilenebilir enerji ala-
nında faaliyet gösteren yeni şirket 
sayısında özellikle son 10 yılda cid-
di bir artış söz konusu. Hepsi alan-
larında farklı konulara odaklanmış 
bu şirketler, kısıtlı sermayeye sahip 
olsalar da geliştirdikleri yöntemler, 
ürünler ve verdikleri hizmetlerle 
kısa sürede büyük başarı sahibi ol-
dular. Dergimizin önceki sayıların-
da olduğu gibi bundan sonra da bu 
şirketlerin başarı hikayelerine yer 
vermeye devam edeceğiz. Dediğimiz 
gibi binlerce şirket var. Hepsine yer 
vermemiz imkansız, o nedenle her 
sektörden bir örnek vermekle yetin-
mek zorundayız. 

NORTHEL ENERJI, RÜZGAR 
TÜRBINI ÜRETIMINDE 

UZMANLAŞTI 
Northel Enerji adını kamuoyu 

2011 yılında duymaya başladı ama 
şirket, 90’ların sonunda rüzgar tür-
bini üretmeye başladı. İlk türbin, 
2004’te Söke’de bir çiftliğe takılmış. 
2007’de ise Balıkesir Ayvalık’ta kü-
çük bir atölyede başlayan üretim 
şu anda birçok RES’te kullanılan 
türbinleri üretmiş. Teknik öğretmen 
Cem Yalçın’ın sahibi olduğu şirketin 
ürettiği rüzgar türbinleri sadece Tür-
kiye’de değil, ABD’de başta olmak 
üzere dünyanın birçok ülkesinde 
kullanılıyor. Şirketin imzasını taşıyan 
şebekeye bağlı türbin sayısı 200’ü 
geçmiş durumda. 

5 YILDA GÜNEŞ 
ENERJISININ EN ÖNEMLI 

OYUNCUSU OLDU 
Eko Yenilenebilir Enerjiler, 2013 

yılında faaliyete başladı. Rüzgar, 
güneş, biyoyakıt gibi yenilenebilir 
enerjiler sektöründe EPC, proje ge-
liştirme ve yatırım hizmetleri su-
nan şirket, müşterilerine ulaşılabilir, 
sürdürülebilir anahtar teslim temiz 
enerji çözüm hizmeti veriyor. Şirket, 
bugüne kadar yurdun birçok yerinde 
çok sayıda güneş santrali projesine 
imza attı. 

Ekore, bu yıl vites büyüterek Niğ-
de’de 1500 kişinin istihdam edilece-
ği 4 milyar TL’lik bir yatırımla yüzde 
100 yerli güneş enerjisi paneli üre-
tim tesisi de kuracak. 

GÜNEŞ ENERJISI ÇOK 
TUTAN YÜZEY ÜRETTI

Prof. Dr. Figen Kadırgan ve eşi 
Prof. Dr. Neşet Kadırgan tarafından 
2009 yılında bir Ar-Ge şirketi ola-
rak kurulan Selektif Teknoloj, güneş 
enerjisini yüksek verimle tutan nano 
kaplamalı bir yüzeyin uluslarara-
sı patentini 2011’de aldı. Şu anda 
Konya, İzmir, Diyarbakır, Manisa gibi 
birçok ilde birçok tesiste bu yüzey 
kullanılıyor. Prof. Dr. Figen Kadır-
gan, “Bakır üzerine uyguladığımız 
özel yüzeyle sıcak su üretebildiğimiz 
gibi bunun endüstriyel uygulamaları 
da var. Seralarda da ürünümüz kul-
lanılabilir. Çok az güneşte bile çok 
verimli sonuç veriyor” diyor. Kadır-
gan, camla kaplanan binaların kışın 

soğuk, yazın aşırı sıcak olduğunu, 
kendi ürünlerinin kullanılması du-
rumunda bu sorunun aşılabileceğini 
belirtiyor. 

TAVUK GÜBRESINDEN 
ENERJI ÜRETIYOR

Enerjinin farklı alanlarında faa-
liyet gösteren Era’nın en önemli iş-
tigal alanı biyoyakıtlar. Şirket, yüzde 
100 tavuk gübresinden enerji ürete-
rek ilk biyogaz tesisinin kurucusu. 
Türkiye’de ilk defa yüzde 100 tavuk 
gübresinden elektrik enerjisi üreten 
Albe Biyogaz, 2.4 MW’lık kapasitesi 
ile dünyanın en büyükleri arasın-
da yer alıyor. Yıllık ortalama 60 bin 
konutun aydınlatılması sağlayacak 
enerji üreten tesis içinde atıkları 
değerlendirmek amacıyla, 360 ton 
domates yetiştirilecek olan organik 
sera da bulunuyor. 

500 BÜYÜK ŞIRKET  
ARASINA GIRDI

Güneş paneli üreticisi CW Enerji, 
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafın-
dan hazırlanan Türkiye’nin en büyük 
sanayi kuruluşları listesine bu yıl ilk 
kez 413’üncü sıradan giriş yaptı. CW 
Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık 
Sarvan konu ile ilgili açıklamasında, 
15 MW’lık kapasite ile başladıkla-
rı güneş paneli üretim faaliyetlerini 
438 MW’lık kapasite ile sürdürdükle-
rini, yıllık panel üretim kapasitelerini 
1.000 MW’a çıkaracak, ayrıca yıllık 
500 MW’lık hücre üretim kapasitesi 
ilave edecek 125 milyon TL bütçeli 
kapasite artırım çalışmalarının da 
sürdüğünü söyledi. 

Sektörlerden farklı örnekler 10 YIL IÇINDE YATIRIMLAR KATLANARAK ARTACAK
TÜREB Başkanı-Mustafa Ataseven

Rüzgar alanına yatırım yapan 
şirketlerin büyüklüklerini 
sektörle kıyasladığımızda nasıl 
bir tablo ortaya çıkıyor? 
Küresel ısınma ile mücadelede 
olumlu etkisi olan kaynakların kul-
lanımının yaygınlaşması ilk başlar-
da istenilen hızda olmasa da dünya 
artık temiz kaynak kullanımına 
yönelmiş durumda. Hem dünyada 
hem ülkemizde rüzgar yatırımları 
şimdilik butik yatırımlar olarak iler-
liyor. Geçen yıl ilk kez YEKA projesi 
ile birlikte 1.000 MW’lık bir yatırı-
mın tek seferde yapılabilmesinin 
önü açılmış oldu. Gelecekte sektö-
rün nasıl şekilleneceğini hep birlikte 
göreceğiz. 
Küçük yatırımlardan büyük güçler 
oluşturabilen yenilenebilir enerji 
sektörü, enerjide yeni bir döneme 
imza atıyor. Bu dönemden sonra 
dünyada artık büyük oyuncuların da 
yenilenebilir enerji sektöründe söz 
sahibi olmak için adımlar atacağını 
düşünüyoruz. Nitekim dünyanın en 
büyük petrol üreticilerinden Shell, 
2020 yılına kadar her yıl 2 milyar 
dolarlık yenilenebilir enerji yatı-
rımı taahhüdünde bulundu. Gerçi 
yaptıkları 30 milyar dolarlık petrol 
yatırımlarının yanında küçük bir 
rakam gibi görünse de bu bir baş-
langıç. Önümüzdeki 10 yıl içinde 
yatırımlarının katlanarak artacağını 
düşünüyoruz. 
Konvansiyonel kaynaklara yatırım 
yapan şirketlere baktığımızda, dün-
yada sayabileceğimiz birkaç yatı-
rımcıdan bahsederken, yenilenebilir 
enerji sektöründe bu sayının yüzler-
ce yatırımcıdan oluştuğunu görebi-
liyoruz. Yani yenilenebilir enerjide 
sermayenin tabana yayıldığını ra-

hatlıkla söyleyebiliriz.
Yenilenebilir enerji, bu alana yatırım 
yapacak yeni şirketlere, bağımsız gi-
rişimcilere nasıl bir fırsat sunuyor?
Her yıl Türkiye elektrik üretimi ku-
rulu gücüne eklenen kapasitede ye-
nilenebilir enerjinin payı artıyor. Ye-
nilenebilir enerji kaynaklarının sera 
gazı emisyonlarını azaltarak iklim 
değişikliği ile mücadelede önemli 
bir rol oynadığını da düşünürsek, 
gelecekte bu sektördeki yatırımların 
artacağı da açıkça görülüyor. Yapı-
lan ihalelerde küçüklü büyüklü bir-
çok şirketin yer aldığını görüyoruz. 
Her girişimci gücü oranında rüzgar 
sektörüne giriş yapıyor.
Yenilenebilir enerji, kaynağına para 
ödemediğimiz, yerli ve temiz bir 
enerji kaynağı. Artan nüfusun enerji 
ihtiyacını uzun vadede sadece kon-
vansiyonel kaynaklardan sağlaya-
mayacağımız bir gerçek. Teknoloji 
ilerledikçe enerjiye olan ihtiyacın da 
artacağını biliyoruz. Elektrikli araç-
lar beş on yıl içinde yaygınlaşacak. 
Bu koşullar altında yenilenebilir 

enerji sektörü girişimciler için uzun 
vadede getirisi yüksek ve önü açık 
bir sektör olarak duruyor.

Gelecekte yenilenebilir enerji 
alanında nasıl yatırım fırsatları 
olacak? Yeni iş alanları ortaya 
çıkacak mı? Bu konudaki 
görüşünüz nedir?
Ülkemizin teknoekonomik rüzgar 
potansiyelinin yüzde 14’ü hayata 
geçmiş durumda. Güneş enerjisinde 
yüzde 4 oranında kurulu gücümüz 
olduğunu ve biyoenerji, jeotermal 
kaynaklarımızdan tam anlamıyla 
yararlanamadığımızı da eklersek 
yenilenebilir enerjinin ne kadar çok 
gelecek vaat ettiğini görürüz. Bu-
nunla birlikte Ortadoğu, Türk cum-
huriyetler ve Afrika pazarına göz 
attığımızda, kendi ülkemizdeki yatı-
rımların dışında oralarda da büyük 
bir pazar olduğunun altını çizmek 
gerekiyor. 
İstihdam yönünden bakılacak olur-
sa, yenilenebilir enerji geleceği en 
parlak sektörlerden biri. Enerji Ajan-
sı verilerine göre, sektöre 2035’e 
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BAĞIMSIZ GIRIŞIMCILER HER PROJEYI  
AYRI AYRI DEĞERLENDIRMELI

Kutay Kaleli-GÜNDER Başkanı
Sektöre çok sayıda yeni oyuncu girmesini nasıl 
açıklamak gerekir, bu trend devam edecek mi?
Konvansiyonel alanlarda yapılan yatırımlar daha ha-
cimli ve yatırım bedelleri olarak oldukça yüksek. Bu-
nun yanı sıra yatırım, finansman ve işletme kabiliyeti, 
önemli düzeyde profesyonel personel ve yönetici gücü 
bulundurmalı. Güneş enerjisi yatırımlarında ise santral 
kurulum maliyetleri konvansiyonel yatırımlara göre 
maliyetleri ve kurulum süreleri oldukça düşük ve zah-
metsiz. Santraller, kurulumundan sonra yapılacak pe-
riyodik bakım, test ve denetimler ile 25-30 yıl arasında 
işletilebiliyor. Santral ömrü süresince gerekli olan per-
sonel sayısı da nispeten daha az. Dolayısıyla bu durum 
orta ölçekli şirketler için bir fırsat ve cazibe yarattı ve 
sektörde önemli bir payı da bu orta ölçekli gruplar oluş-
turdu. Bununla birlikte orta ölçekli şirketler sektörde 
oldukça önemli bir pay edinse de güneş enerjisi proje-
lerinin ekonomik ve teknik kolaylıklarını gören büyük 
ölçekli firmalarda bu yatırımlara dahil olmuşlardır.
Yenilenebilir enerji, bu alana yatırım yapacak yeni 
şirketlere, bağımsız girişimcilere nasıl bir fırsat su-
nuyor?
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, yenilenebilir ener-
jiye yatırım yapmak her zaman çok da kolay olmayabi-
lir. Özellikle teknik zorluğu ve işletme zorluğu bulunan 
hidroelektrik santraller, jeotermal santraller ve biyoküt-
le santralleri bu anlamda oldukça mesai ve profesyonel-

lik isteyen işlerdir. Bununla beraber güneş ve nispeten 
rüzgâr projeleri bu anlamda yatırım tekniği olarak diğer 
projelere nazaran daha kolay işletilebilen santrallerdir. 
Bağımsız girişimciler ve yeni yatırım yapmak isteyen 
şirketler, her projeyi ayrı ayrı değerlendirmeli ve fizi-
bilite çalışmalarında mutlaka profesyonel destek al-
malılar. Doğru çalışılmış bir yenilenebilir enerji projesi 
Türkiye’de her zaman karlı bir yatırım aracı olacaktır. 
Bununla birlikte teknik çalışmaları eksik yapılmış olan 
projeler zamanla şirketler üzerinde bir külfet haline ge-
lebilirler. Yenilenebilir enerji kaynaklarında bulunan 
piyasa alım garantileri yatırımı yapmak noktasında 
hem yatırımcı hem de finans kuruluşları açısından cid-
di bir fizibilite kolaylığı sağlamakta, enerji satış fiyatı-
nın 10 yıl süre ile belli olduğu yatırımlarda ticari etken 
olan enerji satış fiyatı değişkeni ortadan kalkmaktadır. 

kadar küresel ölçekte toplam 42.2 
trilyon dolar yatırım yapılacak. Tür-
kiye’de de son yıllarda yatırım atağı 
içinde bulunan sektör, kazançlı bir 
iş kapısı olarak karşımıza çıkıyor. 

Yeni meslekler de ortaya çıkacak mı?
Üretimden dağıtıma, toptan satış-
tan rüzgar sanayisine kadar yeni iş 
sahaları mevcut. İnternette enerji 
sektörü için iş alanlarına baktığı-
nızda son beş yılda ne kadar fazla 
artış olduğunu görebilirsiniz. Ener-

jide sektöre özgü uzmanlıklar oluş-
maya başladı. Mühendis kökenli 
enerji danışmanları, çevre hukuku 
uzmanlığı, atık yönetimi konusun-
da uzmanlar aranıyor. Enerji huku-
ku, enerji ticareti, enerji politikası, 
enerji ekonomisi gibi alanlarda uz-
manlaşmak, satış ve insan kaynak-
larında görev yapmak başlı başına 
önemli istihdam alanları oldu.
Temel mühendislik alanları ye-
nilenebilir enerji konusunda özel 

eğitimler ve sertifikasyonlar aldık-
larında sektörde aranılan kişiler 
haline geldi. Diğer mühendislik 
alanlarının ve enerji sistemleri mü-
hendisliği bölümü mezunlarının 
istihdamı da giderek artıyor. Sant-
rallerin işletmesi, işletmelerin opti-
mizasyonu ile ilgili konularda görev 
yapacak meslek dallarında da yeni 
iş fırsatları doğuyor. Geleceğin iş 
fırsatları yenilenebilir enerjide yo-
ğunlaşacak.
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Çin, yenilenebilir enerjinin 
en büyük tüketicisi olacak

IEA’nın tahminlerine göre Çin, 
dünyadaki en büyük yeşil enerji 
tüketicisi haline gelme hedefi ile 
438 gigawatt yenilenebilir enerji 
kapasitesi ekleyerek, AB’yi ge-
ride bırakacak ve küresel yeni-
lenebilir enerjideki büyümenin 
yüzde 41’inden sorumlu olacak. 
Brezilya ise 2023’te toplam ener-
ji tüketiminin neredeyse yarısını, 
yenilenebilir kaynaklar kategori-
sinden beslenen hidro ve biyoe-
nerji kaynaklarından elde edecek.

2015 yılından itibaren, tüm dünyada fosil ya-
kıtlardan daha fazla yenilenebilir enerji santralleri 
devreye alınmaya başladı. Uluslararası Enerji Ajan-
sı’nın (IEA) yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin 
en son yıllık raporunda, güneş enerjisinde  artan 
politika desteğine bağlı olarak küresel yenilenebilir 
enerji kapasitesinin 1 terawatt kadar artması öngö-
rüyor.  IEA, doğal gaz ve ucuz kömür yatırımlarının 
daha rekabetçi güneş, rüzgar teknolojileri ve hidroe-
lektrik enerji ile kısıtlanacağını düşünüyor.

Fosil yakıtların payı azalıyor ancak kömür...
Yenilenebilir enerjinin 2023 yılına kadar küresel 

elektrik üretimindeki payının yüzde 30’a çıkmasına 
karşın Asya’daki artan kömür üretimi nedeni ile en 
kirli fosil yakıt olan kömür, önümüzdeki 5 yıl içinde 
en büyük paya sahip olmaya devam edecek.

Öte yandan, hidroelektrik enerjinin önümüzdeki 
beş yıl içinde yüzde 12 artması ve 2023 yılına kadar 
495.936 TWh kapasite eklemesi ile en büyük yenile-
nebilir elektrik üretim kaynağı olmaya devam edeceği 
tahmin ediliyor. Rüzgarın üretimdeki payını ise üçte iki 
ile yüzde 7 arasında artırması ve 736.441 TWh artış 
bekleniyor. Üçüncül yenilenebilir enerji kaynağı gü-
neş enerjisi ise biyoenerjiyi geride bırakarak 816.490 
TWh yükselerek üretimini üç katına çıkaracak.

Dünyanın elektriğine 5 yıl  içinde  
1  trilyon watt yenilenebilir  eklenecek

Dünya, önümüzdeki beş yılda Avrupa Birliği’nin mevcut üretim kapasitesinden daha 
fazla yenilenebilir güce sahip olabilir. Küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 

2023 yılına kadar 1 terawatt artacağı ve güneş enerjisinin üretimdeki payının ise 3 katına 
yükseleceği belirtiliyor. IEA, doğal gaz ve ucuz kömür yatırımlarının daha rekabetçi güneş, 
rüzgar teknolojileri ve hidroelektrik enerji ile kısıtlanacağını düşünüyor

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN GÖZ ARDI EDİLEN DEVİ: 

MODERN BİYOENERJİ 
IEA, 2017 yılında tüm dünyada tüketilen temiz enerjinin yarısını oluşturan bi-
yoenerji kaynaklarından, “yenilenebilir enerjinin kör noktası” olarak ifade et-
tiği “modern biyoenerji”ye odaklanıyor. Bitkilerden üretilen sıvı yakıtlar, anae-
robik sindirim ve odun peletleri gazı içeren en modern biyoenerji, endüstrideki 
binaları ısıtmak için kullanılıyor. Ahşap ve hayvansal atık gibi biyokütleden 
gelen geleneksel biyoenerji ise bu kapsamda hesaba katılmıyor. IEA’nın icra 
direktörü Fatih Birol’un, “yenilenebilir enerji alanının göz ardı edilen devi” 
şeklinde ifade ettiği modern biyoenerji alanı, sera gazı emisyonlarını azaltan, 
sosyal, çevresel ve ekonomik yönüyle temiz enerji sektörü için büyük potansi-
yele sahip görülüyor.

SON 136 YIL BOYUNCA 
EN SICAK 18 YILIN 17’Sİ 

2000’LERDE GERÇEKLEŞTİ
BP Plc’nin verilerine göre, enerji kulla-
nımından kaynaklanan karbondioksit 
emisyonları, 2017 yılında yüzde 1.6’ya 
yükseldi. ABD uzay ajansı NASA’nın veri-
lerine göre, son 136 yıl boyunca en sıcak 
18 yılın 17’si, 2001-2016 yılları arasında 
gerçekleşti. Bilim adamları, küresel ısın-
mayı atmosferdeki karbondioksit kon-
santrasyonları ile ilişkilendirerek, fosil 
yakıtların, özellikle de kömür kullanımı 
ile artan tehlikeye dikkat çekiyor. Kömür 
şu anda dünyanın enerji talebinin yak-
laşık yüzde 27’sini karşılıyor ve IEA’ya 
göre, 2040 yılında hükümetlerin daha 
fazla temiz enerji politikasına doğru yö-
nelmesi ile birlikte bu oran yüzde 22’ye 
düşebilecek.

 DÜNYA GÜNDEMİ 
Esen Erkan 
.
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Elektrik sektöründe finansal alarm sürüyor 

Finansal çıkmaz içine doğru giden elektrik dağı-
tım sektörü, çözüm için Ankara’da lobi faaliyetlerine 
hız verdi. Daha önce de birkaç kez yetkililerle görü-
şen sektör temsilcileri son olarak 19 Eylül Çarşamba 
günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 
ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Baş-
kanı Mustafa Yılmaz’la bir araya geldi. Toplantıda, 
döviz kuru artışı, ekonomideki dalgalanma,  finans-
man sorunları  masaya yatırıldı. Sektör oyuncuları, 
görüşmede acil finansmana ihtiyaçları olduğu me-
sajını vererek, “Zor durumdayız, kamunun desteğine 
ihtiyacımız var” taleplerini yeniledi. 

Elektrik dağıtım sektörünün çatı örgütü Elektrik 
Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), öncülüğünde 
yapılan ‘Ankara çıkarması’nda üretim sektöründe 
faaliyet gösteren şirketler de yer aldı. Patronaj düze-
yinde katılımın olduğu görüşmede özel sektör tem-
silcileri, finansman sorununa çözüm için Enerji Ba-
kanı Dönmez ve EPDK Başkanı Yılmaz’ı bilgilendirdi. 
Görüşmede ELDER, öncelikle sektör hakkında ayrın-
tılı bir sunum yaptı. Ardından patronlar söz alarak 
sektörün içinde bulunduğu durumu kendi pencere-
lerinden anlattı. Ortak mesaj; “Sürdürülebilirlik için 
kaynağa ihtiyacımız var, zorlanıyoruz” oldu. 

EÜAŞ’a olan borç 2 milyar TL’yi aştı 
Patronlar, bankaların yanı sıra Elektrik Üretim 

Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) olan borçların da büyü-
düğünü belirttiler.  Dağıtım şirketleri, müşterileri-
ne satmak üzere piyasanın yanı sıra EÜAŞ’tan da 
elektrik satın alıyor. Dağıtım şirketlerinin, EÜAŞ’a 

olan borcunun 2 milyar TL düzeyine çıktığı belirtil-
di. Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün bankalara 
da 50 milyar dolar borcu bulunduğu ifade edildi. Fi-
nansman sorununun 2019 yatırımlarını da belli dü-
zeyde etkileyebileceği anlatıldı.  

İŞTE SEKTÖRÜN TALEPLERİ
Sektör temsilcileri görüşmede sorunların yanı sıra 
çözüm önerilerini de ileterek bazı taleplerde bulundu. 
EPDK’nın, elektrik tarifelerini oluşturan bazı paramet-
relerde yapacağı değişikliklerle ek kaynak yaratabile-
ceği belirtildi. Sektör, varlık tabanıyla ilgili görüşleri-
ni de iletti. Patronlar, YEKDEM kapsamında 2 milyar 
TL’lik devletten alacakları da bulunduğunu belirterek, 
bunların ödenmesi için adım atılmasını istedi. 
Görüşmelerde, son dönemde artan elektrik ve do-
ğal gaz fiyatları da gündeme geldi. Enerji yönetimi, 
ekim sonrasında kasım ve izleyen  aylarda tarifede 
değişiklik olup olmayacağına ilişkin mesaj vermedi. 
Elektriğe, 1 Ocak, 1 Nisan, 1 Ağustos ve 1 Eylül’de zam 
yapılmıştı. Bu yılki zam oranı birikimli olarak hesap-
landığında konutlarda yüzde 30’ların üstüne çıktı. 
Sektör kaynakları, BOTAŞ’ın 1 Ekim’de doğal gaz alım 
maliyetlerinin artacağına işaret ederek, “BOTAŞ’ın 
her 1000 metreküp alım fiyatı, 320 dolara kadar çıka-
cak. Bu durum gerek elektrikte gerekse de doğal gazda 
yeni artışları gündeme getirebilir” dedi.

Döviz krizi birçok sektörü etkiledi ancak 
elektrik dağıtım sektörü en ciddi etkilenen 

alan oldu. Finansal darboğazı aşmanın 
yollarını bulmak için çalışmalarını sürdüren, 
çözüm önerileri için üst üste toplantı yapan, 
sektör Ankara’ya çıkarma yaptı. Sektör 
kamuya, “Sürdürülebilirlik için kaynağa 
ihtiyacımız var” mesajını bir kez daha verdi…

 YAKIN PLAN 
Deniz Suphi
.
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Telemcioğlu, sürdürülebilirlik hedefleriyle uyum-
lu, düşük maliyetli ve herkesin enerjiye erişebildiği 
bir enerji geleceğinin anahtarının güneşte olduğu-
nun altını çizdi ve “Güneş enerjisi üreticileri ve yatı-
rımcıları, Türkiye’de güneş enerjisi kurulu gücünün 
2023 yılında en az 14 GW, 2030 yılında ise en az 38 
GW’a yükselmesini bekliyor. Yapılan analizler bu öl-
çekte bir artışın iletim sistemi tarafından da kaldırı-
labileceğini gösteriyor” dedi.

“Yerli ve milli üretimin yolu güneşten 
geçiyor”

Sektörün yarattığı fırsatlar kadar karşılaşacağı 
sorunlara da değinen Faruk Telemcioğlu, bu zor-
lukların aşılabilmesi için yol haritasının anahtar 
çözümler ortaya koyduğunu belirtti ve konuşmasını 
şöyle tamamladı: “Güneş enerjisi maliyetlerindeki 
düşüşe rağmen hem makro hem mikro düzeyde 
ufukta yeni zorluklar bizleri bekliyor. Güneş enerji-
sinin sürdürülebilir büyümesini sağlamak için yerli 
ve milli teknoloji ve üretime öncelik vermeli, elektrik 
üretiminde güneş enerjisinin payının artırılması için 
enerji politikaları ile sanayi, istihdam ve teknoloji 
politikalarını bütüncül olarak değerlendirmeliyiz. 
Bunlar haricinde, yatırımların çoğalması ve sektö-
rün sürdürülebilir olarak büyüyebilmesi için, 2020 
yılından sonraki alım garantisinin şimdiden belir-
lenmesiyle piyasa öngörülebilirliğinin sağlanması 
gerekiyor”.

“Bankaların güneş ve yeşil enerjiye 
öncelik tanımaları gerekli”

Smart Energy Yönetim Kurulu Başkanı ve 
GENSED Başkanı Halil Demirdağ, SOLARENA 

Türkiye’nin güneş enerjisi yol haritasını tanıtan ve 
sektördeki gelişmelere vurgu yapan GÜNDER Genel 
Sekreteri Farul Telemcioğlu, Türkiye’de üretilen güneş 
panellerinin artık hem kalite hem fiyat olarak Çin ile ya-
rışacak noktaya geldiğini belirtti. Güneş enerjisinin hem 
dünyada hem Türkiye’de rekor bir hızda büyüdüğünün 
altını çizen Telemcioğlu, yol haritasının önemli bulgu-
larını paylaştı: “Türkiye’de güneş enerjisi kurulu gücü 
4 yılda 100 katına çıktı, bu rekor bir artış. 2017’de ise 
Türkiye dünyada güneş enerjisi kurulu gücünü en çok 
artıran beşinci ülke oldu. Yine 2017’de güneş enerji-
si Türkiye’de toplam 50 bin kişiyi istihdam etti. Güneş 
enerjisinin bu artış eğilimiyle birlikte sektörün önünde-
ki fırsatlar da zorluklar da artmaya başladı tabi. Güneş 
Enerjisi Yol Haritası ile sektörün bu zorluklarla başa 
çıkma yollarını aydınlatmayı hedefledik.” 

ETKİNLİK Esen Erkan .

GÜNDER, güneş enerjisinin yol 
haritasını SOLARENA’da açıkladı

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu 
Türkiye Bölümü GÜNDER, 2 Ekim’de 

gerçekleştirilen SOLARENA etkinliği 
çerçevesinde Türkiye’nin “Güneş Enerjisi 
Yol Haritası”nı kamuoyuyla paylaştı. Güneş 
enerjisi üreticileri ve yatırımcıları tarafından 
2030 yılında 10 katına çıkması beklenen 
güneş enerjisi kurulu gücünün getireceği 
fırsatlar ve darboğazlar değerlendirildi. 
GÜNDER yerli ve milli üretimin yolunun 
güneş enerjisinin sürdürülebilir 
büyümesinden geçtiğini vurguladı…

kapsamında yaptığı açılış konuşmasında, “YEKA 
projelerinin küçülmesini, mini YEKA’ların gerçekleş-
tirilmesini istediklerini vurgulayarak “Yatırımcıları-
mızın ve paydaşlarımızın ortak görüşü, 1000 MW’lık 
mega projenin küçülmesidir. Bankaların da bazı 
fedakârlıklar yaparak güneş ve yeşil enerjiye ön-

celik tanımalarını ve sektör 

 ETKİNLİK 
Esen Erkan 
.
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paydaşlarına finansman konusunda destek 
vermelerini umuyoruz” açıklamasını yaptı.

“Türkiye rüzgâr ve güneş kapasitesini 
yüzde 30’lara çıkarabilir” 

2030’da Güneş Enerjisi Sektöründeki 
Uluslararası Trendler başlıklı konuşması ile 
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü 
Dr. Değer Saygın, güneşten elektrik üretimi 
maliyetinin gelişimini SOLARENA’da anlat-
tı. Alım garantilerin yerine ihale mekaniz-
malarının giderek daha çok öne çıktığını 
belirten Saygın, “2026 yılında Türkiye’deki 
güneş ve rüzgârın toplam elektrik üretimin-
deki payının günümüzdeki yüzde 7 seviye-
sinden sistemin esnekliğine bağlı olarak 
yüzde 20-30 seviyesine ilave bir maliyet ve 
işletim sorunu olmadan çıkabileceğini” be-
lirtti. Saygın, gelecek yıllarda güneş enerjisi 
üretim maliyetlerinde yüzde 50’lik bir dü-
şüş beklendiğini, küresel elektrik depolama 
maliyetlerinin ise 2030 yılına kadar yüzde 
50-65 arasında azalacağını vurguladı.

UZMANLARDAN FİNANSMAN  
VE TEKNOLOJİ VURGUSU

Dünyada son on yılda güneş enerjisinde büyük bir sıçrama 
yaşandı. 2007 yılında 8 GW olan küresel güneş enerjisi kuru-
lu gücü 2017 yılında 402 GW’a ulaştı. 2010 yılından bu yana 
PV solar panel fiyatları yüzde 83 oranında düşüş gösterirken, 
2050’ye kadar yüzde 71 oranında ek bir düşüşün daha yaşa-
nacağı tahmin ediliyor. 2020 yılında ise güneş enerjisi pro-
jelerinin fosil yakıta dayalı projelerin çoğundan daha ucuza 
elektrik üreteceği öngörülüyor. 
SOLARENA kapsamında, uzman konukların katılımıyla güneş 
enerjisi yol haritasını destekleyecek sunumlar, finansman 
ve teknoloji temalı paneller düzenlendi. “Güneş enerjisinin 
gelişiminin sürdürülebilirliği nasıl sağlanır? Dış pazarlar ve 
fırsatlar” başlıklı ilk panelde, TEPAV Program Direktörü Ben-
gisu Vural, Smart Enerji Genel Müdürü ve GENSED Başkanı 
Halil Demirdağ, CW Enerji Uluslararası Satış Müdürü Soner 
Aktaş ve Norm Enerji Genel Müdürü İbrahim Erkan Yenen yer 
aldı. “Güneş enerjisinin yeni teknolojiler ile yakaladığı siner-
ji, sektörleri dönüştürecek değişim fırsatları sunuyor” başlık-
lı son panelde ise EDAM-Ekonomi ve Dış Politika Araştırma 
Derneği CEO’su Ussal Şahbaz, EDEAS-Elektrik Depolama ve 
Elektrikli Araç Sanayicileri Derneği Başkanı Şahin Bayram, 
Mutlu Akü Araştırma ve Geliştirme Müdürü Muhsin Maman 
ve Enerji Günlüğü Yazarı Zafer Arıkan görüşlerini paylaştı.
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Elektrikli talebinin yüzde 70’ni otomobiller 
oluşturuyor 

BP Grup Baş Ekonomisti  William Zimmern’ın 
toplantıda sunumunu gerçekleştirdiği BP Enerji Gö-
rünümü 2018 raporuna göre, enerji talebindeki artı-
şın yaklaşık yüzde 70’ini elektrik oluşturuyor. Rapor 
taşımacılık sektöründe elektriğin penetrasyonunu 
hem elektrikli araç sayısını hem de her bir aracın ne 
kadar yoğun kullanıldığını göz önüne alarak ölçüyor. 
Gelişen Dönüşüm Senaryosu’nda, küresel otomobil 
parkındaki elektrikli araçların payı 2040 yılına kadar 
yaklaşık yüzde 15’e ulaşacak ki bu da neredeyse 2 
milyarlık bir otomobil parkında 300 milyondan fazla 
otomobil demek. Bununla birlikte, elektrikli otomo-
billerin kullanım yoğunluğu da hesaba katıldığında, 
elektrikle çalışan binek otomobillerin kilometre payı 
yüzde 30’un üzerinde.

Senaryoya göre dikkat çeken bir başka konu ise 
yenilenebilir enerjinin yüzde 400’ün üzerinde bü-
yüme ve küresel enerji üretimindeki artışın yüzde 
50’sinden fazlasını oluşturma beklentisi. Elektrikli 
otomobillerdeki çok hızlı büyümenin petrol talebi-
nin çökmesine neden olacağı fikri temel rakamlar-
la desteklenmiyor. Her ne kadar elektrik en önemli 
artış gösterecek enerji kaynaklarından birisi olsa da 
petrol ve doğal gazın dünya enerjisinin yarısından 
fazlasını oluşturması bekleniyor. İçten yanmalı mo-
torlar yasağının uygulandığı ve çok yüksek verimlilik 
standartlarının görüldüğü bir senaryoda bile, petrol 
talebi 2040 yılında bugünkü seviyeden daha yüksek 
olarak hesaplanıyor.

Gelişen dönüşüm senaryosuna göre, enerji tale-
binin büyümesi ve tüketimin daha da artacak olma-
sı sebebiyle karbon emisyonları 2040 yılına kadar 
yüzde 10 artış gösteriyor. BP Enerji Görünümü 2018; 
2040 yılına kadar karbon emisyonlarının neredeyse 
yüzde 50 oranında azaltıldığı keskin bir düşüşü içe-
ren ‘Daha Hızlı Dönüşüm’ senaryosunu da inceliyor.

Küresel enerji talebi 3’te bir oranında artacak
BP Enerji Görünümü 2018 raporunun bir dizi se-

naryoyu ele aldığına vurgu yapan BP Türkiye Ülke 
Başkanı Mick Stump, “Küresel çapta enerji talebi bü-
yümeye devam ediyor. 2040 yılına kadar artan enerji 
talebinin dörtte biri yenilenebilir enerji kaynakla-
rı tarafından karşılanabilecek; petrol ve doğal gaz 
dünya enerjisinin yarısından fazlasını oluşturmaya 
devam edecek. Her yıl yayımladığımız bu rapor sa-

yesinde hem BP hem de sektör olarak enerji endüst-
risindeki bu değişimlere hazırlanıyoruz. Türkiye’nin 
de enerji dönüşümleri açısından büyük bir stratejik 
öneme sahip olduğunu görüyoruz. Ekonomisi en çok 
büyüyen 20 ülkeden biri olan Türkiye, geleceğin en 
önemli enerji kaynaklarından olan doğal gaz pro-
jeleri ile de dünyanın odağında bulunuyor. Bugün 
Türkiye, dünya ölçeğinde büyük akaryakıt, madeni 
yağ ve havacılık operasyonları ve TANAP ve BTC gibi 
büyük enerji projeleri ile enerji ülkesi konumunu 
koruyor. Biz de BP olarak bu gibi projelerde yer al-
maya ve Türkiye’deki 100 yılı aşkın varlığımızı yeni 
yatırımlarımızla daha da geliştirerek sürdürmeye 
devam edeceğiz” dedi.

Bayraktar: Bütüncül ve kapsamlı yaklaşım 
önemli

Enerji sektöründe orta ve uzun vadeli planlama-
larla birlikte bütüncül ve kapsamlı bir yaklaşımın ge-
rekliliğine vurgu yapan Alparslan Bayraktar; “Enerji 
politikalarının başarıya ulaşmasında olmazsa olmaz 
unsurlarından biri politik hedeflerde devamlılık, be-
lirlilik ve öngörülebilirliktir. Geçmiş dönemde milli 
enerji ve maden politikası altında çizdiğimiz vizyo-
nun yeni dönemde de kuvvetli bir şekilde devam 
edeceğini belirtmek isterim. Bu anlamda, arz gü-
venliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa odaklı 
politikaları, birbiriyle ve gelişen ve değişen piyasa 
koşullarıyla uyumlu şekilde, önceliklendireceğiz. 
Enerji piyasalarını bundan 15-16 yıl önce çok önemli 
bir karar ile serbestleştirmeye başlayan Türkiye, bu 
dönüşümü başarıyla gerçekleştirmiştir.   İçinde bu-
lunduğumuz yeni dönem, zorluklarla beraber fırsat-
ları da beraberinde getirmektedir. Özel sektör pay-
daşlarımız için planlama ve bütüncül yaklaşım öne 
çıkarken piyasanın ihtiyacı olan değişimlere gerekli 
esnekliğin de kamu tarafından sağlanması gereki-
yor” dedi. 

Küresel enerji görünümünü 2040 yılına kadar 
biçimlendiren güçleri ve bu dönüşümün etrafın-
daki belirsizlikleri ele alan  BP Enerji Görünümü 
2018  raporunun  değerlendirildiği  3. DEK (Dünya 
Enerji Konseyi) Konuşmaları;  Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakan Yardımcısı ve Dünya Enerji Konseyi 
(DEK) Türkiye Başkanı Alparslan Bayraktar, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, 
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, BP Türkiye Ülke Baş-
kanı Mick Stump, BP Grup Baş Ekonomisti William 
Zimmern’in  katılımıyla 18 Eylül’de Ankara’da She-
raton Otel’de düzenlendi. Toplantıda, enerji talebinin 
artışı ve çeşitliliği, 2040 yılında sektöre hâkim ola-
cak enerji çeşitleri ve BP Enerji Görünümü 2018 ra-
porunun detayları konuşuldu.

RAPOR  Z. Işık Adler .

2040’ta petrol ve doğal gaz dünya 
enerjisinin yarısından fazlasını oluşturacak

Dünya Enerji Konseyi’nin üçüncüsünü 
BP ile ortaklaşa organize ettiği DEK 

Konuşmaları’nda, “BP Enerji Görünümü 
2018” raporu ve geleceğin enerji trendleri 
değerlendirildi. Ankara’da düzenlenen 
konferansta, 2040 yılına kadar küresel 
enerji tüketimine yönelik çarpıcı bilgiler 
paylaşıldı. Rapora göre; yenilenebilir enerji 
kaynaklarının hızlı büyümesine karşılık, 
2040 yılında küresel enerjinin yarısından 
fazlasını petrol ve gaz karşılayacak

 BP Türkiye Ülke
Başkanı Mick Stump

 RAPOR 
Z. Işık Adler 
.
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“g) Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belir-
lenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve 
gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama 
dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, le-
asing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleş-
me bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer 
ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize 
endeksli olarak kararlaştırılamaz.”

Kararın hangi işlemleri kapsadığı Resmi Gaze-
te’de yayınlanan metinden net anlaşılamadığını dü-
şünerek kararı anlaşılabilir parçalara böldüğümüz-
de karşımıza çıkan metin ise şu şekilde:

“g) Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belir-
lenen haller dışında, kendi aralarındaki 

- menkul ve gayrimenkul alım satım, 
- taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü men-

kul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile 
- iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde 
sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynak-

lanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden 
veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.”

Görüldüğü üzere kamuoyunda oluşan kanaatin 
aksine, karar ile yalnızca gayrimenkul kiralamala-
rında değil, tüm menkul ve gayrimenkul alımlarında 
da Türk Lirası zorunluluğu getirilmiştir. Menkul alım 
satımından kast edilen gayrimenkuller dışındaki ti-
carete konu olan masa, sandalye, cep telefonu, de-
mir, çimento gibi her türlü menkul mallardır.

Karar yalnızca yazılı sözleşmeleri mi 
kapsıyor? Günlük alışverişimiz de karar 
kapsamına giriyor mu?

Karar yazılı ve sözlü tüm sözleşmeleri, alım sa-
tımı kapsıyor. Her gün yaptığımız alışveriş aslında 
yazılı sözleşmeye dayanmayan, fiilen yapılan mal 
teslimi ve bedel ödemesi ile gerçekleşen sözleşme 
niteliğinde. İster bir dükkana girerek şahsen bir malı 
satın alalım, ister internet üzerinden bir mal siparişi 
verelim yaptığımız bu ticari işlemlerin tamamı karar 
kapsamında Türk Lirası olarak yapılmak zorunda.

Sözleşme yapılmadan yapılan satışlarda 
etiketteki fiyat döviz cinsinden olabilir mi?

Karardaki “sözleşme bedeli döviz cinsinden veya 
dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz” hükmü 
gereğince etiketlerde döviz cinsinden bedel belirtil-
mesi mümkün değildir. Borçlar Kanunu hükümleri 

gereğince etiketlerindeki fiyat, satıcı tarafından ma-
lın satış bedelinin potansiyel alıcılara önerilmesidir. 
Bu bedelin alıcılar tarafından yazılı veya sözlü ka-
bul edilmesi durumunda, etiketteki fiyat sözleşme 
bedeli olarak sözleşmenin tamamlanması rolünü 
oynar. Etiketlerde yer alan aslında sözleşme bedeli 
olan fiyatın karar kapsamında döviz cinsinden 
veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması, ilan 
edilmesi karar kapsamında mümkün değildir.

Döviz cinsinden fatura düzenlemek mümkün 
müdür?

Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirle-
necek haller dışında, kendi aralarındaki karar kap-
samındaki işlemler sebebiyle döviz cinsinden fatu-
ra düzenlemesi de mümkün değildir. Fatura, Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine göre tarafların arasın-
daki sözleşmeye uygun olarak satılan mala ilişkin 
malın niteliği, miktarı, fiyatı gibi bilgileri içeren ticari 
belge statüsündedir. Karar kapsamında sözleşme 
bedelinin Türk Lirası olması mecburiyeti, otomatik 
olarak bu sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen ve 
ticari işlemlerde borç alacak tutarını gösterecek sa-
tış faturasının da Türk Lirası cinsinden düzenlenme-
si zorunluluğunu beraberinde getirmektedir.

Kararın uygulaması yayını tarihinde mi 
başlıyor?

Kararın uygulama tarihi açısından da kafa karı-
şıklığı mevcuttur. Kamuoyu daha çok önceden dü-
zenlenmiş sözleşmelere konsantre olmasına rağ-
men karar her gün yaptığımız ticari işlemler için 
yürürlüğe girmiştir.

Kararın yayımı tarihinden önce düzenlenmiş ve 
halen yürürlükte olan sözleşmelerin bedelleri, ka-
rarın yayımı tarihinden itibaren 30 gün içinde Türk 
Lirası olarak yeniden belirlenmek zorundadır.

Bunun ötesinde, kararla getirilen Türk Lirası zo-
runluluğu yeni yapılacak yazılı sözleşmeler, sözleş-
me yapılmadan gerçekleşen günlük ticaret, düzenle-
necek faturalar ve satış etiketleri veya fiyat listeleri 
açısından yayım tarihi olan 13 Eylül itibariyle başla-
mış durumdadır.

Tartışmalı tüm bu konulardaki uygulamanın na-
sıl olacağına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 
düzenlemelerini herkesle birlikte bekliyoruz. 

Hepimizin malumu olduğu üzere 13.09.2018 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası 
Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda De-
ğişiklik Yapılmasına Dair” 85 Numaralı Cumhurbaş-
kanı kararı ile Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakan-
lıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki 
bazı ticari işlemlerinin sözleşme bedeli ve ödeme 
yükümlülüklerinin döviz cinsinden olamayacağı; bu 
işlemlerde Türk Lirası kullanılacağı düzenlendi.

Son yıllarda yayınlanan düzenlemelerden en 
kısa ve üzerinde en çok tartışma yapılanı sanırım bu 

Cumhurbaşkanı kararı oldu; kararı okuyan herkes 
kararın kapsamını farklı yorumladı. Kararı okuyan-
ların bir kısmı, kararın yalnızca kiralama işlemlerini 
kapsadığını söylerken; dikkatli okuyanlar tüm ticari 
işlemleri kapsadığını, kamuoyunda oluşan intibanın 
ötesinde ticari hayattaki tüm işlemleri derinden et-
kileyeceğini iddia ediyor. 

Karar hangi işlemleri kapsıyor?
Kararın hangi işlemleri kapsadığını anlamak için 

önce Resmi Gazete’de yayınlandığı haliyle bakalım.

KONUK YAZAR Mehmet Öner Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı / Yeminli Mali Müşavir

Sadece dövize endeksli 
sözleşmeler değil, döviz cinsinden 
tüm ticaret yasak kapsamında

 KONUK YAZAR 
Mehmet Öner 
Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı / Yeminli Mali Müşavir
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geçti. Tayland’da 5.3 ve Hindistan’da 3.2 milyar dolar 
değerinde işlem gerçekleştirildi. Estonya’da ise yerli 
ve yabancı yatırımcılar toplam 600 milyon dolarlık iş-
lem yaptı.

Çin, ‘One Belt, One Road’  inisiyatifi kapsamında 
yılın ikinci üç aylık döneminde yurt dışında 31.2 mi-
lyar dolarlık enerji işlemi gerçekleştirerek küresel 
sınır ötesi yatırımlara öncülük etti. Söz konusu değer-
in 27.4 milyar dolarlık bölümünü Çinli Three Gorges 
şirketinin Portekizli elektrik şirketi EDP’yi satın almak 
için sunduğu teklif oluşturdu.

Avrupa’da 45.7 milyar dolarlık işlem 
gerçekleşti

Avrupa elektrik piyasasında yılın ilk üç aylık dö-
neminde 63.1 milyar dolarlık işlem gerçekleştirilerek 
rekor seviyeye ulaşılmıştı. İkinci çeyrek dönemde de 
söz konusu ivmenin korunduğu gözleniyor. Avrupa 
elektrik piyasasında ikinci çeyrek dönemde 45.7 mil-
yar dolar değerinde işlem gerçekleştirildi ve bölgede-
ki gerçekleşen işlemlerin değeri, elektrik piyasasında 
dünya genelinde gerçekleşen toplam işlem değerinin 
yüzde 55’ini oluşturdu.

Asya-Pasifik’te yüzde 78 yükseliş yaşandı
Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleştirilen işlemle-

rin değeri ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre yüz-
de 78 yükseliş göstererek 10.3 milyar dolara ulaştı. 
Bununla birlikte yenilenebilir enerji bölgenin elektrik 
piyasasında gerçekleşen işlemlerde payını artırmayı 
sürdürdü. Bölgede toplam 3.8 milyar dolar değerinde 
25 temiz enerji işlemi gerçekleştirildi.

Danışmanlık ve denetim şirketlerinden EY, Ener-
ji Sektörü İşlem ve Trendleri: 2018 Yılı İkinci Çeyrek 
Dönem Raporu’nun sonuçlarını açıkladı. Rapora 
göre; enerji sektöründe küresel olarak işlem değe-
ri 2018 yılının ilk altı aylık döneminde, ikinci çeyrek 
dönemde yaşanan düşüşe karşın, 180 milyar dola-
ra ulaşarak tarihi zirve seviyeye ulaştı. İkinci çey-
rek dönemde işlem değeri bir önceki döneme göre 
yüzde 14 gerileyerek 83 milyar dolar oldu. Bununla 
birlikte yenilenebilir enerjiye olan ilginin artmaya 
devam ettiği görüldü. Yenilenebilir enerji alanında 
ikinci çeyrek dönemde gerçekleştirilen işlemler, iş-
lem hacminin yaklaşık yarısını (yüzde 46) oluşturdu.

Temiz enerji ve yeni teknolojilere yatırımlar 
artıyor

Rapora göre; temiz enerji yatırımlarındaki yük-
seliş trendi ikinci çeyrek dönemde ivme kazanmayı 
sürdürdü. Yılın ikinci üç aylık döneminde temiz enerji 
alanında toplam 12.9 milyar dolar değerinde 63 iş-

lem gerçekleştirildi. Öte yandan Avrupa Birliği’nin 
enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların payını 
2030 yılına kadar yüzde 32’ye çıkarma kararı alması 
ve ABD’de 3.8 milyar dolar değerinde üç yenilebilir 
enerji işlemi gerçekleştirilmesi temiz enerji yatırım-
larında küresel olarak büyüme trendinin süreceğine 
işaret ediyor.

Rapor; elektrik şirketlerinin ikinci çeyrekte de 
yeni teknolojilere yatırım yapmayı sürdürdüğünü 
de ortaya koydu. Avrupa’da enerji hizmetleri ve yeni 
teknoloji alanlarında 5.5 milyar dolar değerinde iş-
lem gerçekleştirildi. Japonya’da ise Tokyo Elektrik 
Enerji Şirketi (TEPCO) iştiraki olan şirket ile birlikte 
öncü teknolojilerin geliştirilmesi için ortak girişim-
lerde bulunacağını duyurdu.

Gelişmekte olan pazarlarda elektrik piyasası 
işlemleri ivme kazanıyor

Rapora göre; gelişmekte olan pazarlar ikinci çey-
rek dönemde daha fazla yatırım çekerek yükselişe 

ARAŞTIRMA Z. Işık Adler.

Enerjide küresel işlem değeri, 
düşüşe karşın rekor kırdı

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY’nin Enerji Sektörü İşlem ve Trendleri 
Raporu sonuçlarına göre; elektrik piyasasında küresel olarak işlem değeri 2018 yılının 

ilk altı aylık döneminde 180 milyar dolara ulaşarak rekor seviyeye ulaştı. Yenilenebilir 
enerji alanında ikinci çeyrek dönemde gerçekleştirilen işlemler, işlem hacminin yüzde 
46’sını oluşturdu…

AMERİKA KITASI 7 MEGA 
İŞLEMLE HAREKETLENDİ

Amerika kıtasında ikinci çeyrek dönemde bir önceki 
döneme göre yüzde 8 düşüş yaşanarak toplam 26.9 
milyar dolar değerinde işlem gerçekleşti. Öte yandan 
bölgede gerçekleşen 7 mega işlemin değeri 21.8 mi-
lyar olurken, ABD’de gerçekleşen işlemlerin değeri 
kıta genelinde gerçekleşen işlem değerinin yüzde 
75’ini oluşturdu.
Rapor ile ilgili değerlendirmede bulunan EY Türkiye 
Enerji Sektörü Lideri Erkan Baykuş şunları söyledi: 
2018’in ilk yarısında yeni teknolojilerin ve yenilene-
bilir enerji yatırımlarına yönelik artan iştahın hâkim 
olduğu bir işlem ortamı oluştu. Bu iki alanın yılın 
geri kalanında da belirleyici olmaya devam edeceği-
ni öngörüyoruz. Dünya genelinde elektrik şirketleri-
nin enerji depolama, elektrikli araç altyapısı ve diji-
tal şebeke gibi yeni teknolojilere olan ilgisi gittikçe 
artıyor. Özellikle Çinli yatırımcıların global yabancı 
yatırımlar içerisindeki payındaki artışa dikkat et-
mek gerekiyor. Bu manada enerji sektöründeki en 
büyük yabancı yatırımcı olan Çin’den ülkemize gel-
en yatırımların da artarak süreceğini öngörüyoruz.”

 ARAŞTIRMA 
Z. Işık Adler
.
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Dünya Bankası, New York’ta düzenlenen One 
Planet Zirvesi’nde, gelişmekte olan ve orta gelirli 
ülkelerdeki yenilenebilir enerji sistemlerine yönelik 
enerji depolama yatırımlarını hızlandırmak ama-
cıyla yeni bir küresel programa 1 milyar dolarlık fi-
nansman sağlayacaklarını açıkladı.

Günümüzde, elektrik tedarikini güvenli bir şekil-
de sağlamak isteyen gelişmekte olan ülkeler için en 
önemli engellerden biri, büyük ölçekli enerji altya-
pılarındaki eksiklikler. Özellikle, fosil yakıt temelli 
enerji karşısında, en uygun maliyetli seçenek olan 
yenilenebilir enerjiyi geliştirmeye çalışan ülkeler 
için bu alandaki yatırımlar büyük önem teşkil ediyor.

Dünya Bankası, bu konuya özel çözüm belirledi 
ve yenilenebilir enerji sektörünün gelişimini destek-
leyecek bir araç olarak enerji depolama yatırımlarını 
ölçeklendirmek için 1 milyar dolar finansman sağ-
layacaklarını açıkladı. Dünya Bankası Grubu Başka-
nı Dr. Jim Yong Kim, One Planet Zirvesi’nde yaptığı 
konuşmada, “Enerji depolama, ülkelerin yeni nesil 
üretim teknolojilerine sıçramasına, enerji erişimini 
genişletmelerine ve daha temiz, daha kararlı, enerji 
sistemleri oluşturmalarına yardımcı olacak” dedi.

Dünya Bankası’nın 1 milyar dolarlık yatırımının, 
4 milyar dolarlık iklim finansmanı temalı kamu ve 
özel sektör yatırımını da harekete geçireceği tahmin 
ediliyor. Programın 2025 yılına kadar, gelişmekte 
olan ülkelerde günümüzde 4-5 GWh olan kurulu de-
polama kapasitesini, 3 katına çıkartması bekleniyor.

İNOVASYON Esen Erkan .

Dünya Bankası’ndan 1 
milyar dolarlık enerji 

depolama desteği

GÜNEŞ ENERJISI NANO 
KRISTALLERLE HIDROJENE 

DÖNÜŞTÜRÜLEBILIR
Avustralya’da güneş enerjisini, hidrojen gibi te-

miz yakıtlara çeviren çevre dostu ve ucuz bir yöntem 
keşfedildi.

Curtin Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı, 
temiz yakıt üretiminde güneş enerjisini dönüştü-
ren çok etkili bir katalizör gibi hareket eden nano 
kristaller geliştirdi. Ekibin lideri Guohua Jia, güneş 
ışığından enerji elde etmek ve bu enerjiyi hidrojen 
gibi temiz yakıtlara dönüştürmek için kullanılan ka-
talizörlerde, platin, iridyum ve rutenyum metalle-
riyle kadmiyum temelli yarı iletkenlere başvurmak 
zorunda kaldıklarını söyledi. Jia, kadmiyumun çok 
zehirli, platin, iridyum ve rutenyum gibi metallerin 
de çok maliyetli olduğuna işaret etti. Öte yandan, ge-
liştirilen nano kristallerin, hiçbir zehirli metal içer-
mediği ve yöntemin çeşitli endüstri sahalarında kul-
lanılabileceği belirtildi.

EGE ÜNIVERSITESI’NDE, KETEN 
LIFLERINDEN ÇEVRECI VE ENERJI 
DOSTU MALZEME GELIŞTIRILDI
Ege Üniversitesi’nde, otomotiv ve havacılık sektö-

ründe kullanılmak üzere keten liflerinden çevreci ve 
hafif kompozit malzeme geliştirildi. Ege Üniversitesi 
Tekstil Mühendisliği Araştırma Görevlisi Dr. Burcu 
Karaca Uğural, tez çalışması kapsamında keten el-
yaf kullanarak özellikle araç içi tasarımda hafiflik ve 
tasarruf sağlayacak alternatif bir malzeme geliştir-
mek üzere araştırma başlattı. Çalışmalarda başarılı 
sonuçlar elde eden Uğural, TÜBİTAK Bireysel Genç 
Girişimci Tekno Girişim Desteği ile Ege Üniversitesi 
NÜVEGE Kuluçka Merkezi’nde B-PREG Kompozit ve 
Tekstil AŞ’yi kurdu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği 
desteği ile de 2018 yılında ilk üretim hattını kuran 
Uğural, keten elyaftan üretilen hafif ve çevre dostu 
kompozit malzemelerin otomobillerde test edilmesi 
için ana ve yan sanayi şirketleriyle gizlilik ve iş birliği 
anlaşmaları imzaladı. Geliştirdiği malzemenin araç 
içi tasarımda kullanılması konusunda test süreçleri-
ni sürdüren Uğural, keten ve plastikten oluşan yerli 
ve milli kompozit malzemenin otomobillerde hafiflik 
sağladığını, üretim ve kullanımda da enerji tasarrufu 
getirdiğini ortaya koydu.

IKLIMLENDIRME SEKTÖRÜNE 
“INTERAKTIF ÜRÜN PLATFORMU”

Türkiye iklimlendirme sektörünün 64 yıllık firma-
sı DemirDöküm, dijitalleşmeye yönelik yatırımlarıyla 
müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam edi-
yor. Geliştirdiği ürünler ve dijitalleşme çalışmalarıy-
la hem iş ortaklarının hem tüketicilerinin hayatına 
konfor katan DemirDöküm, “İnteraktif Ürün Platfor-
mu”nu kullanıma açtı.

Kombiden radyatöre, şofbenden termosifona, kli-
madan ısı pompasına, VRF sistemlerinden oda ter-
mostatına kadar iklimlendirme sektöründe merak 
edilen teknolojiler, ürünlerin teknik özellikleri hak-
kında detaylı bilgilerin yer aldığı platformda sergile-
necek. Tüketiciler, DemirDöküm ürünlerini tek tıkla 
keşfedip; 3 boyutlu görsellerini inceleyip, videoları 
izleyebilecek.

ÖDÜLLÜ SOLAR INVERTER, 
LOJISTIK VE KURULUM 

MALIYETLERINI YÜZDE 65’E 
KADAR AZALTABILIR

Intersolar Avrupa’da, ABB’nin 185 kW aktif güç 
sağlayan yeni PVS-175-TL dizi inverteri, endüstri 
uzmanları tarafından 2018 Intersolar Ödülleri’nde 
en yenilikçi Solar inverter  ödülünü aldı. Saha uy-
gulamalarındaki kurulum ve lojistik maliyetlerinde 
yüzde 65’e kadar tasarruf sağlayan ABB PVS-175-
TL, 1500Vdc dizi inverter pazarındaki en yüksek ka-
pasiteyi sunuyor.

ABB’nin yeni PVS-175-TL modeli, 185 kW’a ka-
dar aktif güç üretilebiliyor. Değerlendirme kurulu, 
ürünün verimliliğini artıran ve işletme bakım mali-
yetlerini düşüren yüksek modülerliğinden oldukça 
etkilendi ve “yüksek güç yoğunluğu” ve “-20°C ile 
60°C çalışma sıcaklığı aralığı” özelliklerini ödüle la-
yık gördü.

 İNOVASYON 
Esen Erkan 
.
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Environmental Progress (EP) 
tarafından yapılan yeni bir analize 
göre, Kaliforniya ve Almanya 680 
milyar doları güneş ve rüzgar tar-
laları gibi yenilenebilirler yerine 
yeni nükleer santrallere yatırsa-
lardı, ikili elektrik tüketimlerinin 
yüzde 100’ünü veya daha fazlası-
nı temiz (düşük emisyonlu) enerji 
kaynaklarından hali hazırda elde 
ediyor olabilirlerdi. Analiz, ABD ve 
Avrupa’nın en büyük temiz enerji 
kaynağı olmasına karşın nükleerin 
hiç bahsinin geçmediği bir “Küresel 
İklim Eylem Zirvesi” için Kaliforniya’nın ev sahipliği 
yapmasından bir gün önce yayınlandı.

EP’nin analizinin iki ana bulgusu şu şekilde:
Almanya, yenilenebilir ve fosil yakıt kullanan 

santrallerin ihtiyaç duyduğu geliştirmeler ve şebe-
ke genişletme çalışmaları yerine 580 milyar doları 
nükleere yatırmış olsaydı, elektrik enerjisi sektörün-
deki fosil yakıtlar ve biyokütle enerjisinin her ikisinin 
yanı sıra arabalar ve hafif kamyonlar için kullandığı 
petrolün tamamının yerini alacak yeterli enerjiye sa-
hip olabilirdi.  

Kaliforniya rüzgâr ve güneş yerine yaklaşık 100 
milyar doları nükleere yatırmış olsaydı, eyalet içeri-
sindeki elektrik enerjisi karışımındaki bütün fosil ya-

kıtların yerini alacak yeterli enerjiye sahip olabilirdi. 
Almanya’nın nükleer ile ulaşım sektörünü tamamen 
karbondan arındırabilecek olduğu bulgusu önemli 
bir bulgu. Bunun sebebi, ulaşımın karbondan arındı-
rılmasının pek çok iklim politikası uzmanı tarafından 
başlıca zorluklardan birisi olarak değerlenmesidir.

Elektrikli arabalar 300 kat artacak
Elektrikli arabalar tarafından tüketilen elektrik 

enerjisinin 2016 ile 2040 yılları arasında 300 kat 
artacağı araştırmanın analisti tarafından öngörülü-
yor. Bu elektrik enerjisi, iklim değişikliğini azaltmak 
amacıyla elektrikli arabalara geçiş için fosil yakıt-
lardan değil temiz enerji kaynaklarından gelmek 
zorunda.

ANALİZ ..

Almanya ve Kaliforniya, yenilenebilir değil, 
nükleeri tercih etseydi yüzde 100 temiz 

enerjiye sahip olurdu 

Nükleer enerjinin varlığı, atık sorunu ve gerekliliği dünya enerji sektörünün ana konuları 
arasındaki popülerliğini sürdürüyor. Son aylarda uluslararası bazı ekonomi dergilerinde 

yayınlanan köşe yazıları ve analizleri de baz alan Forbes dergisi bu konuyu farklı bir açıdan 
inceliyor. Dergi Almanya ve Kaliforniya’nın bugüne kadar yenilenebilir enerjiye yaptıkları 
yatırımları nükleer ile kıyaslayarak çarpıcı sonuçlara ulaşmış...

Kaliforniya Valisi Jerry Brown ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel

Fransa’nın nükleer ağırlıklı elektrik enerjisi, karbon bakımından Almanya’nınkinden 12 kat ve 
Kaliforniya’nınkinden 4 kat daha az yoğunluğa sahip.

 ANALİZ 
.
.
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Elektrik enerjisinin yüzde 40’nının emisyon yap-
mayan enerji kaynaklarından ve kalan yüzde 60’ının 
sadece yenilenebilir kaynaklardan üretilmesine izin 
veren ve yakın zamanda onaylanan SB100’ün, eya-
letin kalan son nükleer güç santralini muhafaza et-
meye teşvik olup olmadığı gelecekte görülecek.

Şayet bu santraller inşa edilseydi ve açık 
kalsalardı, Kaliforniya’da üretilen enerjinin yalnızca 
yüzde 34’üne karşın yüzde 73’ü temiz (çok düşük 
karbon emisyonuna sahip) enerji kaynaklarından 
üretilebilirdi. Bu temiz enerjinin, yüzde 9’u değil fa-
kat yüzde 48’i nükleer enerjiden elde edilebilirdi.

Kaliforniya’nın nükleeri terk edişi
2016 yılında, yenilenebilir kaynaklar üretilen 

enerji birimi başına nükleere kıyasla ABD federal 
ödeneklerinden 94 kat ve fosil yakıtlardan 46 kat 
daha fazla yararlandı. Aynı zamanda, giderek artan 
sayıda analist nükleer güce dayalı bir elektrik şe-
bekesinin güneş veya rüzgara ihtiyacı olmayacağı-
nı itiraf ediyor. Ayrıca nükleer ağırlıklı bir şebekeye 
güneş ve rüzgâr enerjilerinin eklenmesinin, genel-
likle yedek güç olarak doğal gazın kullanılmasıyla 
daha fazla fosil yakıtın yakılmasını gerektireceği de 
bir başka sorun...

Almanya’nın iklim hedeflerini yakalayamayacağı 

giderek artan bir şekilde netleşirken, iklim değişikli-

ği konusundaki kötü geçmişi, iklim değişikliği için bir 

çözüm olarak yenilenebilir enerjinin itibarına zarar 

vereceğinden, korkması muhtemelen olan önde ge-

len yenilenebilir enerji savunucularının eleştirilerine 

maruz kalıyor.

Bir iklim değişikliği savunucusu olmasına ek ola-

rak önde gelen yenilenebilir enerji yatırımcılarından 

olan Al Gore geçtiğimiz haziran ayında “Eğer bir Al-

manya vatandaşı olsaydım, geçmişte bıraktığımız 

Almanya hakkında endişeli olurdum” dedi. “Geçtiği-

miz yıllarda ortaya koyulan liderlik artık var olma-

yan bir gerçeklik yarattı.”

Bloomberg New Energy Finance’den Michael 

Liebreich, “Eğer dünya iklim değişikliği konusunda 

ciddiyse, mevcut güvenli nükleer güç santrallerini 

açık tutmalıyız, zamanından önce kapatmamalıyız” 

dedi. 

Yeni EP analizi, sorunun yalnızca santrallerin 

kapatılması değil, aynı zamanda yeni nükleer güç 

santrallerinin yerine güneş ve rüzgâr çiftliklerinin 

inşa edilmesinin seçilmesi olduğunu vurguluyor.

Yalnızca yenilenebilir enerji politikalarının bir so-
nucu olarak Kaliforniya ve Almanya, elektrik enerjisi 
Almanya’nınkinden 12 kat ve Kaliforniya’nınkinden 4 
kat daha az karbon yoğunluğuna sahip olan Fransa 
gibi nükleer ağırlıklı bölgelere kıyasla iklim konusu-
nu ağırdan alıyorlar.

Karbonsuzlaştırma ve enerji sektörünün izlerini 
takip eden bir enerji analisti olan Scott Luft tarafın-
dan yakın zamanda gerçekleştirilen bir analize göre 
nükleer enerji dağıtımı sayesinde Kanada’nın Onta-
rio bölgesinin elektrik enerjisi Kaliforniya’nınkinden 
neredeyse yüzde 90 daha temiz. Bugün, Kaliforni-
ya’nın enerji sektörünün emisyonları, eyaletin nük-
leer santralleri açık tutmuş ve planlananları inşa 
etmiş olması halinde sahip olabileceği değerlere 
kıyasla iki kattan daha fazla yüksek. 

Kaliforniya eyaletinin siyasi kurumu 2013 yılında, 
halen devam etmekte olan bir federal suç soruştur-
masına da yol açacak şekilde, San Onofre nükleer güç 
santralini ve sonrasında 2025 yılında bütün eyaletin 
temiz enerjisinin yüzde 15’ini üretecek olan Diablo 
Canyon nükleer güç santralini kapanmaya zorladı.

Kaliforniya ve Almanya’nın siyasi liderleri, diğer 
ulusları da kendilerini emsal almaya teşvik etti ve 
yeni gerçekleştirilen EP analizi ile tutarlı olarak so-
nuçlar, göstermelik iklimi koruma hedefinin karşı-
sında yer alıyor.

Son 20 yıldan fazla süredir, temiz enerjiden elde 

edilen elektriğin payı küresel olarak düşüş gösterdi, 
çünkü güneş ve rüzgâr enerjilerinden gelen elektrik 
enerjisindeki artış nükleerin gerilemesini karşıla-
mak için yeterli değildi.

2011 ile 2015 yılları arasında Kaliforniya’daki 
karbon emisyonu, kalan 49 eyalette ortalama yüzde 
3,7 gerilemiş olmasına karşın, yüzde 3,2 arttı.

Kaliforniya treni kaçırdı mı?
2016 yılında Kaliforniya içerisinde üretilen elekt-

rik enerjisinden kaynaklanan emisyonlar yüzde 19 
düşüş gösterdi, fakat bu düşüşün 2/3’ü yağışlı bir 
yıl olması sebebiyle eyaletin hidro-elektrik barajla-
rındaki üretimdeki artıştan kaynaklanmaktaydı ve 
dolayısıyla, düşüşün yalnızca 1/3’ü artan güneş ve 
rüzgardan kaynaklanmış iken, bunun eyaletin enerji 
politikalarıyla hiçbir ilgisi yoktu.

1960’lar ve 1970’lerde, Kaliforniya’nın elektrik 
tesisleri, aralarında Vali Jerry Brown, Sierra Club ve 
Doğal Kaynakları Savunma Fonu’nun (NRDC) bulun-
duğu nükleer karşıtı liderler ve gruplar tarafından 
sonuç itibarıyla öldürülmüş olan bir dizi yeni reak-
tör ve yeni santralin inşasını planlıyorlardı. Rancho 
Seco ve San Onofre Nükleer Üretim İstasyonu dahil 
diğer nükleer tesisler zamanından önce kapanmaya 
zorlanırken, Diablo Canyon, nükleeri kapsamayan 
Kaliforniya’nın Yenilenebilir Portföy Standardı tara-
fından zorla kapatılıyor.

Kaliforniya nükleeri terk etmekle kendisini fosil yakıtlara mecbur bıraktı.

Kaynak: https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2018/09/11/had-they-bet-on-nuclear-not-renewables-ger-

many-california-would-already-have-100-clean-power/#3169fb32e0d4
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için son derece olağan. Yolun ne kadar süreceği ko-
nusunda kötümser olup, evden ne zaman çıkmanız 
gerektiğini hesapladıysanız bundan 10-15 dakika 
erken davranmaya çalışın. Böylece kendinizi koştu-
rurken bulma olasılığınız azalır. Eğer son dakikacı-
lardansanız, saatinizi 10 dakika ileri alıp öyle kulla-
nın.

İşleri teker teker bitirin
Bir zamanlar çok popüler olan, işverenlerin pek 

hoşlandığı multitasking, yani birden çok işi aynı 
anda yapmanın aslında verimli olmadığı pek çok ça-
lışmayla gösterildi. Yapılacaklar listenizdeki madde-
leri teker teker silmek, beyninizi daha az yorup, sizi 
daha az strese sokuyor.

Verdiğiniz aralar gerçek birer mola olsun
Verdiğiniz molalarda gözünüzü kapatıp beyninizi 

dinlendirin, ayağa kalkıp dolaşın, yemek yiyorsanız 
yavaş yavaş ve başka şeylerle ilgilenmeden yiyin 
(bu, aynı zamanda az yemenizi ve sindirimin kolay-
laşmasını da sağlar!)

Önceliklendirmenizi iyi yapın
Olabilecek en basit şekilde mi düşünüyorsunuz? 

Önünüzdeki işlerin ne kadar zaman alacağı, bir son-
raki maddeye ne zaman geçebileceğiniz hakkında 
dürüst davranıyor musunuz? Yapılacak işleri sıraya 
sokarken “şu an en acil / önemli işim ne?” diye ken-
di kendinize sormak, bir şeyleri eksik yapmaya dair 
kaygı ve günlük stresinizi azaltır.

İdeal çalışma ortamını oluşturun
Gürültü ve müziğe, bilgisayarın arka planında 

olan bitene rağmen verimli çalıştığınızı düşünebi-
lirsiniz. Ancak şu bir gerçek ki, sürekli çalan ya da 
çeşitli bildirimlerle bipleyen telefon kadar dikkat da-
ğıtan çok az şey var. Telefonu, hatta yapabiliyorsanız 
interneti kapatarak çalışın. Belki daha kısa süre bil-
gisayar başında oturabilecek, daha sık mola vermek 
isteyeceksiniz ama konsantrasyonunuz mutlaka ar-
tacaktır.

E-postalarla ile ilişkinizi gözden geçirin
Sürekli e-posta kontrol etmek, acelesi olmasa 

dahi “hazır görmüşken” yanıt vermeye zorunlu his-
setmek, günümüzde hep ulaşılabilir olmanın lanet-
lerinden biri. Bu süreyi kısıtlayın, gerekiyorsa belli 
aralıklarla yapmayı kararlaştırıp buna uyun. Ayrıca 
daha kısa e-mailler yazmak, 1 ila 5 cümlede derdini-
zi anlatmak da zaman kazandıran bir yol.

Zamanın yüzde 80’ini çözüm aramaya ayırın
Bir sorunla karşılaştığınızda neden ve nasılını 

sorgulamak hem zaman hem de verimlilik kaybına 
neden olur. Önce sakince düşünüp, sorunu nasıl çö-
zeceğinize odaklanın. Bir sorun üzerine düşünerek 
geçirdiğiniz zamanın en az yüzde 80’i çözüm ara-
yışına dair olmalı. Geri kalan sürede ise bu hatanın 
nedenini bulmaya ve tekrarlanmaması için ders çı-
karmaya ayırabilirsiniz.

Günümüzde uyku bozukluğundan ağrılara, mide 
rahatsızlıklarından çarpıntı ya da daha ciddi kalp 
hastalıklarına kadar pek çok sorunun ana kaynağı-
nın stres olduğu kabul ediliyor ve stresle nasıl başa 
çıkılacağı konusunda da koca koca öğütler veriliyor. 
Bunların içinden, uzman psikologların yazdıklarına 
kulak vermekte fayda var. Uplifers.com ekibi, günlük 
hayatınıza kolayca uygulayabileceğiniz, ekstra bir 
yük getirmeksizin sizi ufak tefek günlük streslerden 
koruyacak 8 ipucu derledi:

Çantanızı önceki akşamdan hazırlayın
Tıpkı okul günleri gibi! Ne giyeceğinizi, hangi çan-

tayı alacağınızı, ofise yemek götürecekseniz bunun 
ne olacağını yatmadan önce planlayın. Üşenseniz 
de yapın bunu, çünkü sabah sakince hazırlanırken 
akşam kurtardığınız 10 dakika sizi epey rahat etti-
rebilir.

Randevulara 5-10 dakika erken gidin
Gerek iş, gerek özel hayatta önemli randevulara 

yetişme stresi, büyük şehirlerde yaşayan insanlar 

YÖNETİM & İK . .

Sizi uğraştırmadan günlük 
stresinizi azaltacak 

8 basit ipucu
Biraz stres ve kaygı, hayatı devam ettirmek için gereken uyanıklık ve enerjiyi sağlar. 

Ancak stresin fazlasıyla arttığı geçici ya da kalıcı durumlarda kişiler, sürekli bir 
mutsuzluk ve depresyon halinin yanı sıra fiziksel etkilerle de boğuşmak durumunda 
kalabilir. İşte bu duruma düşmemek için mini bir kılavuz... 
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2018 yılı Eylül ayında gerçek-
leşen toplam 24.234 GWh elekt-
rik üretiminin %65,6’sı serbest 
üretim şirketleri tarafından ger-
çekleştirilmiştir. Serbest üretim 
şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 3,3 puan, geçtiği-
miz senenin aynı dönemine göre 
ise 1,4 puan artmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 
%16,1 oran ile EÜAŞ santralleri 

ve %14,5 oran ile Yap-İşlet sant-
ralleri izlemektedir. Toplam üreti-
min %3,8’ine 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 Eylül ayında toplam 
üretimin %36’sının doğal gaz ve 
LNG santralleri tarafından ger-
çekleştirildiği görülmektedir. Ba-
rajlı hidroelektrik santraller ilgili 
ayda toplam üretimin %12,1’ini 
karşılarken, akarsu tipi hidroe-
lektrik santraller ise %3 oranıyla 
üretime katkıda bulunmuştur. İt-
hal kömür santralleri Eylül ayında 
toplam üretimin %21,7’sini karşı-

APLUS ENERJİ EYLÜL 2018 ANALİZİ

larken, yerli kömür santralleri ise 
%16,5 oranında katkı sağlamıştır. 
Yenilenebilir enerji santrallerin-
den rüzgar enerjisi santralleri 
toplam üretime %7, jeotermal 
ve güneş enerjisi santralleri2 ise 
%2,2 oranında katkıda bulun-
muştur. Diğer termik santrallerin3 

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

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

üretimdeki payı ise %1,5 olarak 
gerçekleşmiştir. 

TEİAŞ tarafından yayımlanan 
üretim verilerine göre, 2018  
Eylül ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki 
payı %75,73 olarak kaydedilmiş-
tir. Yenilenebilir enerji kaynakla-
rından elde edilen elektrik üre-
timinin payı ise %24,27 olarak 
gerçekleşmiştir4.

2017 yılı Eylül ayında 178,51 

4  2018 Eylül verileri Yük Tevzi Bilgi 
Sistemi’nin yayımladığı 30 Eylül 2018 
tarihli Kamusal Rapordan alınmıştır.

TL/MWh olarak gerçekleşen or-
talama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2018 yılı Eylül ayında, bir önceki 
yıla göre %83,3 oranında artarak 
327,27 TL/MWh olarak kaydedil-
miştir. Bu dönemde gerçekleşen 
ortalama PTF, bir önceki aya göre 
(298,91 TL/MWh) %9,5 oranında 
artış göstermiştir.  

Eylül 2018’de en yüksek gün-
lük ortalama piyasa takas fiyatı 
7 Eylül Cuma günü 353,44 TL/
MWh olarak gerçekleşirken; en 
düşük günlük ortalama PTF ise, 
16 Eylül Pazar günü 302,11 TL/
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MWh olarak kaydedilmiştir. Piya-
sa takas fiyatları saatlik bazda 
incelendiğinde ise, en yüksek PTF 
değerinin 5 Eylül Çarşamba günü 
saat 16.00’da 375,79 TL/MWh, en 
düşük PTF değerinin ise 26 Eylül 
Çarşamba günü saat 12.00’de 
158,56 TL/MWh olarak gerçek-
leştiği görülmektedir.

2018 yılı Eylül ayında pik saat-
lerde5 347,31 TL/MWh olarak ger-
çekleşen ortalama PTF, bir önceki 
ayın pik saatler ortalaması olan 

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

313,52 TL/MWh’lik değere göre 
%10,8 oranında artmıştır6. 

2017 yılı Eylül ayında pik dışı 
(off-peak) saatlerin PTF değeri 
ortalama 156,52 TL/MWh iken, 
bu değer 2018 yılı Eylül ayında 
%96,3 oranında bir artış kaydet-
miş ve 307,23 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir.

2017 yılı Eylül ayı içerisinde 
toplam 24.275 GWh olan elektrik 

6  Gün Öncesi Piyasası ortalama 
elektrik fiyatları hesaplamalarında 
kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF orta-
lamaları kullanılmaktadır.

talebi, 2018 yılı Eylül ayında bir 
önceki yıla göre %0,26 oranında 
azalış göstererek, 24.212 GWh 
değerine inmiştir7. 2017 yılı Eylül 
ayında 33.213 MWh olarak ölçü-
len saatlik ortalama talep, 2018 
yılı Eylül ayında 33.628 MWh ola-
rak gerçekleşmiştir. 

2018 yılı Ağustos ayı sonun-
da 87.303 MW olan toplam kuru-
lu güç değeri 411 MW’lık artışla 
2018 yılı Eylül ayı sonunda 87.714 
MW olarak kaydedilmiştir. 

7  2017 ve 2018 yılları için saatlik ve-
riler YTBS Genel Günlük İşletme Neti-
cesi Raporları’ndan alınmıştır.

Toplam kurulu gücün %60,7’lik 
(53.268 MW) kısmını serbest üre-
tim şirketleri oluştururken, EÜAŞ 
santrallerinin toplam kurulu güç-
teki payı %22,6 (19.857 MW) se-
viyesindedir8. Yap işlet santralleri 
%7’lik (6.102 MW) bir orana sahip 
iken, yap işlet devret santralleri 
%1,6’lık (1.359 MW), işletme hak-
kı devredilen santraller %2,3’lük 
(2.019 MW) bir orana sahiptir. 
Lisanssız santrallerin toplam 
kurulu güç içindeki payı da %5,8 

8  Kaynak olarak TEİAŞ tarafından 
yayımlanan 30 Eylül 2018 tarihli Genel 
Günlük İşletme Neticesi raporu kulla-
nılmaktadır. 

(5.109 MW) olarak kaydedilmiştir. 
2018 yılı Eylül ayı sonun-

da oluşan toplam kurulu gücün 
%29,4’lük kısmı (25.780 MW) do-
ğal gaz ve LNG yakıt tipi santral-
leri ile karşılanırken, %23,4’lük 
kısmı (20.508 MW) barajlı hid-
rolik santraller tarafından kar-
şılanmaktadır. Bu yakıt tipleri-
ni %12,1’lik (10.618 MW) oran 
ile yerli kömür9 santralleri ve 
%10,2’lik oran (8.939 MW) ile it-
hal kömür santralleri izlemekte-

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

dir. Akarsu tipi hidrolik santraller 
%8,7’lik bir orana (7.610 MW) sa-
hipken, rüzgâr santralleri toplam 
kurulu gücün %7,6’lık bir kısmını 
(6.727 MW) oluşturmaktadır10. To-
plam kurulu gücün %5,5’lik kısmı 
(4.800 MW) güneş enerjisi sant-
ralleri, %1,3’lük kısmı (1.164 MW) 
jeotermal enerji santrallerinden 
oluşurken, %1,8’lik kısmı (1.568 
MW) ise diğer termik santraller11 
tarafından oluşturulmaktadır. 

2017 yılı Eylül ayında 3,59 mil-
yar m3 olarak kaydedilen toplam 
doğal gaz tüketimi, 2018 yılı Eylül 
ayında %7,7 oranında bir azalış 
ile 3,32 milyar m3 olarak gerçek-
leşmiştir. Elektrik santrallerinde 
tüketilen doğal gaz miktarı 2017 
yılı Eylül ayında 1,46 milyar m3 
iken bu miktar, 2018 yılının aynı 
döneminde %1,7 oranında azala-
rak 1,44 milyar m3 olarak kayde-
dilmiştir12. Elektrik santrallerinde 
tüketilen doğal gaz miktarının 
toplam doğalgaz tüketimine oranı 
2017 yılı Eylül ayında %40,7 iken, 
bu oran 2018 Eylül ayında %43,4 
olarak gerçekleşmiştir.

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

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

12   2018 yılı Eylül ayı Elektrik üretimi 
için tüketilen toplam doğalgaz miktarı, 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporla-
rından alınmaktadır. Yuvarlamalardan 
dolayı hesaplanan oranlarda farklılık 
bulunabilir. 
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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