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OFFSHORE RES 234 GW’IN 
ÜZERINE ÇIKACAK

KARBONSUZ GELECEĞIN YAKITI: 
AMONYAK

EPDK, BIYOKÜTLE SANTRALLERI 
IÇIN SAHAYA INIYOR

5 SORU, 5 YANITLA 
KARADENIZ DOĞAL 
GAZININ GELECEĞI
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Dünyanın 5 farklı üniteyi tek komplekste 
toplayan ilk fabrikası açıldı

Karbonsuz geleceğin yakıtı:  
AMONYAK

EPDK, biyokütle santrallerinin verimini 
arttırmak için sahaya iniyor

Üretken insanların  
her gün yaptığı 5 şey

20 32 46
Kalyon Holding tarafından yaptırılan Güneş Teknolojileri Fabrikası’nın 
açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. 100 bin m2 alan üzerine kurulu 
fabrikanın maliyeti 400 milyon doları buldu. 1.400 kişiye istihdam 
sağlayacak olan tesis, 500 MW’lık yıllık üretim kapasitesini 2021 yılında 
1000 MW düzeyine çıkarmayı hedefliyor.

Küresel karbon emisyonunun yüzde 2’sinden sorumlu olan denizcilik 
sektörü, karbonsuz bir gelecek adına harekete geçti. MarineDeal News’te yer 
alan haberde, Türkiye’de rüzgâr ve güneş enerjisiyle desteklenmiş amonyak/
hidrojen deniz yakıtı üretiminin geleceğine vurgu yapıldı…

Yenilenebilir enerji portföyündeki payını giderek artıran biyokütle 
santralleri kamunun da gündeminde. Biyokütle santrallerinin 

verimliliğinin düşük olduğunu ve bazılarının da atık bulamadığı 
için doğal gaz kullanmaya başladığını saptayan EPDK, sahaya 

inerek sorunları yerinde saptayıp, çözüm yollarını araştıracak…

ABD’li ofis çalışanları arasında yapılan bir ankete göre, günlük çalışma saatinin 
önemli bir kısmı birincil işin dışındaki faaliyetlerle harcanıyor. Çalışma saatinin 

yüzde 40’ının ana işe ayrılıyor olması 8 saatlik iş gününde  
3 saatten biraz az sürenin ana ana görevler için kullanıldığını ortaya koyuyor...
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5 SORU, 5 YANITLA KARADENIZ 
DOĞAL GAZININ GELECEĞI
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YAŞAMA SAYGI DUYARAK
DAHA GÜZEL BİR GELECEK İÇİN ENERJİ

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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Türkiye Cumhuriyeti oldukça 
uzun zamandır, karada ve deniz-
de petrol arama çalışmalarınü 

sürdürüyor. Dönem dönem karada bazı 
rezervlere rastlansa da bulunan kaynak-
lar, ülkemizin enerji talebinin yüzde 
2-3’ünü karşılamaktan öteye gidemi-
yordu. Üstelik bu çalışmaların çoğunu 
da yabancı şirketlerle iş birliği yaparak 
gerçekleştirmek zorundaydı. Doğal ga-
zın öneminin artırmasıyla aramalara, 
gaz da eklendi. Ve BOTAŞ ile TPA-
O’nun teknolojilerini geliştirmesinin 
ardından Türkiye, ilk defa kendisine 
ait bir gemi ile mutlu sona ulaştı. Ka-
radeniz’de Tuna-1 kuyusunda tahmini 
rezervin 320 milyar metreküp olduğu 
açıklanan doğal gaz kaynağı bulundu. 
Elbette bu rakam tahmini bir rezervi 
ifade ediyor, yapılacak sondaj çalışma-
larının ardından kullanılabilir rezerv 
ortaya çıkacak. 

Tüm dünyada olduğu gibi yapısı 
gereği siyaset kurumu, bu keşfi 
ülkenin ‘makus kaderini’ yenecek bir 
şekilde lanse ediyor, bu oldukça doğal. 
Ancak bulunan kaynağın tam olarak 
saptanması, çıkarılması, kullanım biçimi 
ve yapılacak diğer keşifler, ‘makus’ 
kaderimiz üzerinde çok etkili olacak. 
Herkesin bir günde ‘enerji uzmanı’ 
kesilmesine yol açan bu keşfi, Enerji 
Panorama dergisi olarak her yönüyle 
inceledik. Uzmanlara sorduk, yurt dışı 
benzer örnekleri araştırdık ve ‘5 soru, 

5 yanıtla’ gazla ilgili durumu ortaya 
koyduk. 

Türkiye, Karadeniz’deki aramalarının 
yanı sıra Akdeniz’de de bazı ülkelerin 
itirazlarına karşın çalışmalarını 
sürdürüyor. Her iki ‘mavi vatanda’ 
bulunacak olan doğal gaz ve petrol, 
ülkemizin elini hem ekonomik hem de 
siyasi olarak güçlendirecek. Önemli 
olan oyunu kurallarına göre oynayıp 
doğru adımları atmak. 

Kapak konumuzun yanı sıra enerji 
atlasının her alanına dokunan 
haberlerimiz var. Özellikle 
yenilenebilir enerji alanında dünya 
ve Türkiye’deki yeni yatırımlar, 
teknolojiler, gençlerin üniversitelerde 
gerçekleştirdiği yeni buluşlar, raporlar, 
analizlerle dolu bir dergi hazırladık. 

Gelecek sayımızda yaklaşık bir 
yıldır üzerinde fırtınalar koparılan 
YEKDEM konusunu ayrıntılı bir 
şekilde inceleyeceğiz. Dergimizi 
yayına hazırlarken Cumhurbaşkanlığı 
YEKDEM’de süre uzatımına onay 
veren kararnameyi imzaladı. Enerji 
yatırımcıları memnun, sanayiciler 
pek memnun değil. Nedenlerini, 
sonuçlarını inceleyeceğimiz yeni 
dosyamız için çalışmalara şimdiden 
başladık. 

Hepinize sağlıklı günler, keyifli 
okumalar dileriz… 

Doğal gazı bulduk,  
sıra yeni keşiflerde… 

Yayın Türü 
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kullanılabilir. Türkiye Enerji Vakfı İktisadi 
İşletmesi, Türkiye Enerji Vakfı'nın iktisadi 
işletmesidir



AKSA ELEKTRİK, SESLİ YANIT 
HİZMETİNİ KULLANIMA SUNDU 

Aksa Elektrik, yeni dijital hizmeti olan sesli yanıt 
sistemini abonelerinin kullanımına sundu. Aksa 
Elektrik aboneleri 444 9 186 numaralı çağrı mer-
kezini arayıp sesli yanıt sisteminin yönlendirme-
siyle kolay ve zahmetsizce elektrik fatura ödeme-
lerini gerçekleştirebiliyor.

Çoruh ve Fırat bölgelerinde toplam 4 milyon nü-
fusa ve 2.3 milyon aboneye elektrik tedarik hiz-
meti sunan Aksa Elektrik, abonelerinin hayatını 
kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarına uygun çözümler 
sunmak amacıyla geliştirdiği dijital projelerine 
hız kesmeden devam ediyor. Aksa Elektrik’in yeni 
sesli yanıt sistemi projesiyle 444 9 186 numaralı 
Aksa Çoruh Elektrik ve Aksa Fırat Elektrik çağrı 
merkezini arayan aboneler birkaç adımda ödeme 
işlemlerini kolay ve güvenli bir şekilde tuşlama 
yönetimiyle yapabiliyor.

Her daim abonelerine sunduğu hizmeti geliştir-
mek için çalışmalarına aralıksız devam eden Aksa 
Elektrik, abonelerin sahip oldukları tüm bankala-
rın kredi kartlarıyla 2 ile 12 arasında taksitle çağrı 
merkezi üzerinden ödeme yapma imkanı sunuyor.

Aksa Elektrik abonelerinin hayatını kolaylaştır-
mak için hem dijital kanallar hem de mobil hiz-
metler başta olmak üzere birçok yeniliği hayata 
geçiriyor ve kaliteli elektrik hizmetini müşterile-
riyle buluşturmak amacıyla teknolojiye ve dijitale 
yatırım yapmaya devam ediyor.

AYDEM YENİLENEBİLİR 
ENERJİ, HALKA ARZ İÇİN 

DÜĞMEYE BASTI
Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji alanında 
faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir 
Enerji A.Ş., şirket paylarının halka arzı kapsa-
mında izahname onayı için Sermaye Piyasası Ku-
rulu’na (SPK) başvurusunu gerçekleştirdi. Halka 
arzın konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş 
Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile 
Yapı Kredi Yatırım üstlenecek. Halk Yatırım, Va-
kıf Yatırım ve Ziraat Yatırım ise süreçte eş lider-
ler olarak görev alacak.

Halka arz için izahname onayı başvurusu yapan 
Aydem Yenilenebilir Enerji’nin ana faaliyet ko-
nusu hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve çöp gazı 
gibi yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi 
üretimini ve üretilen elektrik enerjisinin satışını 
kapsıyor. Şirket hali hazırda ülkenin dört farklı 
bölgesinde bulunan yirmi adet HES, üç adet RES, 
bir adet JES ve bir adet de LFG santrali olmak 
üzere toplamda 25 adet yenilenebilir enerji sant-
rali işletiyor. Söz konusu santraller Karadeniz, 
Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerinde faaliyet 
gösteriyor. 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Ay-
dem Yenilenebilir Enerji’nin toplam kurulu gücü 
1.020 MW’a ulaşmış durumda olup bu gücün 
yüzde 84’ü yani 852 MW’lık kısmı HES’lerden ve 
yüzde 16’sı yani 161 MW’lık kısmı RES’lerden ve 
geriye kalan kısmı da JES ve LFG santrallerinden 
oluşuyor. 

PETROL OFİSİ, “YÖNETİCİ GELİŞİM YOLCULUĞU” 
PROJESİYLE ALTIN ÖDÜL KAZANDI

Dünyanın prestijli danışmanlık kurumlarından 
Brandon Hall Group tarafından dü-
zenlenen 2020 HCM (Human Ca-
pital Management) Mükemmellik 
Ödülleri’nde, Petrol Ofisi çalışan-
ları için hayata geçirdiği ‘Yönetici 
Gelişim Yolculuğu’ programı ile 
‘Best Advance in Leadership Deve-
lopment – En İyi Liderlik Gelişimi 
Programı’ kategorisinde altın ödüle 
layık görüldü. 
İnsan kaynakları alanında dünyanın 
en değerli ödüllerinden birini aldık-
larını belirten Petrol Ofisi CHRO’su 
Neslihan Yalçın, “Petrol Ofisi olarak, 
çalışanlarımızın eğitimine büyük önem veriyoruz. 
Bu programı da yöneticilerimizin zihin, beden ve 
ruhuna hitap eden çok boyutlu bir deneyim elde 

etmeleri amacıyla hayata geçirdik. Programın, 
yöneticilerimizin gelişimine yaptığı 
katkılar ve uluslararası kurumlar-
dan aldığı ödüller, işimizi ne kadar 
doğru yaptığımız ortaya koyuyor. Biz 
de emeklerimizin karşılığını alma-
nın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi. 

Brandon Hall Group’un kıdemli 
analist ve yöneticilerinden oluşan 
uzman bir ekip tarafından ihtiya-
ca, tasarıma, işlevselliğe, yeniliğe 
ve genel ölçülebilir faydalara uyum 
gibi kriterler üzerinden yapılan titiz 
değerlendirmenin ardından ‘Yöneti-

ci Gelişim Yolculuğu’ programı, ‘Best Advance in 
Leadership Development – En İyi Liderlik Gelişimi 
Programı’ kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

EŞARJ İSTASYONLARINDA YEŞİL ENERJİ KULLANILIYOR
Enerjisa Enerji’nin 2018 yılından beri çoğunluk hisselerine sahip olduğu elektrikli şarj istasyonu 
ağı olan Eşarj, Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası (IREC) aldı. IREC Sertifikası sayesinde 350’ye 
yakın Eşarj istasyonunda 1 Temmuz’dan itibaren yüzde 100 oranında yenilenebilir enerji kullanıl-
maya başlandı. Bu sertifika ile elektrikli araç kullanımı için yenilenebilir enerji kaynaklarından 
üretilen elektrik kullanımı belgelenecek ve karbon salınımının azaltılmasına önemli bir katkı sağ-
lanacak. 
Bu çerçevede, sertifikada onaylanan 7 yıllık süre boyunca şarj istasyonlarında kullanılan yıllık 
elektrik tüketimi karşılığı yaklaşık 30 bin ağaç karşılığı karbon azalımı sağlanacağı belirlendi. Ay-
rıca 2030 yılına kadar 2,5 milyon elektrikli araç olması durumunda bu karbon azalımının yaklaşık 
200 milyon ağaca eşdeğer şekilde elde edileceği öngörülüyor.

 PANO 
Aycan Kızıldağ
 

6 • Eylül 2020 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA • Eylül 2020 • 7

   PANO          PANO       



AKKUYU İNŞAATINDA  
KOR TUTUCU’NUN 

MONTAJINA BAŞLANIYOR 
Mersin Akkuyu’da yapımı süren nükleer sant-
ralin ikinci güç ünitesinin pasif güvenlik siste-
minin en önemli elemanı olan Kor Tutucu’nun, 
Akkuyu NGS inşaat sahasına ulaşımı sağlan-
dı. 169 ton ağırlığında, yüksekliği 5.8 metre ve 
çapı 6.1 metre olan Kor Tutucu, acil bir durumda 
gövde içindeki çekirdeğin erimesini önleyip so-
ğutulmasını sağlayan ve radyoaktif maddelerin 
reaktörün dışına çıkmasını engelleyen çelikten 
yapılmış koni şeklinde bir tanktır. Böylece Ak-
kuyu NGS, en ağır kazalara karşı bile korunmuş 
olacaktır. 3+ nesil reaktörlü modern nükleer 
santrallere monte edilen bu Kor Tutucu, yüksek 
sismik mukavemet, hidrodinamik ve darbe daya-
nımı gibi en üst güvenlik özelliklerine sahiptir.
Rus TYAJMASH fabrikası tarafından üretilen Kor 
Tutucu’nun, Akkuyu NGS’nin 2. güç ünitesine 
Kasım 2020’de monte edilmesi planlanmakta-
dır. Montaj tamamlandığında Kor Tutucu’nun 
ağırlığı, iç donanımıyla birlikte 668 tona ula-
şacak. Rus TYAJMASH fabrikası tarafından üre-
tilen Kor Tutucu’nun, Akkuyu NGS’nin 2. güç 
ünitesine Kasım 2020’de monte edilmesi plan-
lanmaktadır. Montaj tamamlandığında Kor Tu-
tucu’nun ağırlığı, iç donanımıyla birlikte 668 
tona ulaşacak. 

MITSUBISHI 
ELECTRIC’TEN EĞİTİME 

ONLINE DESTEK
Mitsubishi Electric, pandemi dönemiyle 
ara verilen konferans ve üniversite buluş-
malarını dijitale taşıdı. Mitsubishi Electric 
yöneticilerinin dijital platformlar üzerin-
den gerçekleştirdiği söyleşilerin yanı sıra 
Mitsubishi Electric’in Manisa’daki klima 
üretim şirketi Mitsubishi Electric Turkey 
Klima Sistemleri Üretim A.Ş., İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü iş birliğiyle “Online 
Kariyer Günleri” düzenledi. Yöneticilerin 
kariyer gelişimlerinden şirket faaliyetleri-
ne kadar pek çok bilginin paylaşıldığı et-
kinliklere öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. 
Mitsubishi Electric, Türkiye’de 17 üniversi-
tede sistemlerini öğrencilerle buluşturuyor 
ve yedi üniversiteye sağladığı robotlarıyla 
eğitimi destekliyor.
Son olarak Manisa’daki klima üretim şirke-
ti, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü iş bir-
liği çerçevesinde gerçekleştirdiği “Online 
Kariyer Günleri” kapsamında üniversite-
nin Elektrik-Elektronik, Makine, Kimya, ve 
Bilgisayar Mühendisliği Fakülteleri öğren-
cileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen 
insan kaynakları ve üretim sunumlarına 
üniversiteden 100’e yakın öğrenci katıldı. 
Online sunumların gerçekleştirildiği etkin-
likte; kariyer hayatlarının başındaki üni-
versite öğrencilerini desteklemek amacıyla 
şirket profili, işe alım ve staj süreçlerinin 
yanı sıra üretim akışı, üretimde kullanılan 
teknolojiler, metodolojiler ve programlar 
paylaşıldı. Online Kariyer Günleri, online 
mülakatlar ve “Online Kariyer Sohbeti” ile 
devam etti. 

OPET’İN GOLFE DESTEĞİ BU 
KEZ BODRUM’DAYDI

OPET’in ana sponsorluğunu üstlendiği World 
Corporate Golf Challenge Türkiye 2020Bod-
rum’da bulunan Regnum Golf & Country Club ev 
sahipliğinde gerçekleşti. Covid 19 kapsamındaki 
tedbirlere uygun olarak gerçekleştirilen turnuva-
yı, ARCADIUM takımı adına mücadele eden Gür-
kan Başeğmez ve Nursel Başeğmez ikilisi toplam-
da 141 puan ile birinci tamamlayarak Cascais’de 
düzenlenecek WCGC 2020 Dünya Finali‘ne katıl-
maya hak kazandı.
Dünyanın en geniş katılımlı şirketler arası golf 
turnuvası olan OPET World Corporate Golf Chal-
lenge – WCGC (Dünya Kurumsal Golf Turnuvası) 
14-16 Ağustos tarihleri arasında Regnum Golf & 
Country Club Bodrum’da gerçekleşti. Sekizincisi 
düzenlenen turnuvada Türkiye’nin önde gelen 
şirketlerinin üst düzey yöneticileri, sahada mü-
cadele etti.
Turnuvayı, ARCADIUM takımı adına yarışan Gür-
kan Başeğmez ve Nursel Başeğmez ikilisi toplam-
da 141 puan ile birinci tamamladı. 
Kazanan takımlara ödülleri Opet Yönetim Kurulu 
Kurucu Başkanı Fikret Öztürk ve Yönetim Kuru-
lu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk tarafından veril-
di. WCGC Türkiye 2020 kazanan takımı, kasım 
ayında Portekiz Cascais’de düzenlenecek World 
Corporate Golf Challange 2020 Dünya Finali’nde 
mücadele edecek. 

SEPAŞ ENERJİ, PANDEMİ 
UYGULAMALARIYLA TAM NOT ALDI 

Türkiye’nin en iyi işveren şirketlerini araştıran Great 
Place to Work’ün koronavirüs salgını döneminde şir-
ketlerin aldığı önlemleri ve çalışanlara yaklaşımlarını 
ölçen anket, Sepaş Enerji’nin başarılı olduğunu ortaya 
koydu. Katılımcılara yöneltilen 18 sorunun tamamın-
da, Sepaş Enerji’nin diğer şirketlerin ortalamasına 
göre daha iyi puana sahip olduğu dikkat çekti. Ayrıca 
Sepaş Enerji’nin, “Şirket tarafından dinlendiğini his-
setme ve ihtiyaç olunan desteği alma” konularında di-
ğer şirketlere oranla yaklaşık yüzde 30 daha yukarıda 
olduğu gözlemlendi. 

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de 1,8 milyon aboneye 
kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti sunan Sepaş Ener-
ji, salgın döneminde devreye aldığı uygulamalarla 
sağlıklı ve güvenli iş ortamı oluşturdu. Çalışanların 
yüzde 80’lik kısmı ev-ofis modeliyle uzaktan hizmet 
vermeyi sürdürdü. Salgın dönemiyle devreye alınan 
“Çalışan Destek Hattı”yla, tüm çalışanlara ve ailelere 
psikolojik danışmanlık desteği sunuldu. Şirket içi mo-
tivasyonu artırma amacıyla online buluşmalar ve vi-
deolu mesajlara başvurulurken, istihdamı korumaya 
yönelik önlemler de alındı.

Yaklaşık 10 bin çalışanın katıldığı anket sonuçlarını 
değerlendiren Sepaş Enerji Genel Müdürü Hakan Çağrı 
Poyraz, şunları kaydetti: Salgın sürecinde hayata ge-
çirdiğimiz uygulamalarımızla çalışanlarımızın yanın-
da olduk. Arkadaşlarımızın yüzde 98 oranında Sepaş 
Enerji’nin insan sağlığını birinci plana aldığını düşün-
mesi bizler için mutluluk verici. Yüzde 95 oranında, 
çalışanların birbirlerine destek oldukları yönünde dü-
şünce belirtmeleri, uygulamalarımızın başarıya ulaş-
tığının bir diğer göstergesi oldu. 
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ZORLU ENERJİ, ÇAĞRI 
MERKEZİ ÜZERİNDEN 
RANDEVU SİSTEMİNİ 

HAYATA GEÇİRDİ
Zorlu Enerji, Covid-19 pandemisi sebebiyle çalı-
şanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumak 
için iş süreçlerini geliştirmeye devam ediyor. 
Bu kapsamda müşteri hizmet merkezine gidecek 
abonelerin bekleme sürelerini azaltmak amacıy-
la çağrı merkezi üzerinden randevu sistemini ha-
yata geçirdi.
Sağlık Bakanlığı’nca önerilen tüm önlemleri 
müşteri hizmet merkezlerinde halihazırda uy-
gulayan Zorlu Enerji, müşterilerine www.zor-
luenerji.com.tr ‘deki online işlemler sekmesi 
üzerinden de birçok işlemi gerçekleştirebilme 
imkânı sağlıyor. Son olarak abonelerin hizmet 
merkezindeki bekleme sürelerini azaltmak ama-
cıyla 0 850 933 3 999 numaralı çağrı merkezi 
üzerinden randevu talebi almaya başlayan Zorlu 
Enerji, müşterilerine hiç beklemeden işlem yapa-
bilme imkânı sağlıyor. Çağrı merkezini arayarak 
işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilen müşteri-
ler, yüz yüze yapılacak işlemler için de randevu 
alıyor ve kendilerine verilen saatte sıra bekleme-
den işlemlerini gerçekleştiriyor.

ÇALIK ENERJİ İLK 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

RAPORU’NU YAYINLADI
2019 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Küresel 
İlkeler Sözleşmesini imzalayan Çalık Enerji, ilk 
Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyuna sundu. 
Çalık Enerji’nin katkı sağlamakta olduğu BM Sür-
dürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) yönelik 
bilgilerin de bulunduğu rapor, şirketin Türkiye 
ve Türkiye dışındaki faaliyetlerini kapsıyor.
Çalık Enerji olarak birçok SKA’ya dokundukları-
nı belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ça-
lık, Erişilebilir ve Temiz Enerji ve İklim Eylemi 
hedeflerini destekleyen faaliyetler gerçekleş-
tirdiklerini vurgularken, “Hem ülkemizin hem 
dünyanın temiz enerji üretimine katkı sağlıyo-
ruz. Ülkemizin ve dünyanın iklim değişikliği ile 
mücadelesine destek veriyoruz” dedi. Yenilene-
bilir enerji üretimi ile hem Türkiye’nin hem de 
dünyanın karbon salınımın azaltılmasına katkı 
sağlayan Çalık Enerji’nin 2019 yılı itibarıyla 167 
bin tondan fazla karbonun atmosfere salınması-
na engel olduğunu ifade eden Çalık Enerji CEO’su 
Onur Yücekal ise elde edilen bu sonucun SKA’la-
rın gerçekleştirilmesi konusunda verdikleri des-
teğin bir göstergesi olduğunu belirtti.
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Dvorak, Akenerji Yönetim Kurulu Üyesi oldu
Akenerji A.Ş.’de Petr Dokladal’ın istifa-

sıyla boşalan yönetim kurulu üyeliği gö-
revine Ondrej Dvorak getirildi. Akenerji 
Elektrik Üretim AŞ’de, 31 Temmuz 
2020 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere yönetim kurulu üyeliği görevin-
den istifa eden Petr Dokladal’ın istifası 
kabul edildi. Petr Dokladal, yürütmekte 

olduğu genel müdür vekilliği görevinden de ayrıldı. 
Yönetim Kurulu’nda Petr Dokladal’dan boşa-

lan üyeliğe şirkette finansman ve mali işler ge-
nel müdür yardımcısı olarak görev yapmakta 
olan Ondrej Dvorak atandı. Ondrej Dvorak, yeni 
görevinin yanı sıra finansman ve mali işler ge-
nel müdür yardımcısı görevini aynen muhafaza 

edecek. 

Tancan, yeniden  
EPİAŞ Başkanı seçildi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Yö-
netim Kurulu Başkanlığı’na yeniden Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah 
Tancan seçildi. EPİAŞ genel merkezinde dü-

zenlenen 5. Olağan Genel Kurul’da EPİAŞ 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na oy birli-
ğiyle yeniden Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan se-
çildi.

2019 yılına ilişkin mali konuların 
da görüşüldüğü 5. Olağan Genel Ku-
rul’da EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet 

Türkoğlu, 2019 yılı piyasa verilerini ve 

bu yıla ilişkin gelir-gider öngörülerini paylaştı. 
Türkoğlu, bu yıl 177 milyon lira gelir elde et-
meyi hedeflediklerini ve 130 milyon lira da gi-
der beklentilerinin olduğunu belirtti.

Türkoğlu, Vadeli Elektrik Piyasası’nı 1 Ara-
lık itibarıyla açacaklarını ve Vadeli Gaz Piyasa-
sı’nı da 2021 yılının sonuna doğru açacakları 
kaydetti. Türkoğlu ayrıca, Yenilenebilir Enerji 
Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi’ne yönelik ça-
lışmalara da başladıklarını ifade ederek, 2021 
yılınının ortasında da yeşil sertifikayı da bel-
gelendirerek vereceklerini belirtti.

Enerji KİT’lerinde kadro değişikliği yapıldı
Enerji sektöründeki bazı KİT’lerin kadro tahsislerinde 

değişiklikler yapıldı. 2020/382 sayılı Cumhurbaşkanlığı ka-
rarı uyarınca bazı kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ile bağlı 
ortaklıklarına ait bazı kadrolar iptal edildi, bazı yeni kadro-
lar ihdas edildi. 

Karara göre Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Türki-
ye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), Türkiye Elektrik İletim AŞ 
(TEİAŞ), Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Elektrik 
Üretim AŞ’deki (EÜAŞ) bazı kadrolarda değişiklik yapıldı. 

TTK merkez teşkilatına, 3 sağlık memuru kadrosu ihdas 
edildi; kurumun bir savunma sekreteri kadrosu ise iptal 
edildi. TTK taşra teşkilatında da 3 sağlık memuru kadrosu 
iptal edildi. 

TEDAŞ merkez teşkilatına 1 daire başkanı kadrosu ih-
das edildi. TEİAŞ merkez teşkilatına ise 1 daire başkanı 
kadrosu ile 5 şube müdürü kadrosu ihdas edildi. Merkez 
teşkilatına ayrıca 20 müdür yardımcısı; 10 uzman; 20 şef 
ve 10 başmühendis kadrosu ihdas edildi. Şirketin taşra 
teşkilatına da 34 uzman ve 22 şef kadrosu ihdas edildi; 
taşra teşkilatındaki 7 koruma görevlisi kadrosu ise iptal 
edildi. 

EÜAŞ taşra teşkilatındaki 53 koruma ve güvenlik görev-
lisi kadrosu iptal edildi. Merkez teşkilatına ise 10 müdür 
yardımcısı; 10 başmühendis ve 20 mühendis kadrosu ih-
das edildi. 
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 KARİYER 
Z. Işık Adler Yeryüzünde

Yenilenebilir Enerji ile
Yeni Bir Yaşam Kuruluyor

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

• Kentlerde ve ülkelerde yenilenebilir 
enerjiye geçiş süreçlerini belirlemek 
için,

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

• Konferansın sonuçlarını hayata 
geçirmek üzere iş birliği yapmak için,

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

10.
 YIL IRENEC 2020

10. ULUSLARARASI 
%100 YEN‹LENEB‹L‹R 
ENERJ‹ KONFERANSI 
15-17 NİSAN 2020
M A LT EP E  T ÜRK A N  S AY L A N 
K Ü L T Ü R  M E R K E Z İ 
İ S T A N B U L

15-17 Nisan 2020 tarihlerinde birlikte olalım

w w w. irenec .org  •  w w w.eurosol ar.org .tr   •  w w w.power ingcommuni t ies .org



TÜRKIYE’NIN EN BÜYÜK LISANSLI 
GES’İNDE HT SOLAR İMZASI 

Çin devletine ait tek güneş paneli üreticisi olan 
HT Solar, Türkiye’nin şimdiye dek kurulan li-

sanslı en büyük güneş enerjisi santrali olan, Kara-
man’da 620 dönüm arazi üzerinde inşa edilen ve 
anahtar teslim kurulumunu Tegnatia Enerji’nin yap-
mış olduğu, Teksin Enerji’ye ait projenin güneş paneli 
tedarikçisi oldu. Toplam 40 MWp kapasiteli projede HT 
Solar’ın 158,75 mm yeni tip hücrelerle ürettiği 395 W 
Half-Cut güneş panelleri kullanıldı.

2016 yılından bu yana Türkiye’den dünyaya 1 
GW’dan fazla güneş paneli sevkiyatı yapan şirket, 
son olarak Türkiye’nin en büyük lisanslı güneş enerjisi 
santraline güneş paneli tedariki gerçekleştirdi. Kara-
man’da 40 MWp kapasiteli, geçici kabule hazır hale 
getirilen projede 158,75 mm yeni tip hücrelerle üre-
tilen 395 W Half-Cut güneş panelleri kullanıldı. Teksin 
Enerji’ye ait yatırımda, projenin anahtar teslim kuru-
lumunu partner firma Tegnatia Enerji gerçekleştirdi.

İstanbul’da 32 bin m2’lik alana kurulu fabrikasında 
60 ve 72 hücreli olmak üzere 2 farklı boyutta güneş 
paneli üretimi yapan HT Solar’ın ürün portföyünde 
Mono-Perc,Bifacial, Bifacial Half-Cut, Bifacial Şeffaf 
Backsheet, Bifacial Şeffaf Backsheet Half-Cut, Siyah 
Panel, Half-Cut gibi farklı özelliklere sahip güneş pa-
nelleri bulunuyor. Portföyünü pazarda giderek artan 
talebe uygun olarak güncelleyen şirket, üretim hattını 
158,75mm’lik hücrelerle üretim yapmaya uygun hale 
getirdi. Yeni yatırımlarıyla birlikte, 2021 yılından itiba-
ren 166mm ve 182mm’lik hücrelerle de üretime baş-
layacak olan HT Solar, hem Türkiye pazarına hem de 
global pazara en yenilikçi ürünleriyle hizmet vermeye 
devam edecektir.

PEPSİCO TÜRKİYE, SOLAR 
ENERJI YATIRIMINDA  
ILK FAZI TAMAMLADI

Türkiye’deki 6 fabrikasının hepsi sıfır atık ola-
rak faaliyet gösteren PepsiCo Türkiye, Manisa 

fabrikasındaki solar enerji yatırımlarının birinci fazını 
tamamladı. Doğrudan operasyonlarında yenilenebilir 
enerji kullanımını artırmaya devam eden PepsiCo Tür-
kiye, Manisa fabrikasındaki solar enerji yatırımlarının 
birinci fazını tamamladı. PepsiCo Türkiye ayrıca Ma-
nisa fabrikasında solar enerjiye ilave olarak bu yıl açı-
lacak biyogaz üretim tesisiyle, kullanılacak elektriğin 
yüzde 30’unun fabrikanın organik atıklarından elde 
edilmesi hedefleniyor. 

Yiyecek fabrikalarına ek olarak içecek fabrikaların-
da da solar panel bazlı yenilenebilir enerji yatırımları-
na devam eden PepsiCo, yakın zamanda İzmir, Adana 
ve Çorlu içecek fabrikalarında yıllık ortalama 2 bin 200 
megawatt saat elektrik üretimi yapılacak solar yatırı-
mını tamamlayarak devreye alacak.

PepsiCo Türkiye, global olarak belirlenen yüzde 
100 yenilenebilir enerji hedefi doğrultusunda Suadiye, 
Manisa ve Tarsus fabrikalarında yaptığı solar yatırım-
larıyla; yıllık ortalama 2.120 MW saat elektrik ürete-
rek, yaklaşık 1.425 evin elektriğine karşılık gelen 8 bin 
900 ton karbon emisyonunu azaltıyor.

 YATIRIM  

KÖMÜR ŞIRKETI ÇIN’DE 3 
GW’LIK GES KURACAK

Çinli kömür madeni işletmecisi Shanxi Coal In-
ternational Energy Group, yüksek teknolojili 

güneş enerjisi bataryası üretmek için önemli bir ya-
tırım planlıyor. Çin Devleti’ne ait Shanxi Coal, güneş 
enerjisi üretim tesisi kurmak için bir ortak girişime 
liderlik ederek 461 milyon dolar karşılığında 3 GW’lık 
bir güneş enerjisi üretim tesisi kuracak. 

Devlete ait şirket, 461 milyon dolar karşılığında, 
10 GW’lık bir projenin ilk safhasını oluşturacak olan, 
3 GW’lık bir güneş enerjisi üretim tesisi kurmak üze-
re ortak bir girişime liderlik edecek. Dünyanın hem en 
büyük kömür hem de güneş enerjisi üreticisi olan Çin, 
kömürün ucuz olması nedeni ile yakın zamanda bu 
kaynaktan vazgeçecek gibi durmuyor.

Shanxi Coal ise enerji dönüşümüne yardımcı ol-
mayı ve devlet firmalarının gelişmekte olan stratejik 
endüstrileri desteklemesini hedefliyor.

Şirket, Shanxi Coal International Photovoltaic 
Power Technology Co. adlı girişimle yüzde 88,5 his-
seye sahip olacak. Hisselerin geri kalanı ise Huzhou 
Junhua Siyue Equity Investment Partnership ve Nin-
gbo Qixian Enterprise Management Consulting firma-
larında olacak.

KIRAZLI VE MERVE RES’LERIN 
KURULUMU TAMAMLANDI

GE Yenilenebilir Enerji, Türkiye’de 53 MW üre-
tim kapasiteli Kirazlı ve 32 MW üretim kapa-

siteli Meryem rüzgar çiftliklerinin kurulum ve devreye 
alma süreçlerini tamamladığını duyurdu. Bu iki rüzgar 
santrali, Türkerler İnşaat ve RT Enerji tarafından bir 
yıl önce verilen daha kapsamlı siparişin bir bölümünü 
oluşturuyor. Sipariş, Kirazlı, Meryem, Şile, Pamukova 
ve Mahmut Şevket karasal rüzgâr santralleri olmak 
üzere toplam 5 tesisi içeriyor. Bu tesislerde GE’nin 3 
MW’lık karasal rüzgâr türbinlerinden 49 adet kullanı-
lacak ve toplam 158 MW’lık enerji üretilecek. Bu saye-
de bölgeye 183 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılaya-
cak kapasitede yenilenebilir enerji sağlanacak.

Kirazlı Rüzgar Santrali’nin kurulumu, bulunduğu 
alanın, çiftlik ve köylerin içinden geçen 20 kilometrelik 
küçük ve zahmetli bir yolun sonundaki tepenin üze-
rinde yer alması sebebiyle, teknik açıdan önemli bir 
başarıyı temsil ediyor.

RT Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş ve 
Türkerler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Tür-
ker birlikte yaptıkları ortak açıklamada: “RT-Türkerler 
ortak girişimi olarak GE’nin genel merkezi ve Türkiye 
ekibiyle birlikte yürüttüğümüz çalışmaların sonucun-
da ortaya çıkan sinerjiden şirketlerimiz adına mutlu-
luk duyuyoruz. Bu sinerji sayesinde, Meryem ve Kirazlı 
rüzgar enerjisi santrallerini devreye alıyoruz. Diğer 
yandan, bu iki projeyi de içeren 158 MW’lık portföyü-
müzde tarife garantisine ek olarak yerli katkı teşviğin-
den yararlandık. GE bizim için bu anlamlı yolculukta 
sadece bir tedarikçi değil aynı zamanda bir çözüm 
ortağıdır” dedi.

GÜRIŞ HOLDING, TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK RES YATIRIMCISI OLDU

Güriş Holding, yaptığı son açıklama ile Türkiye’de 
en büyük rüzgar enerjisi santrali yatırımcısı ol-

duğunu açıkladı. 100 MW Kocatepe RES türbinlerini 
devreye almasıyla birlikte Türkiye’de toplamda 581.25 
MW gücündeki dokuz rüzgar enerji santrali ile rüzgar 
enerjisinde liderlik koltuğuna geçti. Güriş Holding, Ko-

sova (32.4 MW) ve Ukrayna’da (30 MW) birer RES dahil 
olmak üzere toplamda 7 adet JES (210 MW) , 11 adet 
RES (644 MW) ve 6 adet HES (104 MW) ile toplamda 
958 MW’lık tamamı yenilenebilir santrallerden oluşan 
bir üretim gücünü Mogan Enerji Yatırım Holding çatısı 
altında toplamıştır.
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ALMANYA 10 BİN MW 
HIDROJEN KAPASITESINE 

ULAŞACAK

Almanya’da AquaVentus Girişimi, denizde rüz-
gar elektriği ile beslenecek ve 2035 yılına ka-

dar 10 bin MW kapasiteye ulaşacak bir yeşil hidrojen 
üretimi projesi geliştiriyor. Almanya’nın kuzeyinde 
Schleswig-Holstein eyaletinde, Pinneberg iline bağlı 
ada olan Helgoland, büyük ölçekli yeşil hidrojen üre-
timi merkezi olmayı hedefliyor. Heligoland merkezli 
AquaVentus Girişimi, denizde rüzgar elektriğinden 
yeşil hidrojen üretmeyi ve özel boru hatları aracılı-
ğıyla karaya taşımayı planlıyor. Girişim AquaDuctus 
adlı boru hattını geliştirerek Kuzey Denizi’ndeki tüm 
hidrojen projelerini önce Heligoland Adası’na, ardın-
dan da Almanya kıyılarına ve daha sonra Kuzey Denizi 
hibrit şebekesine bağlayacak.

Girişimin liderliğini yapan Heligoland Belediye 
Başkanı Jörg Singer, 10 yıldan az bir zaman içinde 
Kuzey Denizi’nden yeşil hidrojen üretiminin normal 
hale geleceğini kaydetti. Bu çerçevede ilk aşama-
da 2025 yılına kadar 30 MW kapasiteli AquaPrimus 
elektroliz tesisi kurulacak ve yılda 2 bin 500 ton yeşil 
hidrojen üretecek. Heligoland Adası açıklarındaki RWE 
Renewables’ın işlettiği rüzgar santralinden beslene-
cek olan tesisin kapasitesi 2030 yılına kadar 5 bin 
MW’a, 2035 yılına kadar da 10 bin MW’a çıkarılacak. 

AquaVentus hidrojenin doğrudan denizde üretile-
cek bir kilogram yeşil hidrojenin maliyetinin 0,06-0,12 
euro aralığında olacağını tahmin ediyor. Hidrojenin 
karada üretilmesi halinde bu maliyet 0,54-0,71 euro-
ya çıkıyor.  

IBB, ISTANBUL’UN  
ORGANIK ATIKLARINI 

ENERJİYE ÇEVİRECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), depolama 
sahalarına daha az atık gönderilmesi ve kapasi-

telerinin daha verimli kullanılması amacıyla organik 
atıklara yönelik yeni çözümler üretiyor. Yalnızca orga-
nik atıkların işleneceği ve bu atıkların enerjiye dönü-
şeceği Eyüpsultan Kemerburgaz Biyometanizasyon 
Tesisi’nin yapımı hızla sürüyor. Tesisin, 2021 yılından 
itibaren faaliyete alınması planlanıyor.

Günlük 130 ton organik atık kapasiteli tesiste or-
ganik atıklardan (yemek atıkları, sebze-meyve atıkları 
vs) oksijensiz (anaerobik) fermantasyon yöntemi ile 
biyogaz üretimi gerçekleştirilecek ve elektrik enerjisi 
elde edilecek. tesiste ortaya çıkan bir diğer yan ürün 
ise katı ve sıvı gübre olarak kullanılabilen fermente 
ürünü olacak. Fermantasyon işlemi sonucu oluşan 
çamur susuzlaştırılarak katı kısım kompostlaştırma 
işlemiyle gübreye çevrilecek. Sıvı kısım da içerdiği 
yüksek miktardaki azot nedeniyle sıvı gübre olarak 
değerlendirilebilecek.

İBB, tesis için restoran, kafe, otel, hastane, ye-
mekhane, pazar yerleri ve catering firmalarının orga-
nik atıkları için ön talep almaya başladı. Organik atık 
Ön Başvuru Formuna https://atikyonetimi.ibb.istan-
bul/organik-atik-basvuru-formu/ linkinden ulaşıla-
bilecek. 

Tesisin yapımı ile mevzuata göre depolanarak 
bertaraf edilen organik (biyobozunur) atık miktarının 
2025 yılına kadar yüzde 35 oranına indirilmesine ve 
değerlendirilmesine katkı sağlanacak.
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ARAP YARIMADASI’NIN ILK 
NÜKLEER SANTRALI ABU 

DABİ’DE ÜRETİME BAŞLADI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ilk nükleer enerji 
santrali olan 5 bin 600 MW’lık Barakah NGS’nin 

ilk reaktörü elektrik dağıtım şebekesine bağlandı.  
Arap Yarımadası’nın ilk nükleer enerji santrali ilk kez 
ülke elektrik şebekesine elektrik vermeye başladı. 
Emirates Nuclear Energy Corporation CEO’su Muham-
med Al Hammadi, BAE’nin ilk nükleer santrali olan ve 
dört reaktörden oluşan toplam 5 bin 600 MW kurulum 
kapasiteli Barakah Nükleer Enerji Santrali’nin (NGS) 
Barakah NGS’nin ilk reaktörü elektrik dağıtım şebeke-
sine dahil edildiğini duyurdu. Hammadi yaptığı açıkla-
mada, “Bu önemli bir kilometre taşı. Bu günü son 12 
yıldır planlıyorduk” diye konuştu. 

Bakarah NGS tamamlandığında BAE’nin elektrik 
ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayacak. Karbon salımını 
yılda 21 milyon ton azaltacak. Abu Dabi’nin batısın-
daki reaktör Kore Elektrik Şirketi (KEPCO) öncülü-
ğündeki konsorsiyum tarafından inşa edildi. Santral 
KEPCO’nun da paya sahip olduğu Emirlikler Nükleer 
Enerji Şirketi (ENEC) bağlı ortaklığı Nawah Energy ta-
rafından işletilecek.

RWE, NORDEX’İN ENERJİ 
PORTFÖYÜNÜ SATIN ALIYOR

Alman enerji şirketi RWE, rüzgar türbini üreticisi 
Nordex’in toplam 2 bin 700 MW kapasiteli Av-

rupa yenilenebilir enerji portföyünü 470 milyon dola-
ra satın alıyor. Alman rüzgar türbini üreticisi Nordex, 
2.7GW kapasiteli Avrupa yenilenebilir enerji portföyü-
nü Essen merkezli elektrik hizmetleri şirketi RWE’ye 
satma konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Ka-
rasal rüzgar santralleri ve güneş enerjisi santrallerin-
den oluşan portföyün satış değeri ise 400 milyon euro 
(470 milyon dolar) olarak açıklandı. Satış işleminin bu 
yılın son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. 

Fransa, İspanya, İsveç ve Polonya’da bulunan sant-
rallerin 1.9 GW’lık kısmı Fransa’da bulunuyor. Portföyde 
bulunan projelerin yüzde 15’i ise yatırım kararı kesin-
leşmiş ya da ileri düzeyde geliştirilmiş projelerden olu-
şuyor. Satın almayla birlikte RWE’nin mevcut durumda 
200 bin MW olan portföyü büyüyecek.

ROSATOM, RUSYA’DA İKİ 
RÜZGAR SANTRALI  

INŞAA EDECEK

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’yi 
inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu 

Rosatom’a bağlı NovaWind A.Ş, Rusya’nın en büyük 
rüzgar enerjisi santrali Adygea’nın ardından, ülkede 
iki santral daha inşa etmek için çalışmalarına hız ver-
di. Şirket, NovaWind, Stavropol Krai bölgesindeki 60 
MW kapasiteli Karmalinovskaya RES ile Rostov bölge-
sindeki 120 MW kapasiteli Marchenkovskaya RES’in 
inşaatına başladı.

Her biri 2,5 MW kapasiteli 24 rüzgar türbininden 
oluşacak olan Karmalinovskaya santrali, yılda 147 
GWh enerji üretecek. NovaWind, santral için 8 mil-
yar rubleden fazla yatırım yapmayı planlıyor. İnşasına 
başlanan bir diğer rüzgar enerjisi santrali Marchen-
kovskaya ise yılda 402 GWh enerji üretecek. Marchen-
kovskaya RES sahasında, her biri 2,5 MW kapasiteli 
48 rüzgar türbini yer alacak. Santralin toplam yatırım 
hacminin 16 milyar rublenin üzerinde olması bekle-
niyor.

GAZPROM, ÇIN BORU HATTININ 
KAPASİTESİNİ ARTIRIYOR

Gazprom, Rusya’dan Çin’e uzanacak yılda 50 mil-
yar metreküp kapasiteli yeni bir doğal gaz boru 

hattının altyapısının oluşturulması amacıyla Moğolis-
tan’da şirket kuracak. Rus doğal gaz devi Gazprom’un 
Başkanı Alexey Miller ve Moğolistan Başbakanı Ukh-
naagiin Khurelsukh gerçekleştirdikleri online çalışma 
toplantısında, Rus gazını Moğolistan üzerinden Çin’e 
ulaştıracak yeni bir boru hattı projesi üzerinde işbir-
liği olasılıklarını tartıştılar. Görüşme sırasında, Alexey 
Miller ve Moğolistan Başbakan Yardımcısı Yangugiin 
Sodbaatar, bu konuya özel bir şirket kurmak için bir 
Niyet Muhtırası imzaladılar. Moğolistan’da kurulacak 
olan şirket, bir gaz ana hattının inşası ve işletilmesi 
için fizibilite çalışması yürütecek. 

Gazprom tarafından yapılan açıklamada, Moğolis-
tan’dan Çin’e uzanan yeni hattın kapasitesinin yılda 50 
milyar metreküpe ulaşabileceği kaydedildi. Gazprom 
hali hazırda Sibirya’nın Gücü boru hattı üzerinden 
Çin’e doğal gaz pompalıyor. Daha fazla boru hattı in-
şaa ederek Çin’e sattığı doğal gaz miktarını yıllık 130 
milyar metreküp seviyesine çıkarmayı hedefliyor. 

UKRAYNA’NIN MODERNIZASYONUNU ALMANYA YAPACAK

Almanya, Ukrayna’nın 
elektrik sistemini mo-

dernize etmesine ve yenilene-
bilir enerji gelişimine yardımcı 
olmak amacıyla ortaklık yapıla-
cak. Almanya, Doğu Avrupa ül-
kesi Ukrayna elektrik sektörünü 
modernize etmek, yenilenebilir 
üretimini genişletmek ve en-
tegre etmek için destek sağla-

yacak. Bu amaçla iki ülke enerji 
bakanlığı bir mutabakat anlaş-
ması imzaladılar. 

İklim sorunu ile mücadele 
ve enerji verimliliği konularını 
da içeren anlaşma kapsamında 
Ukrayna’nın kömür bölgelerinin 
dönüşümü ve hidrojen potansi-
yelinin geliştirilmesi konuları da 
ele alınıyor. 
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Yıllık 500 MW güneş paneli üretim kapasitesini özel-
likle yurt dışından gelen talepler neticesinde iki 
katına çıkarılacak olması da önemli bir referanstır. 
Artık sadece üretmek sadece ürettiğini iç piyasa ve 
yurt dışına satmak yetmiyor. Şirketlerimizin üre-
timle beraber inovasyona, araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerine de önem vermesi gerekiyor. Bu tesisi-
mizle yıllık 1,5 milyon ton fosil yakıt kaynaklı karbon 
monoksit salımını engellemiş olacağız. Böylece her 
açıdan çevreci, modern olacak bir tesisi daha ülke-
mize kazandırmanın gururunu yaşayacağız.

Dünyanın tam entegre ilk ve tek tesisi
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal 

Kalyoncu, yerli ve milli enerji misyonu çerçevesinde 
kurulan tesisin Konya Karapınar GES’in panellerini 
üreteceğini söyledi. Kalyoncu açıklamalarına şöyle 
devam etti: Dünyada enerjide çok büyük bir dönü-
şüm var. Fosil yakıtlar dünyamızı kirletiyor. Çare te-
miz enerji. İklim değişikliği ve çevre hepimizin ana 
gündem maddesi olmak zorunda. Bu yüzden temiz 
enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. Bu amaç 
doğrultusunda; Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrika-
mızı; yerli, milli ve yenilenebilir enerji konusunda 
Türkiye’ye güç ve ivme kazandıracak bir yatırım ola-
rak hayata geçirdik. Toplam 1 milyar dolar yatırımla 
1000 MW kapasiteli dünyanın en büyüklerinden biri 
olacak olan güneş enerjisi santralini Konya Karapı-

nar’da kuruyoruz. Bu santralde kullanılacak tüm pa-
neller fabrikamızda üretilecek.

Fabrika, güneş paneli üretiminde söz konusu 
olan 4 farklı tamamlayıcı tesisin tamamını aynı 
kompleksin içinde barındırıyor. Ar-Ge tesislerini de 
bünyesinde bulunduran tesis, bu yönüyle 5 farklı 
üniteyi tek komplekste toplayan dünyadaki ilk fab-
rika olma özelliği taşıyor. 

Kapasite iki katına çıkacak
100 bin m2 alan üzerine kurulu fabrikanın ma-

liyeti 400 milyon doları buldu. 1.400 kişiye istihdam 
sağlayacak olan tesis, 500 MW’lık yıllık üretim ka-
pasitesini 2021 yılında 1000 MW düzeyine çıkarmayı 
hedefliyor. 

Güneş paneli üretiminde yer alan süreçlerin 4 
aşamasını tek çatı altında toplandığının altını çizen 
Cemal Kalyoncu, “6 yılda kurulamaz denen bu fabri-
kayı 1,5 yılda kurmayı başardık. Fabrikamızı 100 bin 
metrekare kapalı alanda kurduk. 1.400 insanımıza 
istihdam sağladık. Yalnızca güneş panelini ve ener-
jiyi üretmek, yerli ve milli olmaya yetmez. Bilgi ve 
teknolojiyi de üretmek gerek. Şu an kurulu fabrika-
mızda yıllık 500 megavat kapasiteyle güneş paneli 
üretmeye başladık. Yurtdışından gelen yoğun talep-
ler sebebiyle, bu yıl içinde üretim kapasitemizi 1.000 
megavata çıkartacağız. Amacımız ülkemizin ihraca-
tını arttırmaktır” şeklinde konuştu.

Dünyanın ilk tam entegre fabrikası unvanının 
sahibi olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nın 
açılışı Ankara’nın Sincan ilçesinde yapıldı. Kalyon 
Holding’in Ankara’nın Sincan ilçesinde, Başkent Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu tam entegre Kal-
yon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle hizmete 
açıldı. 

Törende Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçiş-
leri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre 

ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Mustafa Varank, Aile Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli ve Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı Fuat Oktay’ın yanı sıra siyaset ve iş dünyasının 
önde gelen isimleri de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde yaptığı 
konuşmada şunları söyledi: Kalyon Holding tarafın-
dan inşa edilen güneş paneli fabrikasının açılışında 
sizlerle beraber olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. 

Dünyanın 5 farklı üniteyi tek Dünyanın 5 farklı üniteyi tek 
komplekste toplayan ilk fabrikası açıldıkomplekste toplayan ilk fabrikası açıldı

Kalyon Holding tarafından yaptırılan Güneş Teknolojileri Fabrikası’nın açılışını Cumhurbaşkanı 
Erdoğan yaptı. 100 bin m2 alan üzerine kurulu fabrikanın maliyeti 400 milyon doları buldu. 

1.400 kişiye istihdam sağlayacak olan tesis, 500 MW’lık yıllık üretim kapasitesini 2021 yılında 
1000 MW düzeyine çıkarmayı hedefliyor.
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Avrupa Komisyonu’nun duyurduğu 20 milyar 
Euro’luk ‘temiz araç’ hibe programı alternatif yakıt 
teknolojilerinde rekabete yol açtı. Pek çok ülkede 
yoğun olarak kullanılan LPG’nin sürdürülebilir hali 
bioLPG, evsel ve endüstriyel bitkisel yağ atıklarından 
üretilebiliyor. Avrupa’da yaygınlaşmaya başlayan bi-
oLPG’nin karbon emisyonu ve katı parçacık üretimi 
de diğer fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında çok daha 
düşük seviyelerde gerçekleşiyor. Bu süreçte araç-
larda kullanılan fosil yakıtlara alternatif olarak ge-
liştirilen seçenekler arasında yer alan bitkisel yağ 
atıklarından dönüştürülerek üretilen bioLPG de gün-
deme geldi. 

Biodizel ile benzer yöntemler kullanılarak üre-
tilen bioLPG, evsel ya da endüstriyel bitkisel yağla-
rın hidrojen gazıyla zenginleştirilmesiyle elde edi-
liyor.  Dünya LPG Örgütü’nün (WLPGA) 2018 yılında 
yayınladığı ‘BioLPG Dönüştürülebilir Gelecek’ adlı 
raporda yayınlanan verilere göre bioLPG, tüm fosil 
yakıtlardan daha az karbon salınımı gerçekleştiriyor. 

Kullanılmış bitkisel yağlar yakıta dönüşüyor 
Bitkisel yağların hidrojen gazıyla zenginleştiril-

mesiyle üretilen bioLPG, üretim sürecinde yüzde 60 
oranında atık malzeme tüketiyor. WLPGA raporunda 
yer alan verilere göre, yağ oranı zengin atık yağların 
yanı sıra karbon seviyesi yüksek odunsu maddeler-
den de üretilebilen bioLPG’nin daha verimli ve daha 
düşük maliyetlerde tüketiciye sunulabilmesi için bi-
limsel araştırmalar sürüyor. 

Fosil yakıtlar içerisinde karbon salınımı en düşük 
LPG’nin dönüştürülmüş ve sürdürülebilir hali bioLPG, 
diğer bio yakıtlarla karşılaştırıldığında da en çevreci 
yakıt olarak öne çıkıyor. WLPGA raporuna göre, kar-
bon salınım değeri 100 CO2e/MJ olarak ölçülen di-
zele, 80 CO2e/MJ ile benzine ve 30 CO2e/MJ’lik kar-
bon salınımıyla biodizele farkla ortalama 10 CO2e/
MJ’lik salınım gerçekleştiren bioLPG, Birleşmiş Mil-
letler Uluslararası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 
açıkladığı küresel ısınma faktörü (GWP) değerlerinin 
altında kalıyor. IPCC verilerine göre, fosil kaynaklar-
dan elde edilen LPG’nin GWP faktörü ise  ‘0’ olarak 
açıklanmıştı.

BioLPG’nin avantajlarını değerlendiren BRC Tür-
kiye CEO’su Kadir Örücü, “Diğer alternatif yakıtlarla 
karşılaştırıldığında bioLPG, dönüştürülebilir ve sür-
dürülebilir olmasıyla öne çıkıyor. Elektrikli araçlarda 
kullanılan lityum bataryaların ömürleri kısıtlı ve 
değişim gerektiriyor. Hâlihazırda elektronik cihaz-
larımızda kullandığımız bu teknoloji ‘geri dönüştü-
rülemez’ atıklar oluşturuyor. İnsan sağlığına zarar 
veren katı parçacıklar üreten dizel yakıt ise Almanya 
başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde yasak-
lanmaya başlandı. Dünyanın pek çok ülkesine kul-
lanılan LPG ile aynı dönüşüm prensibini kullanan 
bioLPG, LPG’nin kullanıldığı her alanda güvenle tü-
ketilebilir. Üretim maliyetlerini düşürmek için yapı-
lan çalışmaların sonuç vermesiyle bioLPG’nin gele-
cekte pek çok aracın yakıtı olacağını söyleyebiliriz” 
şeklinde konuştu. 

100 uzman Ar-Ge tesisinde teknoloji üretecek 
Kalyoncu, Ar-Ge yatırımıyla ilgili olarak şunları 

aktardı: 1400 kişiye istihdam sağlayacak fabrikamız 
aynı zamanda teknoloji üreten bir merkez olacak. 
2 bin 500 metrekare alandaki Ar-Ge merkezinde 
100 araştırmacı görev yapacak. Dünyada bu alanda 
deneyimli çeşitli üniversiteler, Ar-Ge merkezleri ve 
firmalarla iş birlikleri yapılarak, hücre modülleri-
nin verimini artırma, akıllı fabrika uygulamaları ve 
batarya teknolojilerinin geliştirilmesi alanlarında 
çalışmalar yürütülecek. Hasan Kalyoncu Üniversi-

tesi ve ODTÜ Güneş Araştırmaları Merkezi de bu ça-
lışmaların önemli birer paydaşı olacak. Bu merkez, 
farklı teknolojileri de geliştirecek. Hücre ve modülle-
rin verimini arttıracak. Akıllı fabrika çalışmaları ya-
pacak ve batarya teknolojilerinin geliştirilmesi için 
çalışılacak.

Karapınar’da 1,5 milyon ton karbon salımı 
önlenecek

Konya Karapınar’daki güneş enerjisi santrali 
hakkında da bilgi veren Cemal Kalyoncu şu bilgileri 
verdi: Konya Karapınar’da 2 bin 600 futbol sahası 
büyüklüğündeki arazide, 3,5 milyon panel kullana-
rak, 1 milyar dolar yatırım ile 1.000 megavatlık gü-
neş enerjisi santrali kuruyoruz. Bu santral 2 milyon 
kişinin yıllık elektrik enerji ihtiyacını tek başına kar-
şılayacak. Bu santral kokusuz, bacasız, atıksız ve tü-
kenmeyen enerji üretecek. Böylece ülkemizdeki gü-
neş enerjisinin payını yüzde 20 arttıracağız. Ayrıca 
her yıl 1,5 milyon ton fosil yakıt ve karbondioksit sa-
lımını da engellemiş olacağız. Fabrika ve santralimiz 
ile yurtdışına yıllık 400 milyon dolar daha az para 
ödeyeceğiz. Bu santral büyüklüğü ile dünyadaki en 
büyüklerden biri olacağız. Ülkemizin geleceğini ve 
refahını doğrudan ilgilendiren bu yatırım sadece bi-
zim değil tüm yurttaşlarımızın onur duyacağı bir iş 
olacak” dedi.

AVRUPA VE ORTADOĞU’NUN  

TEK İNGOT ÜRETİCİSİ

Güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını gerçek-
leştirecek Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, 
üretimin en önemli aşamalarından biri olan ingot 
üretimini de gerçekleştirerek Avrupa ve Ortado-
ğu’da bu üretimi yapan ilk ve tek fabrika olacak. 
Güneş paneli üretiminin dört aşamasından ilki olan 
ingot üretimi üstün teknoloji ve bilgi gerektiriyor. 
Hammadde formundaki poli-silisyum, yaklaşık 
1450°C sıcaklıkta eritilerek mono-kristal silisyum 
ingot şeklini alıyor. Üretilen külçeler, saniyede 15 
metre hıza sahip elmas kaplı tel testereler yardı-
mıyla 180 mikrometre kalınlığında dilimleniyor. 
30’dan fazla kimyasal ve fiziksel yarı iletken üretim 
sürecinden geçen silisyum dilimler fotovoltaik gü-
neş hücresi özelliği kazanıyor.

Avrupa’da dizel yakıtların yasaklanmaya 
başlaması BioLPG’cileri heyecanlandırdı
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Türkiye’nin  Karadeniz’deki ilk milli 
derin deniz sondajını gerçekleştiren Fa-
tih sondaj gemisi,  21 Ağustos tarihinde 
Tuna-1 adı verilen kuyuda 320 milyar 
metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Tür-
kiye’nin Karadeniz’deki münhasır ekono-
mik bölgesinde, yaklaşık 170 kilometre 
açıkta gerçekleştirdiği bu keşif, siyasiler 
tarafından “Türkiye’nin eksenini değiş-
tirecek’ bir gelişme olarak nitelendirildi. 
320 milyar metreküplük tahmini rezerv, 
şu an itibarıyla Türkiye’nin ekonomisine 
‘level’ atlatmayacak ancak geleceğe dö-
nük umutları da artırdı. 

Türkiye’nin uzun yıllardır sürdürdüğü 
petrol ve doğal gaz arama çalışmaları-
nın en önemli meyvesi olan Tuna-1 kuyu-
sunda çalışmalar sürerken kamuoyunda 
da ciddi tartışmalar yaşanıyor. 

Karadeniz’de, Tuna-1 kuyusunda 320 
milyar metreküp doğal gaz keşfedildiği 
yönündeki açıklama sonrasında birbiriyle 
ilişkili iki temel soru gündeme geldi: Bu 
sorular; gaz miktarı, yeni kuyuların açıl-
masıyla artar mı? Bölgede ticari olarak 
işletilebilecek gaz var mı? Bir diğer tar-
tışma ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdo-
ğan’ın keşfin açıklandığı gün “Hedefimiz, 
2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin 
kullanımına sunmak” açıklamasının ar-
dından başladı. 

Enerji Panorama dergisi olarak ko-
nuyu tüm siyasi yaklaşımlardan uzak 
bilimsel bir şekilde inceledik. Yukarıda 
sıraladığımız soruları uzmanlara sorduk 
ve uluslararası yayın ve araştırma kuru-

5 soru,  
5 yanıtla 
Karadeniz doğal 
gazının geleceği 
Türkiye, tarihinde çok önemli bir başarıya imza atarak Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğal gaz 

rezervi buldu. Enerji bürokrasisinin yaptığı açıklamalar bölgede çalışmaların süreceği ve yeni rezervlerin 
de bulunma olasılığı olduğu yönünde. Ancak kafalarda çeşitli sorular da var. Örneğin tahmini rezerv gerçek 

mi, gaz ticari hale gelecek mi, nasıl çıkarılacak ve en önemlisi 2023 yılında kullanıma sunulacak mı? 
Kafalardaki soruları uzmanlara sorduk ve yanıtlarını aldık… 
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nulması için milyarlarca dolarlık yatırımın yapılması 
gerekiyor. Bunlar, ekonomik ve ticari analizler yapıl-
masını zorunlu kılıyor. Gazın ticarileşmesine ilişkin 
bu aşamada yapılacak değerlendirme ve yorumlar 
eksik olur. 

Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları 
Grubu Başkanı Necdet Pamir, “Türkiye’de küçük 
çaplı olsa bile herhangi bir doğal gaz keşfi çok 
önemlidir, ekonomik değeri vardır ve güvenlik açı-
sından da çok önemlidir. Ancak bir kuyu açarken 
daha kuyu tamamlamadan, tamamlasanız bile ye-
terli sayıda o rezervi tanımlayacak kuyu açmadan, 
burada uzun süreli üretim testleri yapmadan, buna 
ilave olarak analizler yapılmadan, rezerv konusunda 
net bir şey söylemek hatta tahmini rakam vermek 
bile sakıncalıdır.

2023 gerçekçi bir tarih mi?: Cumhurbaşkanı 
Erdoğan bulunan rezervin kullanıma sunulması için 
2023 yılını işaret etti. Derin sularda sondaj, 300 met-
reden daha yüksek su derinliği olarak tanımlanıyor 
ve denizlerdeki koşullar çok daha zorlu olduğu için 
riskli olarak değerlendiriliyor.

DW Türkçe’ye konuşan enerji uzmanı Hormuz 
Straits Partnership Direktörü Serkan Şahin’e göre, 
2023 gerçekçi bir tarih. Rezervin tam büyüklüğü ve 
üretimin ne olabileceğinin söylenmesinin 6 aylık 
bir zaman olduğunu belirten Şahin, “Muhtemelen 
farklı opsiyonlar düşünülecek. Tuna 1’in yeri tam 
Romanya, Ukrayna ve Türkiye’nin münhasır ekono-
mik alanlarının kesişim noktası. Aslında onlarla aynı 
kaynağı arıyoruz. Opsiyonlardan biri onlarla beraber 
geliştirmek olabilir” diyor. Şahin, Türkiye’nin tek ba-
şına geliştirmeyi istemesi durumunda sürecin hızlı 
yürüyebileceğini söyleyerek, “Sahanın şu andaki yeri 
Akçakoca’daki diğer bir gaz sahasına yakın. Orayla 
direkt bağlantı yapılıp hızlı şekilde ticarileştirilebilir” 
diyor.

luşlarının yaklaşımını ve tezlerini inceledik. 
Uzmanlar, gaz keşfinin önemli bir adım olduğuna 

dikkat çekerek “Bölgede, halen bir kuyuda sondaj 
faaliyetleri yürütülüyor. İzleyen aşamada, gazın ti-
carileşmesi ve bir bölgeden söz edilebilmesi için 
en az 4 kuyu daha açılmalı. Bu kapsamda yapılacak 
çalışmalardan elde edilen veriler de buradaki doğal 
gazın ticari boyutunu ortaya koyacaktır” değerlen-
dirmesi yaptı.  Uzmanların merak edilen başlıklarla 
ilgili yanıtları şöyle: 

Rezerv miktarı nasıl belirleniyor?: Tuna-1 kuyu-
sundan sondaj henüz bitmiş değil, çalışmalar devam 
ediyor. Kuyuda, belli teknikler kullanılarak sondajla 
geçilen tabakaların özellikleri ortaya konulabilir. Söz 
konusu tabakalarda yer alan kayanın gözenekleri 
üzerinden gaz hesaplamaları yapılabilir. Ayrıca yine 
bazı testlerle gözeneklerde yer alan gazın basıncı 
da belirlenebilir. Sondaj sıvısı ile yüzeye çıkan doğal 
gaza ilişkin önemli bazı ölçümler yapılabilir. Bu öl-
çümler sonucunda bir rezerv tahmini oluşur. Tuna-1 
ile ilgili olarak da buna benzer bir süreç işleyecektir. 

Sakarya Bölgesi demek doğru mu?: Bölgede, 
halen bir kuyuda sondaj faaliyetleri yürütülüyor. İz-
leyen aşamada, en az 4 ya da 5 kuyu daha açılmalı. 
Böylece, keşfedilen doğal gazın verilerle net olarak 
ortaya konulması ile ticari olup olmadığı sonucu 
ortaya çıkacaktır. Bu aşamadan sonra gaz keşfiyle 
ilgili bir “bölge”den söz etmek daha mümkün hale 
gelecektir.  

Rezerv miktarı artar mı?: Enerji Bakanı Fatih 
Dönmez, konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada, “1500 
metre civarında yapılan kazıdan sonra 2 tane gaz re-
zervuarı kestik. Bir tanesi yaklaşık 100 metre, diğeri 
400 metre civarında” dedi. Buradan hareketle, 400 
metrelik kesimde 100 metre ve belki daha fazla bü-
yüklükte doğal gazlı kumtaşı kesilmiş olabilir. Bun-
ların birbirleriyle olan ilişkisine bakmak gerekiyor. 
Bu anlamda, bazı testlerin yapılması zorunlu. Bu 
testler sonrasında miktarın artıp artmayacağı daha 
doğru bir deyişle rezerv konusunda net olarak ko-
nuşmak mümkün olacaktır. Bundan sonra açılacak 
her kuyu için de benzer bir teknik süreç devreye gi-
recek. Diyelim ki Fatih Dönmez’in açıkladığı gibi 400 
metrede 100 metre net doğal gazlı kesim saptanırsa 
(gaz miktarı yönünden) bunun iyiye işaret olduğu ra-
hatlıkla söylenebilir. 

Gaz ticari mi?: Tüm dünyada bulunan gazın ti-
cari olup olmadığını piyasa belirler. Söz konusu re-
zervin ticari olarak üretilebilmesi için diğer gazlarla 
(Rusya, İran ve diğerleri) fiyat yönünden rekabet 
etmesi ve bunlardan düşük olması gerekir. Bu gaz, 
derin denizden çıkartılacak. Bunun karadan elde 
edilen gaza göre, maliyeti görece yüksek olacaktır. 
Bu nedenle erken bir değerlendirme yapmaktan 
kaçınılmalı. Gaz sondajı devam ediyor ve bu süreç 
zaman da alacak. Bu sondajların, testlerin ve teknik 
çalışmaların yapılmasının ardından ticarileştirme 
için bir karar alınacaktır. Çünkü, gazın kullanıma su-

CİDDİ BİR MUCİZE OLMAZSA  
SÜREÇ 6-7 YIL SÜRER 

BBC Türkçe’ye konu ile ilgili bir röportaj veren Ka-
dir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi’nden Enerji Sistemleri Profesörü Dr. Vol-
kan Ediger, “Bu ilk kuyu. Bu kuyudan sonra bir-iki 
kuyu daha açılıp aynı keşfin orada da teyit edilmesi 
lazım. Teyit edildikten sonra tespit kuyularını aç-
mamız lazım. Bu tespit kuyuları yerin altında bul-
duğumuz rezervuarın geometrisini-3 boyutlu dağılı-
mını ve taşların gözenekliğini-geçirgenliğini, onun 
içindeki sıvı ve gazın akış durumunu gösterir. Bunu 
yaptıktan sonra oturup bir modelleme yapmamız 
lazım. Nerelerde üretim yapabilirizi bulmamız la-
zım. Ondan sonra üretim kuyuları açmamız lazım. 
Sabit platformun üzerinde üretim kuyularını açıp, 
oradan üretmeye başlamak lazım. Orada üretilenle-
ri depolamak lazım. Depodan da karaya doğal gaz 
boru hattını döşememiz lazım. Onu da ana şebekeye 
bağlamak veya tüketilecek yer neresiyse oraya ilet-
mek lazım. 
Bütün bu süreçler biraz zor görünüyor. Tabi eğer 
ciddi bir Türk mucizesi yaratılmazsa. Dünyadaki 
deneyimlere baktığımızda, bunun için 6-7 yıllık bir 
süreç normal gibi geliyor. Eğer bu 1-2 yıl içinde olur-
sa çok memnun oluruz. İnşallah başarılabilir diye 
düşünüyorum” yorumunu yaptı. 
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TÜRKIYE'NIN ÖNÜNDEKI FIRSAT VE ÖDEVLER

Sohbet Karbuz ve Barış Sanlı tarafından hazırlanan “Turkey’s Black Sea Natural Gas Discovery: Brief 
History and Implications” tarafından hazırlanan raporda Karadeniz’de bulunan doğal gazın çok 
önemli olduğuna vurgu yapılarak Türkiye’nin önündeki olası senaryolar şöyle sıralanıyor: 

Açık deniz teknolojileri için ulusal bir 
endüstri geliştirmemiz şart

Türkiye’nin ulusal enerji politikası, çoğu ülke gibi 
yerel kaynaklarına odaklanmaktadır. Bu kaynaklar 
çoğunlukla kömür ve  yenilenebilir kaynaklardan 
oluşuyor. Türkiye’de petrol ve gaz kaynaklarının 
sınırlı olduğuna dair uzun süredir devam eden bir 
inanç vardı. Dönüm noktası ise güvenlik endişeleri 
nedeniyle Türkiye’nin altyapısını geliştirdiği ve stra-
tejisini dönüştürdüğü 2015 yılı sonrası dönem oldu. 
En başta gelen güvenlik sorunu Doğu Akdeniz olur-
ken Türkiye’ye meydan okundukça, denizcilik bilinci 
de giderek arttı. Türkiye’nin   deniz sınırlarına atıfta 
bulunan “Mavi Vatan” sadece ülkenin kimliğini de-
ğil; ülkenin bu gücünü nasıl tanımladığını da etkiledi. 
Bu durum, enerji politikalarının amacını, işleyişini ve 
hedeflerini de güçlü bir şekilde etkilemektedir.

TPAO’nun Sakarya gaz sahasındaki keşfi, enerji 
politikalarının denizcilik bileşeni için ivmesini de art-

tırdı. Şimdi baktığımız noktada, bu ulusal bir gurur 
meselesidir. Önümüzdeki yıllarda daha fazla açık 
deniz odaklı enerji politikaları geliştirilmesini bek-
liyoruz. Daha büyük soru ise bunun bölge ekono-
misini, yabancı petrol şirketlerini ve Doğu Akdeniz 
gazını nasıl etkileyeceğidir. Karadeniz’deki bu arama 
faaliyetleri, Türkiye açısından Doğu Akdeniz’deki so-
runları yatıştırmayacaktır. Türkiye bu konuda daha 
fazla baskı altındayken, açık deniz teknolojileri için 
ulusal bir endüstri geliştirilmesi gerekmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 
25 Ağustos 2020 tarihli A Haber kanalındaki açıkla-
masında, ‘gerekirse’ dördüncü sondaj gemisi satın 
alınabileceğini veya kiralanabileceğini vurguladı. Bu, 
offshore gelişmeler için iştahın arttığını gösteriyor. 
Kamuoyu gündemindeki en büyük tartışma, bu bü-
yük projenin tüm bileşenlerinin Türk mühendisleri, 
ekipmanları ve teknisyenleri tarafından yapılıp ya-

pılamayacağıdır. Planlar hemen gerçekleşmeyebilir, 
ancak mevcut ortam, yerel yeteneklerin iyileştiril-
mesi ve güçlendirilmesi için bir kaldıraç etkisi sağ-
layabilir. Türkiye, bu fırsatı her ne pahasına olursa 
olsun kaçırmayacaktır.

Büyük kapasiteli bir boru hattı, altyapı 
maliyetlerini düşürebilir

Üç gemi ve açık deniz odaklı bir enerji strateji-
siyle, 1 yıl içerisinde en az dokuz açık deniz kuyusu 
açılabilir. Bakan Fatih Dönmez, televizyon röpor-
tajında gemilere sahip olmanın ve yerlileştirme-
nin avantajlarının altını çizerek, diğer seçeneklere 
göre maliyetlerin düştüğünü de vurguladı. Sakarya 
gaz sahası projesinin en maliyetli bileşenlerinden 
biri, sahadan gelen gazın sahile ulaştırılması nok-
tasındadır. Büyük kapasiteli bir boru hattı, örneğin 
yılda 10 milyar metreküp veya daha fazla gaz taşı-
yabilecek yaklaşık 200 km’lik büyük kapasiteli bir 
boru hattı, bu bölgedeki diğer projeler için altyapı 
maliyetlerini düşürebilir. Türk makamları bu boru 
hattını vaat ederken, daha fazla Arama ve Üretim 
(E&P) şirketi Batı Karadeniz’de şanslarını denemek 
isteyebilir. Romanya / Bulgaristan ve orada faaliyet 
gösteren diğer şirketlerle iş birliği yapılması sürpriz 
olmayacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıldönümünde 
gaz karaya ulaşabilir

Gaz muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. 
yıldönümü olan 29 Ekim 2023’ten önce karaya ulaş-
tırılacak. Sahadan üretim Türkiye’de gaz maliyetleri-
nin düşmesine neden olabilir. Bu gazın diğer sözleş-
melerde kaldıraç olarak kullanılmasını beklediğimiz 
için Türkiye’nin gaz fiyatları düşebilir. Türkiye’de it-
hal kömürlü termik santrallerin ekonomik olmayan 
işletilmesi nedeniyle, özellikle sanayide gaz talebi 
artacaktır. Dolayısıyla Türkiye’nin tüketim tahminleri 
yukarı yönlü revize edilebilir. Yerli linyit santralleri 
bu kadar etkilenmeyecektir. Gaz talebinde olası bir 
artış, emisyonlarda da düşüşe neden olacaktır.
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BOTAŞ’ın ve TPAO’nun halka arzları masada
Türkiye’deki yeni enerji paradigması, politika yap-

manın ana yapı taşı olarak açık deniz kaynaklarını 
içerecektir. Sıralaması hakkında spekülasyon yapa-
mayız, ancak muhtemelen en yüksek önceliğe sahip 
olacak. Kamuoyu baskısı ve dış baskılar, politikacı-
ların organik ulusal bir offshore endüstrisine yönel-
meleri için bir atmosfer yaratır. Asıl soru bu oyunda 
özel Türk firmaları olup olmayacağıdır. Bu gelişme-
nin daha büyük bir endüstri yaratmasını bekliyoruz. 
Bu gelişmeler aynı zamanda TPAO için bir değişim 
ihtiyacını da ortaya çıkartmıştır. TPAO’nun halka arz 
(IPO) konusu tartışıldı, ancak şimdi Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak bu tartışmalara yeni bir soluk 
getirdi. BOTAŞ’ın ve TPAO’nun halka arzları artık ma-
sadaki konular. Başlangıçta sınırlı hisseye sahip bu 
iki şirket için Suudi Arabistan’ın çok uluslu petrol ve 
doğal gaz şirketi Aramco benzeri bir halka arz bek-
liyoruz. Bu türden bir halka arz, Türkiye’deki kamu 
elektrik şirketleri ve muhtemelen madencilik şirket-
leri etrafında odaklanan daha geniş enerji sektörü 
tartışmalarını da etkileyebilir.

Bölgesel gaz santrali olmak için yeterli 
esnekliğe sahip olacağız

Türkiye’nin doğal gaz piyasası gelişimi bu ke-
şifle hızlanacak. Bakan Fatih Dönmez’in 26 Ağustos 
2020’de CNN Türk röportajında belirttiği gibi, Sa-
karya doğal gaz sahası çevresinde yeni araştırmalar 
yapılacak. Aynı röportajda Bakan Dönmez, Sakarya 

sahasında sondaj çalışmalarının iki kat daha he-
deflenerek devam ettiğini, bunun da daha fazla gaz 
bulunabileceği anlamına geldiğini yineledi. Mevcut 
LNG ve FSRU terminalleri ve depolama kapasitesi 
genişletmeleri dikkate alındığında, Türkiye, bölge-
sel bir gaz santrali olmak ve bölgesel gaz güvenli-
ğini büyük ölçüde artırmak için yeterli esnekliğe ve 
çeşitliliğe sahip olacaktır. Fiyatlandırma açısından, 
Sakarya gaz sahasının mevcut potansiyeli bölgesel 
pazarları etkileme gücüne sahiptir. Bunu başarmak 
için EPİAŞ’ın rolü çok önemli olacak.

Uzun vadede hidrojenli bir gaz piyasası 
bekleniyor

Ayrıca Enerji Bakanlığı, hidrojen konusunda in-
celeme belgeleri yayınladı ve Enerji Piyasası Dü-
zenleme Kurumu (EPDK), temiz hidrojen için erken 
Ar-Ge hibesi verdi. Türkiye doğal gaz piyasasının 
uzun vadede hidrojenli bir gaz piyasasına dönüşme-
sini bekliyoruz. Bu nedenle, hidrojenin gelecekteki 
gaz piyasasını ve ülkedeki kuralları geliştirme üze-
rindeki etkisi ihmal edilmemelidir. Türkiye’nin enerji 
politikası çerçevesi yerli teknoloji odaklı, daha çok 
petrol ve gaza dayalı ve daha fazla deniz güvenliği 
olacaktır. Sakarya, kamuoyunu açık deniz petrolü-
nün ve gazının önemli bir yerli kaynak olduğu gerçe-
ğine uyandırdı. Özetle, Türkiye’nin enerji politikasının 
yeni bir aşamaya girdiği görülmektedir. Zorluklar 
öncekinden daha az değil; ancak ödül çok daha bü-
yük olacak.
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nında amonyak üretimini konuştuğumuzda, amon-
yağı sadece bir yakıt olarak düşünmememiz gerekir.

Amonyağın dünyada en çok üretilen kimyasal-
lardan biri olduğunu belirten Dr. Doğu, “Tarım, ilaç, 
tekstil, temizlik ürünleri, soğutma, enerji gibi birçok 
sektöre kullanılıyor. Günümüzde amonyak, yaygın 
olarak Haber-Bosch ismi verilen bir yöntemle üre-
tiliyor. Bu proses için gereken hidrojenin çoğunlukla 
fosil yakıtlardan elde edilmesi. Hidrojen kaynağı 
olarak fosil yakıtların kullanılması üretim sürecinde 
karbondioksit oluşması ve dolayısıyla amonyağın 
yeşil yakıt özelliğini kaybetmesi anlamına geliyor. 
Bu sorun rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji 
kaynakları kullanılarak, hidrojenin suyun elektrolizi 

ile üretilmesi yöntemi ile aşılabilir” dedi.

Yenilenebilir enerji sektörü ve akademi iş 
birliğiyle üretilecek

Ülkemizde halihazırda amonyak üretimi yapan 
firmaların bulunduğunu belirten Dr. Doğu, Türki-
ye’de üretilen amonyağın çoğunlukla gübre amaçlı 
kullanıldığını ve yakıt olarak kullanılacak amonyak 
için daha farklı standart ve kalite gereksinimleri ol-
ması gerektiğini belirtti. Doğu, “Ancak bunların aşıl-
ması kolay olan sorunlar olduğunu düşünüyorum. 
Türkiye’deki teknolojik altyapının bu tarz bir tesis 
kurulması için yeterli olduğunu düşünüyorum. Rüz-
gâr ve güneş enerjisi konularında da birçok tecrübeli 
firma bulunuyor. Sudan elektrolizle hidrojen üretimi 
kısmını gerçekleştirebilecek sistemi geliştirebilecek 
firmalar da mevcut. Bu üçünün birleştirilmesi, ve-
rimli ve uyumlu çalışabilmesini sağlamak tabi ki bir 
Ar-Ge gerektirecektir ancak ülkemizde bu donanıma 
sahip birçok araştırmacı var. Ayrıca, üniversiteleri-
mizde de bu araştırmaları destekleyecek kapasite 
ve tecrübe bulunuyor. Özetle, böyle bir tesisin kurul-
ması doğru kurum ve kişileri bir araya getirip uyum 
içinde, iş birliği ile çalıştırarak mümkün olabilecek-
tir” ifadelerini kullandı.

Dünyanın önde gelen denizcilik ülkeleri ve ulus-
lararası şirketler araştırmalarını amonyağın deniz 
yakıtı olarak kullanımını hızlandırmak üzere yoğun-
laştırmış durumda. Fosil yakıtlardan üretilen amon-
yağın tamamen karbon salınımsız bir yakıt haline 
gelebilmesi için elektrik kullanılarak üretilmesi ge-
rekiyor. Karbonsuz ve temiz bir gelecek adına yeşil 
bir yakıt olarak öne çıkan amonyağın gelecekte, bu 
yakıtın üretimine yönelecek ülkelere çok ciddi gelir-
ler sağlayacağı öngörülüyor.

Atılım Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mü-
hendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Doruk Doğu, 

amonyağın yakıt olarak en büyük avantajının karbon 
içermemesinden dolayı yanma sonucunda karbon-
dioksit emisyonuna neden olmayan yeşil bir yakıt 
olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu: Yeşil 
yakıtlar arasında günümüzde en popüler olanı hid-
rojendir. Ancak hidrojenin depolanması ve transferi 
oldukça zor ve maliyetlidir. Bunun yanında enerji 
yoğunluğunun da çok yüksek olmaması hidrojenin 
taşıtlarda kullanımını güçleştiriyor. Amonyak bu 
noktada avantajlı bir yakıt olabilir. Amonyağın depo-
lanması hidrojene göre daha kolay ve hidrojenden 
daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip. Bunun ya-

Küresel karbon emisyonunun yüzde 2’sinden sorumlu olan denizcilik sektörü, 
karbonsuz bir gelecek adına harekete geçti. MarineDeal News’te yer alan 

haberde, Türkiye’de rüzgâr ve güneş enerjisiyle desteklenmiş amonyak/hidrojen 
deniz yakıtı üretiminin geleceğine vurgu yapıldı…

Karbonsuz geleceğin yakıtı: 

AmonyakAmonyak
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▶ Karbonsuz geleceğin yakıtı: Amonyak İNOVASYON 
Esen Erkan 



Amerikan Kimya Derneği dergisinde yayımlanan 
araştırma makalesine göre, geliştirilen molekül gü-
neşten enerji alarak kimyasal bağlarında bu enerjiyi 
depolayabiliyor. Araştırmacılar söz konusu molekü-
lün uzun vadede olası kullanımını güneş enerjisinin 
depolanması ve daha sonra bu enerjinin verimli bir 
şekilde tüketimi olarak öngörüyorlar. Linköping Üni-
versitesi’ndeki bilim insanlarının yeni bir molekülde 
güneşten enerji alarak depolama olasılığını araştır-
dığı bildirildi. Linköping Üniversitesi Fizik, Kimya ve 
Biyoloji Departmanı Fizik Profesörü Bo Durbeej, ge-
liştirilen molekülün iki farklı formu olduğunu söyledi 
ve ekledi: Bu formlardan biri güneşten doğrudan 
enerji alabilen bir ana form. Diğeri ise enerjiyi depo-
layabilen ve enerji açısından zengin bir form. Bu da 
molekülün enerjiyi daha sonra kullanabilmek adına 

verimli bir şekilde depolayabilmesini sağlıyor.
Moleküler ışık kontağı olarak adlandırılan gruba 

ait olan molekül, kimyasal yapı olarak farklılıklar 
gösteren iki farklı izomerden oluşuyor. Linköping 
Üniversitesi’nde geliştirilen molekül enerji içeriği 
olarak farklılık gösterirken, ışık kontağı grubundaki 
moleküllerin kimyasal bağları ışıktan etkileniyor. 
Bu da söz konusu molekülün ışık altında özellik-
lerini değiştirebildiği anlamına geliyor. Molekülün 
uygulama alanlarından biri olarak, elektrik enerjisi 
altında özellik değiştirebilen moleküler elektronik 
alanı gösterilirken, bir diğer alan ise molekülün bir 
formunun farmakolojik olarak aktif olduğu ve vücut-
taki belirli bir hedef proteine bağlanabildiği, diğeri-
nin ise aktif olmadığı fotofarmakoloji alanı olarak 
gösteriliyor.

Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendis-
liği Bölümü Öğretim Üyesi ve Yüksek Enerji Fiziği 
Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. 
Serkant Ali Çetin ile Genetik ve Biyomühendislik 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Gülen’in yürütücü-
lüğündeki proje, gıda amaçlı üretim sırasında da 
elektrik enerjisi üretimine imkan veriyor. Proje kap-
samında çalışan İstanbul Bilgi Üniversitesi Genetik 
ve Biyomühendislik Bölümü mezunu Ömer Yıldız ile 
Bilgi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğren-
cisi Ege Uras’ın geliştirdiği yöntemle bitki 
gelişiminden sürdürülebilir elektrik 
enerjisi üretilebiliyor.

Sözcü gazetesinde yer 
alan haberde; çift yönlü 
fayda sunan proje, geniş 
çaplı tarımsal üretim ya-
pılan alanlar ile küçük ev 
veya çiftlik bahçelerinde 
uygulanabiliyor. Bu sistem 
endüstriyel kirliliği önle-
menin yanı sıra verimsizlik 
gibi olumsuzluklar sebebiyle 
tarımsal üretimin yapılamadığı 
topraklarda gıda dışındaki amaç-
larla (süs bitkisi, park/bahçe/çim gibi) 
bitki yetiştirilerek ıslah edilmesi sürecinde 
elektrik enerjisi üretilmesi için kullanılıyor. Bununla 
birlikte bir saksı boyutunda kullanıma hazır bitkiler 
ticari bir ürüne dönüştürüldüğü durumlarda ev veya 
ofislerde de kullanım potansiyeline sahip olabiliyor.

Projede tasarlanan sistem bitkiye ve doğaya 
zarar vermiyor. Sistem, bitkilerin büyüme ve ürün 
verme süreci devam ederken aynı zamanda elektrik 
enerjisi üretilebilmesine imkan sağlıyor. Bitki üret-

tiği şekerin bir kısmını doğrudan veya başka mole-
küllere dönüştürerek büyüme ve gelişmesi için kul-
lanılırken bir kısmını da kökleri aracılığıyla toprağa 
veriyor. Topraktaki mikroorganizmalar ise, bitkilerin 
toprağa saldıkları şekeri enerji kaynağı olarak kul-
landıklarında karbondioksit (CO2) ve hidrojen (H2) 
gibi gazlarla birlikte elektron salınımı yapıyorlar.

En yüksek değerin 10 katı sonuçlar elde 
edildi

Proje kapsamında ortama salınan elektron ve 
hidrojenin toprağın içine yerleştirilen anot ve 

katot plakalarda elektriksel potansiyel 
fark yaratması sayesinde elektrik 

enerjisini toplayarak elde edilen 
voltaj ve akım değerleri ölçüle-
biliyor. Günümüzde dünya ge-
nelinde toplam enerji ihtiyacı-
nın yüzde 80’i kömür, petrol ve 
doğal gaz gibi fosil yakıtlardan 
karşılanıyor. Karbonun yakıla-

rak kullanılması, çağımızın en 
büyük sorunlarından biri olan 

çevre kirliliğinin ana sebeplerin-
den biri olarak dikkat çekiyor.
Proje kapsamında her iki bitkinin 

büyütme sistemiyle ölçüm ve gözlemlere 
devam ediliyor. Şu ana kadar yapılan ölçüm ve de-
ğerlendirmelerde, bitkisel yetiştiriciliğe dayanma-
yan sadece mikrobiyal yakıt hücrelerinin kullanıldığı 
çalışmalarda elde edilmiş en yüksek elektrik gücü-
nün yaklaşık 200 katına ulaşıldı. Yine benzer şekilde 
yapılan ve farklı glikoz uygulamalarıyla elektrik üre-
timinin artırılmasına yönelik literatürde yer alan bir 
diğer çalışmada elde edilmiş en yüksek voltaj değe-
rinin ise neredeyse 10 katı sonuçlar elde edildi.

Bitki gelişiminden sürdürülebilir 
elektrik enerjisi üretiliyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü mezunu Ömer Yıldız ile Bilgi Enerji 
Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ege Uras’ın ortak çalışmasıyla bitki gelişiminden 

sürdürülebilir elektrik enerjisi üretilebiliyor…

Geliştirilen molekül güneş enerjisini 
kimyasal bağlarında depolayabiliyor
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Geçen yıl enerji piyasasına petrol fiyatlarındaki 
oynaklık ve OPEC ülkeleri arasındaki anlaşmaz-
lığın yanı sıra yükselen doğal gaz talebi ve arzı da 
damgasını vurdu. Gaz tarihinin en fazla LNG ihracat 
kontratı 2019 yılında yapıldı. Geçen yıl onaylanan 
LNG projeleri tamamlandığında 97 milyar metreküp 
ek LNG ticareti oluşmuş olacak. “Global Gas Report 
2020” adlı rapora göre; ABD, Çin ve Doğu Asya’nın 
büyük bir bölümünde kömürden gaza geçiş süreç-
leri gaz üretim ve tüketimini görünür gelecekte ko-
rumaya devam edecek.

Rapor, önümüzdeki 10 yılda ABD, Ortadoğu ülke-
leri ve Rusya dünyanın en büyük gaz üreticileri ola-
rak kalmaya devam edeceği tahminini yapıyor. Dün-
yanın en büyük gaz tüketicisi ise Çin olmaya devam 
edecek. 2040’a kadar Çin’in gaz tüketimi yüzde 240, 
üretimi ise yüzde 200 artacak.

Avrupa ve ABD’de karbon emisyon oranlarının 
azaltılması için kömürden gaza geçiş projeleri orta 
vadede gaza olan talebi korumaya yardımcı olacak. 
Gaz ürünleri düşük karbon emisyon hedeflerine 
ulaşmada yardımcı olmaya kısa ve orta vadede de-
vam edecek. Covid-19 süreci ile gündemdeki önemi 
daha da artan hidrojen teknolojilerinin geliştirilme-
sinde gaz görünür gelecekte kritik bir rol oynayacak, 
maliyet avantajı nedeniyle önemini koruyacak.

LNG ve boru hattı projelerinin devamı küresel 
enerji tedariki için hala önemli olmaya devam ede-
ceğini belirten rapor, 2019 yılı ve 2020’nin ilk çey-
reğinde 11 yeni LNG ithalat terminali projesi onay-
landığını belirtiyor. Söz konusu projelerde aslan payı 
Hindistan’a aitken Çin, 2025’e kadar iletim ve boru 
hatlarını yüzde 60 genişletmeyi hedefliyor.

10 yıl boyunca doğal gaz üretimi ve 
tüketimde artış rekoru Çin’in olacak

DOĞAL GAZDA İKİ YILIN RAKAMLARI
 î 2018 yılında küresel gaz talebi yüzde 4,9 art-

tı. 2019 yılında gaz talebi yüzde 2,3 (87 milyar 
metreküp) gaz üretimi ise yüzde 3,5 arttı.

 î ABD artan gaz arzının yüzde 30’unu Çin ise yüz-
de 27’sini karşıladı. ABD’de gaz tüketimi yüzde 
3,1, Çin de ise yüzde 8,6 arttı.

2019 yılında;
 î Kuzey Amerika’nın gaz tüketimi yüzde 3,2 üre-

timi ise yüzde 7,5 arttı. Gaz ihracatı yüzde 18 ar-
tarken, gaz ithalatı ise yüzde 6 azaldı. Gaz fiyat 
indeksi yüzde 18 düşüş gösterdi (Henry Hub).

 î AB’nin gaz tüketimi yüzde 1,2 arttı, üretimi yüz-
de 6,9 azaldı. İhracatı yüzde 6 azaldı, ithalatı 
yüzde 6 arttı.

 î Asya’nın gaz üretimi yüzde 4,1 üretimi ise yüz-
de 5,6 arttı. İhracatı yüzde 5 ithalatı ise yüzde 
2 arttı.

 î Nükleer enerji üretimindeki artış, Japonya’nın 
2019’da gaz talebinde düşüşü beraberinde ge-
tirdi. 2019’da Japonya’nın gaz talebi yüzde 6,8; 
Güney Kore’nin ise yüzde 1,5 azaldı.

 î LNG ticareti küresel olarak tarihinin en büyük 

artışını 2019 yılında gösterdi, 2019 yılında 
küresel LNG ticaret hacmi yüzde 13 arttı. 2019 
yılında küresel gaz üretimi, tüketiminden daha 
fazla arttı. 2019 yılında küresel gaz üretimi yüz-
de 3,5 arttı. Artışın yüzde 64’ü ABD tarafından 
temin edildi. 2019’da Çin’in gaz üretimi yüzde 
9,8; Avustralya’nın ise yüzde 18 arttı.

 î 2019’da Çin’in LNG ithalatı yüzde 14 arttı. 
Bangladeş Çin’den sonra Asya kıtasında en yük-
sek ithalat artışı gösteren ülke oldu. Avrupa’nın 
LNG ithalatı 2019’da tarihi bir artış gösterip 
yüzde 76 arttı. Azerbaycan’ın boru hatları ile 
gaz ihracatı yüzde 42 arttı. Ortadoğu genelinde 
ise gaz ihracatında yüzde 10,6 bir artış gözlen-
di. Boru hatları ile gaz ithalatı Avrupa kıtasında 
yüzde 6,5 azalma gösterdi.

 î Gazın son yıllarda maliyet avantajlı hale gel-
mesi, kömürden gaza geçişte en az önümüzdeki 
20 yılda gazın avantajını koruyacak olması ve 
artan hidrojen çalışmaları küresel gaz talebini 
orta ve uzun vade de koruyacak. IEA raporlarına 
göre, 2040’ta küresel enerjinin hala yüzde 25’i 
gazdan karşılanıyor olacak.

“Global Gas Report 2020” adlı rapora göre, önümüzdeki 10 yılda ABD, Ortadoğu ülkeleri ve 
Rusya dünyanın en büyük gaz üreticileri olarak kalmaya devam edecek. Dünyanın en büyük 
gaz tüketicisi ise Çin olacak. 2040’a kadar Çin’in gaz tüketimi yüzde 240, üretimi ise yüzde 

200 artacak. 2019’un LNG’nin yılı olduğunu ortaya koyan rapora göre, geçen yıl küresel LNG 
ticaret hacmi yüzde 13 arttı…  
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ketleri de orta ve uzun vadeli stratejilerini revize 
ederken ve aynı zamanda tedarik zincirlerindeki 
dönüşümü yönetirken hiç olmadığı kadar özenli ve 
dikkatli olmak durumunda.”

Yeşilin önemi daha da artacak
Rapor, Covid-19’un yol açtığı ekonomik durgun-

luktan çıkışta çevresel konulara daha fazla önem 
vereceği öngörüsünde de bulundu. Raporda, IMF 
Başkanı’nın, Covid-19’dan çıkış için hazırlanan teş-
vik paketlerinin iklim değişikliğiyle ilgili hedeflerle 
ilişkilendirilmesi ve yenilenebilir enerjiye acil des-
tekler sağlanması için yaptığı çağrı, buna örnek 
olarak gösterildi. Kanada, Covid-19 paketlerinden 
yararlanmayı, iklimsel etkinin açıklanmasına bağ-
larken, Avrupa Birliği ve Güney Kore de yenilenebi-
lir enerji, hidrojen ve e-mobiliteye önemli yatırımlar 
planladıklarını duyurdu. Avrupa Birliği, 750 milyar 
Euro yatırım öngördüğü “Yeni Kuşak AB” projesiyle, 
hidrokarbon kullanımından uzaklaşma konusunda 
küresel bir örnek oluşturdu.

Firmalar da küresel ölçekte geleneksel enerji 
alanlarından düşük karbonlu varlıklara doğru kay-
maya başladılar. Örneğin Citi Group, Morgan Stanley, 
Barclays, Goldman Sachs gibi büyük bankalar, kö-
müre dayalı firmalarla ilişkilerini sınırlayan kurallar 
açıkladılar. 

Öte yandan Covid-19’la şirketlerin önemli bir 
kısmının evden çalışmaya geçmesi, büyük şehir-
lerde trafiğin yüzde 40’tan fazla azalmasına yol açtı. 
Londra, Paris gibi metropollerin belediyeleri, oto-
mobil kullanımını azaltmak için bisiklet, scooter gibi 
araçların kullanımının teşvik edileceği yeni planlar 
açıkladı.  Bu dönemde, tüketicilerin satın alma ka-
rarlarında çevresel konuları ve iklim değişikliğini 
gözetmesi de güç kazanmayı sürdürdü.

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney, Covid-19 
salgınının enerjideki dönüşümü kalıcı ve derin bir şe-
kilde etkileyeceğini belirtti. Kearney, Covid-19’un ener-
jiye etkileriyle ilgili raporunda, salgın sürecinde petrol 
ve doğal gazın karlılığında ciddi düşüşler yaşandığını, 
yenilenebilir enerji, yani rüzgar ve güneşin ise bu krizi 
daha güçlü yönettiğini ifade etti. Kearney Direktörü Onur 
Okutur, “Tarife garantileri, rüzgar ve güneşi fiyat düşüş-
lerinden korudu. 2020’nin ilk çeyreğinde enerji talebi 
küresel bazda yüzde 2.5 azalırken yenilenebilir enerjiye 
talep, geçen yılın ilk çeyreğine oranla yüzde 1.5 arttı” 
dedi.

Raporda yer alan bilgiye göre, salgının zirve yaptığı 
dönemde küresel karbon salımı yüzde 17 azaldı. Ke-
arney, yıl genelinde ise yüzde 4-7 arasında bir düşüş 
öngördü. Raporda, küresel ısınmayı 1.5 derecede tuta-
bilmek için küresel karbon salımında her yıl yüzde 7.6 
düşüş olması gerektiğine dikkat çekildi ve ekonominin 
durduğu bir dönemde bile bu hedefin zorlukla tutturu-
labiliyor olmasının devletleri ve şirketleri zorlayacağı 
belirtildi. 

İlk 7 ayda 1900 MW yenilenebilir kapasite 
devreye alındı 

Onur Okutur, enerjiye yön veren küresel trendlerin 
Türkiye’de de etkili olduğunu belirterek, “Ülkemizde 
2000’li yılların başından beri büyüyen yenilenebilir 
enerji yatırımları salgın süresinde de önemini arttırdı. 
2020’nin ilk 7 ayında devreye giren 1.900 MW kapasi-
tenin tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından olu-
şuyor. Son yatırımlarla yenilenebilir kaynaklı kurulu 
gücümüz 47 bin MW’ı geçti ve 93 bin MW toplam kurulu 
gücümüzde yüzde 50 yenilebilir oranı gibi kritik bir eşiği 
de aşmış olduk” dedi.

Yenilenebilire yönelik yatırımların etkisinin elektrik 
üretiminde görülmeye başladığını vurgulayan Okutur 
şunları söyledi: 2020’de ilk 7 ayda elektrik üretiminde 
yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam payı yüzde 
49’a ulaştı. Karşılaştırmak için örnek vermek gerekirse, 
2007 yılında yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üre-
timi yüzde 19 seviyelerindeydi. Türkiye de dünyanın geri 
kalanı gibi, salgın sonrası yoğun bir enerji dönüşümü 
döneminin ortasında bulunuyor. Türkiye’deki enerji şir-

Yenilenebilir enerji Covid-19’la güç kazandı; Yenilenebilir enerji Covid-19’la güç kazandı; 
Türkiye’deki payı yüzde 50’ye çıktı

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney, Covid-19 enerjiye etkileriyle ilgili raporunda, salgın sürecinde 
petrol ve doğal gazın karlılığında ciddi düşüşler yaşandığını, yenilenebilir enerji, yani rüzgar ve güneşin ise 
bu krizi daha güçlü yönettiğini vurguladı. Kearney Direktörü Onur Okutur, yenilenebilirin Türkiye’de de güçlü 
büyüdüğünü belirterek, toplam kurulu güçteki payın bu yıl kritik eşik olan yüzde 50’yi aştığına dikkat çekti.

“ERKEN DAVRANANLAR KAZANACAK”

Kearney Direktörü Onur Okutur, enerjide yaşanan bü-
yük dönüşümün liderlerinin önümüzdeki birkaç yıl 
içinde netleşeceğini belirterek, “Erken davrananlar 
büyük kazançlar elde edecekler” dedi. Okutur, çeviklik 
ve cesur liderliğin bu süreçte kritik öneme sahip oldu-
ğunu belirterek tüm şirketlerin bu trendler karşısında 
stratejilerini gözden geçirmeleri gerektiğini vurguladı. 
Kearney’in Covid-19’un enerji sektörüne etkilerine 
ayak uydurmak için firmalara yaptığı öneriler şöyle: 
Covid-19’un ekonomik etkilerinden çıkışta yeşil daha 
çok önem kazanacak. Ufukta “Salgından yeşil çıkış” 
fonları var. Bu fonlardan yararlanmak için cesur adım-
lara ve hızlı hareket etmeye ihtiyaç var.

 �  Salgının bilançoları ve öncelik sıralamalarını de-
ğiştirmesi, stratejik ortaklıklar ve birleşme & sa-
tın almalar için uygun ortam yaratıyor. Müşteri 
platformuna erişmek, patent ve diğer entelektüel 
mülkiyetlerden yararlanmak veya Covid-19 için 
sunulan destek ve teşvikleri kullanmak için stra-
tejik ortaklıklar ve birleşme & satın almalar doğru 
yöntem olabilir.

 �  Tedarik zincirlerinde dijitalleşme hız kazandı. Di-
jitalleşme, maliyet yapısını iyileştirmek için kritik 
önemde. Tedarik zinciri yeniden yapılandırılırken 
düşük karbon salımlı gelecek de göz önünde bu-
lundurulmalı. Stratejik tercihlerde dekarbonizas-
yonu gözetmek artık kaçınılmaz.

 �  Tüketici tarafından gelebilecek ani değişikliklere 
hazır olun. Uzaktan çalışmaktan plastiğin çevresel 
etkileri gibi gibi birçok olgu, tüketici eğilimlerinde 
değişime yol açıyor. Birçok sektörde şimdiden bü-
yük değişimler gerçekleşti.

38 • Eylül 2020 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA • Eylül 2020 • 39

▶ Yenilenebilir enerji Covid-19’la güç kazandı; Türkiye’deki payı yüzde 50’ye çıktı ANALİZ 



santralleri de dahil olmak üzere 205 GW’dan fazla 
yeni deniz üstü rüzgar kurulu gücü ekleneceğini 
öngörüyor. Bu rakam, GWEC’nin Covid-19 krizi ön-
cesinde öngördüğü tahminlerle kıyaslandığında 
15 GW’lık artışa işaret ediyor. Bu durum sektörün, 
enerji dönüşümü ve yeşil toparlanma süreçlerini 
güçlendirmesi bakımından oynayacağı önemli rolü 
gösteriyor.

Afrika'da ilk kez offshore santrali kurulacak
GWEC CEO’su Ben Backwell, “Dünyanın dört bir 

yanındaki hükümetlerin, deniz üstü rüzgar teknolo-
jisine yapılacak büyük ölçekli yatırımların Covid-19 
nedeniyle oluşan ekonomik krizden toparlanma sü-
recinde istihdam yaratma ve ekonomik kalkınmayı 
ivmelendirmede oynayabileceği rolü fark etmesi se-
bebiyle, bu yatırımlar küreselleşiyor. Önümüzdeki 10 
yıl içinde Japonya, Kore ve Vietnam gibi gelişmekte 
olan ülkelerin deniz üstü rüzgar pazarında önemli 
bir paya sahip olduğunu göreceğiz. Bununla birlikte 
Asya, Güney Amerika ve Afrika’da yer alan birçok ül-
kede, deniz üstü rüzgar santrallerinin ilk kez kurul-
duğunu göreceğiz” dedi.

Rapor, önümüzdeki 10 yıl içinde, deniz üstü rüz-
gâr sektöründe 900 bin yeni istihdam yaratılabilece-
ğini gösteriyor. Bu rakam, karar vericilerin ekonomik 
iyileştirme kapsamında uygulayacağı stratejilerde 
bu sektörün büyümesini hızlandırmaları duru-
munda daha da artabilir. Ayrıca, her 1 GW’lık deniz 
üstü rüzgar santrali, 3,5 MT CO2’nin atmosfere sa-
lınmaması anlamına geliyor. Bu durum rüzgar sant-
rallerini, karbon salımını önleme ve birçok ülkede 
fosil yakıtların yerini alma yolunda var olan en etkin 
büyük ölçekli teknoloji haline getiriyor.

GWEC Strateji Direktörü Feng Zhao “Dünyada gi-
derek daha fazla ülkenin deniz üstü rüzgâr santral-
lerinin önemli potansiyelini fark etmesiyle, sektörün 
geleceği umut vadediyor. Piyasa büyümeye devam 
ettikçe, sektördeki yüzer deniz üstü rüzgar sant-
ralleri, daha büyük ve verimli türbinler ve Power-X 
çözümleri gibi yenilikler, yeni kapılar açmaya ve pa-
zarlar geliştirmeye başlayacak. Deniz üstü rüzgar 
enerjisi endüstrisinin, küresel ölçekte enerji dönü-
şümünü sağlamadaki önemi giderek artıyor” ifade-
lerini kullandı. 

Pazar, her yıl ortalama yüzde 24 büyüdü
Zhao, “Deniz üstü rüzgar teknolojisi, etkin mali-

yetli, ölçeklendirilebilir ve sıfır karbonlu bir teknoloji 
olduğunu şimdiden kanıtlamış durumda. Endüstrinin 
büyüme potansiyelini en üst düzeye çıkarmak üzere; 
piyasa tasarımı için hükümetler ve iş dünyası ara-
sında iş birliği geliştirilmesi, net kapasite hedefleri 
belirlenmesi, uzun vadeli planlarda altyapının ge-
liştirilmesi ve işgücü gereksinimlerinin göz önünde 
bulundurulması gerekiyor. Deniz üstü rüzgar tekno-
lojisinin temiz enerji potansiyelinin gerçekleşmeye 
başladığı günümüzde, Avrupa’da deniz üstü rüzgâr 
sektörünün son 30 yıllık gelişiminden, dünyanın dört 
bir yanındaki yeni pazarlarda endüstrinin uzun va-
deli başarısını ve büyümesini sağlamak amacıyla 
alınabilecek birçok ders bulunuyor” diye konuştu.

Küresel deniz üstü rüzgâr enerjisi pazarı, 
2013’ten bu yana her yıl ortalama yüzde 24 büyüme 
kaydetti. 2019 yılının sonu itibarıyla Avrupa, deniz 
üstü rüzgar sektörü için en büyük pazar olmayı 
sürdürüyor ve küresel ölçekteki toplam santrallerin 
yüzde 75’ine ev sahipliği yapıyor. Avrupa; İngiltere, 
Hollanda, Fransa, Almanya, Danimarka ve Polon-
ya’nın öncülüğünde ve diğer AB ülkelerinin 10GW’ı 
aşkın planlarıyla, 2050 yılına kadar gerçekleştirmeyi 
planladığı 450 GW hedefi ile deniz üstü rüzgar sek-
töründe liderliğini koruyacak.

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi’nin (Global 
Wind Energy Council,  GWEC) yeni raporu, küresel 
deniz üstü rüzgar kapasitesini ayrıntılı bir şekilde 
inceliyor. Asya Pasifik bölgesindeki önemli artış ve 
Avrupa’da devam eden hızlı büyümenin etkisiyle, 
2019’un sonunda 29,1 GW kurulu güce sahip deniz 
üstü rüzgar teknolojisinin, 2030 yılına gelindiğinde 
234 GW’ın üzerine çıkması bekleniyor.

Rapor 2019 yılının, yeni eklenen 6,1 GW’lık kapa-
siteyle küresel ölçekte 29,1 GW’a ulaşan deniz üstü 
rüzgar santralleri için tarihteki en etkin yıl olduğunu 
ortaya koyuyor. Çin, hayata geçen 2,4 GW’lık yatı-
rımla, yeni tesislerin inşası konusunda üst üste ikinci 
kez liderliğini koruyor. Çin’i 1,8 GW ile İngiltere ve 1,1 
GW ile Almanya takip ediyor. Avrupa deniz üstü rüz-
gar sektöründe lider konumunu sürdürüyor. Ancak 
Asya-Pasifik bölgesinde yer alan Tayvan, Vietnam, 
Japonya ve Güney Kore ile ABD pazarlarında da hızlı 

yükseliş yaşanıyor ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde 
önemli artış kaydedecek bölgeler olarak belirtiliyor. 

GWEC Market Intelligence, 2030 yılına kadar 
küresel ölçekte, 6,2 GW’lık yüzer deniz üstü rüzgar 

TAYVAN BÖLGESİNDE 
İKİNCİLİĞİ HEDEFLİYOR

Kuzey Amerika’da 2019 sonu itibarıyla yalnızca 30 
MW’lık deniz üstü rüzgâr kurulu gücü bulunuyor. 
Ancak 2030 yılına kadar kurulması öngörülen 23 
GW ile bu sektörün gelişimi önümüzdeki yıllarda 
hızlanacak. ABD’de 2024 yılına kadar büyük ölçekli 
projelerin hayata geçmesi bekleniyor. Rapor, 2030 
yılına kadar 52 GW’lık yeni deniz üstü rüzgâr ku-
rulu gücünü devreye alması beklenen Çin liderliği 
sayesinde, Asya-Pasifik bölgesine dikkat çekiyor. 
Tayvan, 2025 yılına kadar 5,5 GW’lık, 2035’e kadar 
ise 10 GW’lık kurulu güç hedefi olan Çin’i takiben, 
dünyanın en büyük ikinci deniz üstü rüzgar pazarı 
haline gelecek. Bölgedeki diğer pazarlar da deniz 
üstü rüzgar pazarlarını genişletmeye başlıyor; Viet-
nam, Japonya ve Güney Kore’de sırasıyla 5,2 GW, 7,2 
GW ve 12 GW’lık kapasite kurulumu öngörülüyor.

Deniz üstü rüzgar 
teknolojisi 234 GW’ın 
üzerine çıkacak

2019’u yatırımların en yoğun olduğu yıl olarak geçiren deniz üstü rüzgar kapasitesi hızla büyüyor. 
Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi’nin son raporuna göre, 2019’un sonunda 29,1 GW kurulu güce sahip 

deniz üstü rüzgar teknolojisi, 2030 yılına gelindiğinde 234 GW’ın üzerine çıkacak… 
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güneş paneli tarafından üretilen 
elektriği asla kaybetmediğinizi 
garanti edecek. EV’ler daha çok 
insana ulaştıkça hem kamu hiz-
metleri hem de iletim sistemi 
operatörleri için aktif bir oyuncu 
haline gelecek” ifadelerini kul-
landı.

“Her şeyi yenilenebilir 
enerji ile çalıştıramayız”

Enerji dönüşümündeki ilk 
adım olarak, birçok ülke kömür 
üretimini aşamalı olarak dur-
durdu ve çoğu santral doğal 
gazla çalışan elektrik santral-
leriyle değiştirildi. Rapor, doğal 
gazın 2020’lerde en büyük güç 
kaynağı olacağını ve 2050’ye 

kadar da zirvedeki yerini koru-
yacağını öngörüyor. OECD ülke-
lerinin gaz kullanımını kademeli 
olarak azaltacağı ancak talebin 
2050 yılına kadar Güney Asya’da 
üç katına çıkacağı da tahminler 
arasında yer alıyor. Öncelikleri 
doğru bir şekilde belirlemek için, 
kömürü mümkün olan en kısa 
sürede ortadan kaldırmak çok 
önemli olacak diyen Engel, “Do-
ğal gaz bir süre için en büyük 
enerji kaynağı olacak ve ardın-
dan 2035’te gaza olan talep azal-
maya başlayacak. Bunu, dönüşü-
mün önemli bir parçası olarak 
görüyoruz, çünkü gelecekte her 
şeyi yenilenebilir enerjiyle çalış-
tıramayız” dedi. DNV-GL, enerji sektörü ve  iklimin geleceğine dair 

beklenen değişiklikleri ele alan “Energy Transition 
Outlook 2020” raporunu yayınladı. Rapor, toplam net 
enerji talebinin 2032’de zirveye çıkacağını ve daha 
sonra verimlilik harcamaları sayesinde azalacağını 
öngörüyor. Verimliliği, enerji dönüşümünün ‘sessiz 
kahramanı’ olarak nitelendiren DNV-GL Enerji CE-
O’su Ditlev Engel, raporla ilgili değerlendirmesinde, 
2050’ye kadar her yıl yüzde 2,3 enerji tasarrufu sağ-
lanacağını belirtti. Bu tasarrufun büyük bir kısmı 
inşaat, çelik, havacılık ve denizcilik gibi ‘geçişin zor 
olduğu’ sektörlerden sağlanacak. Politika ve stan-
dartlardaki değişiklikler daha az enerji tüketimi an-
lamına gelirken teknoloji ise bu sektörlerin karbon-
dan arındırılmasına yardımcı olacak.

Toplam enerji talebinin, dönüşümün kendisinden 
başlayarak enerji sistemindeki diğer her değişikli-

ğin sonucu olduğunu belirten Engel, “Kömürle çalı-
şan bir elektrik santrali yüzde 50-60 oranında atık 
üreterek verimlilik konusunda düşük bir profil çizer. 
Öte yandan, yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan 
bir santral yüzde 80-90 verimlilik oranına sahiptir” 
açıklamasını yaptı.

EV’ler sayesinde, yenilenebilir elektrik 
kaybedilmeyecek

2032 yılına kadar binek araç satışlarının yarı-
sını elektrikli araçların (EV) oluşturacağını belirten 
raporda, verim artışının ana sürükleyicisi EV’lerdeki 
yükseliş olarak görülüyor. Engel konuyla ilgili açık-
lamasında, “EV’leri bizi A’dan B’ye götüren sadece 
bir ulaşım şekli olarak düşünmemeliyiz. Gelecekte, 
bir EV’yi sisteme bağladığınızda, aktif bir oyuncu 
haline gelecek. EV’ler veya diğer depolama alanları, 
herhangi bir alım olmasa bile rüzgar türbini veya 

KISA DÖNEMDEKİ 
BEKLENTİLER

1. Covid-19, bu yıl küresel enerji talebini 
yüzde 8 azaltacak

 î  Enerji talebi 2021’den itibaren tekrar 
toparlanacak olsa da daha düşük bir 
tabandan ve geri kalanı için 2050 yı-
lına kadar, yıllık küresel enerji talebi, 
pandemi öncesi DNV-GL tahminlerin-
den yüzde 6 ila 8 daha düşük dalgala-
nacak.

 î  Uzaktan çalışma ve daha az işe gidip 
gelme gibi salgınla bağlantılı davranış-
sal değişimler, enerji kullanımını dü-
şürücü kalıcı bir etkiye sahip olacak.

2. Enerjiye bağlı CO2 emisyonları, pan-
demi ile zirveye ulaştı

 î  2019’da ulaşım için enerji kullanımı 
zirveye ulaştı.

 î  Covid-19, en yüksek petrol talebini öne 
çıkardı; yağ kullanımı bir daha asla 
2019 seviyelerini geçemez.

3. Teknoloji, doğru şekilde ölçeklendi-
rilirse, Paris Anlaşması ile uyumlu bir 
gelecek sağlayabilir

 î  Güneş PV, rüzgar ve depolaması için 
cesaret verici ilerleme kaydedildi ve 
devam etmesi bekleniyor.

4. Piyasa güçleri tek başına azaltılması 
zor sektörleri tespit edemeyeceği için 
daha güçlü politikalara ve düzenlemele-
re ihtiyaç var.

 î  Endüstride yüksek ısı proseslerinin 
dekarbonizasyonu, binaların ısıtılması 
ve ağır nakliye çok yavaş ilerliyor.

 î  Hidrojen, karbon yakalama ve depola-
ma (CCS) ve daha fazla enerji verimli-
liği iyileştirmeleri dahil olmak üzere 
çözümler mevcut ancak bunların öl-
çeklendirilmesi için net politikalara 
ihtiyaç var.

Norveçli danışmanlık şirketi DNV-GL tarafından hazırlanan Enerji Norveçli danışmanlık şirketi DNV-GL tarafından hazırlanan Enerji 
Dönüşümü 2020 Raporu (Energy Transition Outlook 2020), enerji Dönüşümü 2020 Raporu (Energy Transition Outlook 2020), enerji 

geçişinin önümüzdeki 30 yılını değerlendiriyor. Yenilenebilir enerji, geçişinin önümüzdeki 30 yılını değerlendiriyor. Yenilenebilir enerji, 
2050 yılına kadar hakim kaynaklar olarak görülse de enerjide geçiş 2050 yılına kadar hakim kaynaklar olarak görülse de enerjide geçiş 

‘çok yavaş’ ilerliyor. Enerji dönüşümünün, enerji işinden çok daha ‘çok yavaş’ ilerliyor. Enerji dönüşümünün, enerji işinden çok daha 
fazlasına bağlı olduğunu ve değişimi hızlandırmak için sektörlerin fazlasına bağlı olduğunu ve değişimi hızlandırmak için sektörlerin 

birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan çalışmaya göre, birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan çalışmaya göre, 
işletmelerin teknolojiyi daha fazla kucaklaması gerekiyor…işletmelerin teknolojiyi daha fazla kucaklaması gerekiyor…

Enerjide dönüşüm  
‘çok yavaş’ ilerliyor
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fiyatları ile boğuştuğunu belirten Engel, “Bu sadece 
bir karbon fiyatı sorunu değil; sorun, karbon fiyatının 
ne kadar yüksek olduğudur. Karbon fiyatları, enerji 
geçişini hızlandırmanın çok hızlı ve etkili bir yolu 
ancak 80 doların üzerine çıkarsanız, daha büyük et-
kileri olacaktır. Birçok ülkenin sorunu karbon fiyatla-
rının yüksek olmasıdır” dedi.

Rapor, yenilenebilir enerji üretimiyle fiyatlar düş-

meye devam ederken yüksek karbon fiyatları nede-

niyle fosil yakıt fiyatlarının ise artış göstereceğini 

vurguluyor. 2050 yılında kurulacak açık deniz rüzgar 

üretim kapasitesinin 2019’daki fiyatının yüzde 38’ine 

denk düşeceği örneğini veren rapor, güneş enerji 

sektöründe ise hızla gelişen teknoloji sayesinde 

daha sert bir fiyat düşüşü yaşandığını belirtiyor.

Nükleer enerji 2037’de 
zirvede

Nükleerin geleceği hakkında 
açıklamalarda bulunan Engel 
şunları söyledi: Maliyet açı-
sından bakıldığında, nükleerin 
enerjinin geleceğinde çok az 
rolü var. Halihazırda elimizde 
bu santraller var, ancak bir rol 
oynayacaksa o zaman muh-
temelen siyasi kararlar veya 
nükleer inşa etme istekleri yü-
zünden olabilir. Yeni nükleer 

üretim, pek göreceğimiz bir şey 
değil.

Rapordaki tahminlere göre, 
güneş ve rüzgar 2030 yılında 
küresel elektriğin yüzde 24’ünü 
ve 2050’de yüzde 62’sini bir-
likte sağlayacak. O zamana ka-
dar ise beklendiği üzere fosil 
yakıtlar ile değil; birbirleri ile 
rekabet edecekler. 2020 yılını 
‘sonun başlangıcı’ olarak de-
ğerlendiren Engel, “Önümüzde 
uzun bir yol var. Yenilenebilir 
enerji ile üretim, enerji talebinin 
zirvesinden sonra bile artmaya 
devam edecek” dedi.

Karbon fiyatlandırmasının 
kaçınılmazlığı ve maliyet 
etkinliğinin faydaları

DNV-GL raporunda, orta-
lama karbon fiyatlarının ton CO₂ 
başına 20 ila 80 dolar arasında 
değişeceği, Rusya gibi ölçeğin 
alt ucunu uygulayan ülkeler ve 
Avrupa’da daha yüksek fiyatlar 
belirleyen ülkeler bulunduğu 
için fiyatların da bölgesel ola-
rak değişeceği tahmin ediliyor. 
Birçok ülkenin yüksek karbon 

UZUN DÖNEMDEKİ 
BEKLENTİLER 

1. Hızlı elektrifikasyon, enerji karması-
nı 2050 yılına kadar dönüştürecek

 î  Nihai talep karmasında elektriğin 
payı, 2050’ye kadar bugünün seviye-
sinin iki katından fazla artacak.

 î  Dünya çapında satılan binek araçla-
rın yarısı, 2032 yılına kadar elektrikli 
araç olacak.

2. Güneş PV ve rüzgar - eşit oranda - 
enerji üretimine hakim olacak

 î  Yenilenebilir enerji kaynakların-
dan güç alan elektrifikasyon, enerji 
yoğunluğunu yavaşlatıyor ve bu da 
2032’de dünya çapında enerji kulla-
nımının zirveye çıkmasını sağlaya-
cak.

 î  Bağlantı ve esnekliğe yapılan önemli 
yatırım, 2050’ye kadar yüzde 62 civa-
rında yenilenebilire pay sağlayacak.

3. Doğal gaz, önümüzdeki 10 yılda en 
büyük enerji kaynağı olacak ve 2050’ye 
kadar da öyle kalacak

 î  Ancak 2050’de kullanılan doğal gazın 
sadece yüzde 13’ü dekarbonize edile-
cek

4. Sabit enerji talebine ve artan yeni-
lenebilir payına rağmen, enerji geçişi 
Paris Anlaşması’nı yerine getirmek için 
yeterince hızlı değil.

 î  Büyük ihtimalle yüzyılın sonunda 2,3 
° C ısınmaya doğru gidiyoruz.

 î  Çok daha fazla yenilenebilir enerji, 
dekarbonizasyon, enerji verimliliği 
iyileştirmesi ve karbon yakalama ge-
rekiyor.

 î  Ülkeler, GSYİH’nın gittikçe daha az 
bir payını enerjiye harcayacak ve 
enerji dönüşümünü hızlandırmak 
için ek yatırımlara izin verecek.
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300’ün üzerinde biyokütle kaynaklı tesis 
veya proje için önlisans/lisans verdi. Ay-
rıca 60 civarında proje için yapılmış olan 
önlisans başvurusuna ilişkin işlemler 
de halen devam ediyor. Bu tesis ve pro-
jelerden kurulu güçleri toplamı yaklaşık 
670 MW olan 137 tesis işletmede veya 
kısmi işletmede.

Ancak Türkiye’nin sahip olduğu po-
tansiyel ile biyokütle alanında çok daha 
iyi bir noktaya gelmesi mümkün. Bu 
amaçla EPDK sahaya inmeye hazırlanı-
yor. Kurumun hedefi ise biyokütle sant-
rallerinin verimini arttırmak, mevzuata 
aykırı eylemlerin önüne geçmek. EPDK, 
biyokütle santrallerinin lisanslama sü-
recinde, ilgili projelerde kullanılacak 
kaynağın varlığına ve miktarının yeter-
liliğine yönelik inceleme ve değerlen-
dirme yapıyor. 

Ancak işletmede olan biyokütle sant-
rallerinin üretim miktarlarını incelen-
diğinde, bu tip santrallerin bazılarında 
beyan edilen üretim kapasitelerine ula-
şılamadığı tespit edildi. Bu durumun se-
bepleri arasında tedarik edileceği beyan 
edilen atık miktarına ulaşılamaması ve 
santrallerde uygun teknolojinin kullanıl-
maması bulunuyor. 

Kaynak tedariğindeki aksamalar 
ya da yatırımın hatalı yapılması duru-
munda beyan edilen üretim kapasite-
sine ulaşılamıyor bu yüzden tesisler 
yüksek verimlilikte çalışamıyor. EPDK, 
sahada yapacağı denetimlerle bu so-
runları ortadan kaldırmayı ve biyokütle 
sektörünün verimliliğini arttırmayı he-
defliyor. Bu süreçte özellikle biyokütle 
santrallerinde biyogaz yerine doğal gaz 
kullanmak gibi mevzuata aykırı eylem-
lerin de önünü geçilecek. Lisans sahip-
lerinin ilgili mevzuatı sıkı sıkıya takip 
etmeleri sağlanarak bu alanda azami 
verimlilik elde edilecek. 

Yenilenebilir enerji, sürekli devam eden doğal sü-
reçlerde var olan enerji akışından elde edilen enerji 
türü olarak öne çıkıyor. Yenilenebilir enerji kaynakla-
rının en büyük özelliği ise  enerji üretiminin çevresel 
etkilerinin azaltılmasına yardımcı olması. Türkiye 
açısından da yenilenebilir enerji kaynakları çevre-
sel faydasının yanı sıra enerjide dışa bağımlılığın 
azalmasına da ciddi katkı sağlıyor. HES’lerle baş-
layan rüzgar ve güneşle gelişen yenilenebilir enerji 
kaynaklarına son yıllarda jeotermal ve biyokütle de 
eklenmiş durumda. Özellikle çok sayıda kamu ku-
ruluşunun kurdukları biyokütle santralleriyle kendi 
enerjilerini ürettiğine tanık oluyoruz. 

Biyokütle santralleri çevrenin korunması için 
de büyük önem taşıyor. Bu santraller hem elekt-
rik üretiyor hem de -başta kentsel atıklar olmak 
üzere- tarım, hayvancılık ile endüstriyel faaliyetler 
sonucunda ortaya çıkan atıkların bertaraf edilmesini 

sağlıyor. Ayrıca, bu faaliyetler sonucunda ekonomik 
değer de üretiliyor.

Ülkemizde biyokütle enerji sektörü de hızlı bir 
gelişim içerisinde… Bunda da “Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kul-
lanımına İlişkin Kanun” ve “Yenilenebilir Enerji Kay-
naklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine 
İlişkin Yönetmelik” ile temin edilen teşvik mekaniz-
masının etkisi büyük. Başta kentsel atıklar olmak 
üzere, biyokütle kaynaklarından üretilen elektrik 10 
yıl süreyle ve 13,3 Cent / kWh fiyatla alım garanti-
sine sahip, bu santrallerde yerli makine-ekipman 
kullanılması halinde bu fiyata ilave teşvikler de ve-
riliyor.

Teşviklerle birlikte yatırımcının biyokütleye 
ilgisi artıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu-
güne kadar kurulu gücü yaklaşık 2 bin 600 MW olan 

EPDK, biyokütle 
santrallerinin verimini 
arttırmak için sahaya iniyor

Yenilenebilir enerji portföyündeki payını giderek 
artıran biyokütle santralleri kamunun da 

gündeminde. Biyokütle santrallerinin verimliliğinin 
düşük olduğunu ve bazılarının da atık bulamadığı 

için doğal gaz kullanmaya başladığını saptayan 
EPDK, sahaya inerek sorunları yerinde saptayıp, 

çözüm yollarını araştıracak… 

Bazı santraller atık bulamadığı 

için doğal gaz kullanmak 

zorunda kalıyor
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Eğer siz de bir ofis çalışanıysanız gün içinde yap-
manız gereken asıl iş dışındaki toplantıların, e-pos-
taları kontrol etmenin, öğle yemeği ve işinize doğ-
rudan faydası olmayan başka faaliyetlerin çalışma 
saatlerinizin verimini azalttığını fark etmişsinizdir. 
Dahası yapılan bir araştırmaya göre Amerikalı ofis 
çalışanları günlük çalışma saatlerinin sadece yüzde 
40’ını birincil işlerine ayırıyor.

Workfront adlı yazılım şirketinin 2 bin 10 işçi 
arasında pandemi dönemi öncesi yaptığı bir ankete 
göre, bu yüzdelik oran 8 saatlik iş gününde 3 saat-
ten biraz az sürenin ana görevlere ayrıldığını ortaya 
koyuyor.

Çalışmaya göre, geriye kalan 5 saatlik sürenin 
yüzde 16’sı e-postaları kontrol etmeye, yüzde 12’si 
idari görevlere, yüzde 10’u faydalı toplantılara, yüzde 
8’i faydasız toplantılara, yüzde 6’sı da diğer yarıda 
kesilmelere harcanıyor. Ancak bu planlanmamış ve 
zaman alıcı faaliyetlere karşın ofiste hep yapması 
gereken ana görevleri zamanında bitirip fazla mesai 
yapmayan birisine rastlamışsınızdır.

Bu kişiler diğerlerinden hep daha üretkenmiş 
görünür. ABD’deki MIT Sloan İşletme Okulu’ndan 
kıdemli okutman Robert C. Pozen bu daha üretken 
kişileri bizden farklı olan şeylerin ne olduğunu anla-
mak için her çalışandan kişisel üretkenliğini değer-
lendirmelerini istediği bir anket tasarladı.

Yarısından fazlası ABD’de olmak üzere 6 kıtada 
yaklaşık 20 bin kişi ankete katıldıktan sonra Pozen 
bazı net kalıplar keşfetti. Bulgularını Harvard Busi-
ness Review’da yayımlayan Pozen “Daha uzun sa-
atler çalışmak daha yüksek kişisel üretkenlik anla-
mına gelmiyor. Her gün daha çok yüksek öncelikleri 
tamamlamak akıllıca çalışmanızın anahtarı” dedi. 
Daha yüksek üretkenlik puanına sahip çalışanlar, iş-
leriyle alakalı yüksek önceliklerini daha iyi planlıyor, 
daha fazla sayıda bilgiyi idare etmek için teknikler 
geliştiriyor ve meslektaşlarının ihtiyaçlarını anlıyor. 
Bu üç konuda iyi olmak için üretken çalışanların 
günlük 5 basit alışkanlığı uyguladığı belirlendi. 

 �Önceliklerinizi belirlemek için bir önceki gece 
günlük programınızı gözden geçirin. Takviminizde 
her faaliyetinizin yanına bunun amacını yazın.
 �Uzun bir yazı yazmadan önce bu işi kesilmeden 
yapabileceğiniz bir mantıksal sıra oluşturun.
 �Telefon ekranlarınızı her dakika değil saat başı 
kontrol edin.
 �E-postalarınızın hepsini değil gönderici ve konuya 
göre kontrol edin. Sizin için önemli kimselerin 
mesajlarına yanıt vermeye öncelik tanıyın.
 �Tüm katılımcılara toplantılardan önce ayrıntılı bir 
plan gönderin ve toplantıları en fazla 90 dakikayla 
sınırlayın. 

Günümüzde teknoloji, ürün geliştirmeden satışa 
kadar her bir iş sürecinin tam kalbinde ve işletmelerin 
merkezi sinir sistemi haline geldi. Teknolojinin insan-
ların kişisel yaşamlarındaki rolü de önemli ölçüde ge-
nişledi. Şirketler sosyal medyayı daha çok kullanırken, 
çalışanlar da kurum e-postalarına girişte kendi cihaz-
larını daha sık kullanmaya başladı. İş hayatı ve kişi-
sel hayat içerisinde kullanılan teknolojiler arasındaki 
sınırlar neredeyse kalktı. Dolayısıyla bilgi sistemleri, 
kişisel, finansal ve diğer bilgileri yönetmek için daha 
geniş bir alanda güvenlik riskine maruz kalıyor.

Siber saldırıların yüzde 75’i e-posta ile başlıyor
Dijitalleşmeyle birlikte artan saldırı yüzeyi, kötü 

niyetli gruplar için daha çok fırsat yaratıyor. Şubat 
2020’den bu yana phishing saldırıları yüzde 600, fidye 
yazılım (ransomware) saldırıları da yüzde 148 artmış 
durumda ve artmaya da devam edecek. Saldırganlar 
her geçen gün daha karmaşık teknikler üretiyor. Ge-
lişen teknolojiyi yakından takip edip, her zaman bir 
adım önümüzde olmayı başarıyorlar. Saldırıların çoğu 
hedef odaklı ve genellikle güvenlik duvarlarını ve anti 
virüsleri atlatabilecek şekilde bireyleri hedef alıyor. 
Siber saldırıların yüzde 75’i e-posta ile başlıyor.

Güvenlik alanında hareketsiz kalmak, kötü niyetli 
saldırganlar için kolay hedef olmakla aynı anlama ge-
liyor. Dünyada her 29 saniyede bir siber atak gerçek-

leşiyor. Bu saldırılara karşı kendimizi korumak için, 
teknolojiyi çok yakından takip etmek ve kendimizi de-
vamlı geliştirmek durumundayız.

Sızmaların yüzde 67’si, şifrelerin çalınmasıyla, in-
san hatasıyla ve sosyal mühendislik saldırılarından 
meydana geliyor. Bu da gösteriyor ki, teknolojik ve sis-
temsel olarak ne kadar başarılı olunsa da, en önemli 
faktör kesinlikle insan. Bir şirketin güvenliğini sadece 
bilgi sistemleri ekibi ve teknolojisi ile sağlamak müm-
kün değil. Şirketin her bir çalışanı, her bir departmanı, 
eğitimler almalı, kişisel verilerinin ve şirket verilerinin 
güvenliğinin korunmasında önemli bir rol oynadığının 
farkında olmalı. 

Üç tip güvenlik kontrolü bulunuyor
Saldırı önleme, herhangi bir riskin, kullanıcıları ve 

sistemi etkilemeden engellenmesiyken, saldırı tespit 
etme ise sistemlere yapılan sızmaların ve zararlıla-
rın tespit edilmesi ve tanımlanması anlamına geliyor. 
Saldırıya cevap verme ise, herhangi bir saldırıya karşı 
aksiyon alınmasıdır.

IBM’in verilerine göre, bir sızıntının tespit edilme 
süresi ortalama 206 gün. Bir saldırıyı kısa sürede tes-
pit etmek ve zararlarını minimuma indirmek için “Bilgi 
Güvenliği ve Kayıt Yönetimi” uygulamaları ile güvenlik 
mimarinizi güçlendirmeniz gerekir. Bu uygulamaları da 
etkin bir olay müdahale planı ile desteklemek gerekiyor.

ABD’li ofis çalışanları arasında yapılan bir ankete göre, günlük çalışma 
saatinin önemli bir kısmı birincil işin dışındaki faaliyetlerle harcanıyor. 

Çalışma saatinin yüzde 40’ının ana işe ayrılıyor olması 8 saatlik iş gününde  
3 saatten biraz az sürenin ana ana görevler için kullanıldığını ortaya koyuyor...

Günümüzde dijitalleşmeyle birlikte artan saldırı yüzeyinin, kötü niyetli gruplar 
için daha çok fırsat yarattığını belirten Finansal teknoloji şirketi Paynet CTO’su 
Gökhan Öztorun, bu tür saldırılara karşı alınması gereken önlemleri aktardı…

Üretken insanların  Üretken insanların  
her gün yaptığı 5 şeyher gün yaptığı 5 şey
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Dijitalleşmeyle artan Dijitalleşmeyle artan 
güvenlik saldırılarından güvenlik saldırılarından 

nasıl korunuruz?nasıl korunuruz?
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▶ Dijitalleşmeyle artan güvenlik saldırılarından nasıl korunuruz? YÖNETİM&İK 



TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2020 Ağustos ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı yüzde 64,08 olarak kaydedildi. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise yüzde 35,92 olarak gerçekleşti4. 

 

2019 yılı Ağustos ayında 298,30 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı 
(PTF), 2020 yılı Ağustos ayında, bir önceki yıla göre yüzde 0,1 oranında artarak 298,70 
TL/MWh olarak kaydedildi. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre 
(296,36 TL/MWh) yüzde 0,8 oranında artış gösterdi.  

Ağustos 2020’de en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 7 Ağustos Pazartesi günü 
318,74 TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 2 Ağustos Pazar 
günü 271,46 TL/MWh olarak kaydedildi. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise 
en yüksek PTF değerinin 27 Ağustos Perşembe günü saat 14:00’da 350,00 TL/MWh, en 
düşük PTF değerinin ise 13 Ağustos Perşembe günü saat 06:00'da 140,01 TL/MWh olarak 
gerçekleştiği görüldü.  

 
4 2020 Ağustos verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 31 Ağustos 2020 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır.  

APLUS ENERJİ AĞUSTOS 2020 ANALİZİ 

2020 yılı Ağustos ayında gerçekleşen toplam 27.403 GWh elektrik üretiminin yüzde 75,74’ü 
serbest üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki 
payı, bir önceki aya göre 2,45 puan azaldı, geçen yılın aynı dönemine göre ise 7,31 puan 
arttı.  

Serbest üretim şirketlerini yüzde 21,8 oran ile EÜAŞ santralleri ve yüzde 2,3 oran ile İşletme 
Hakkı Devir santralleri izledi. Toplam üretimin yüzde 0,2’sine karşılık gelen miktar ise Yap-
İşlet-Devret santralleri tarafından üretildi1. 

 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise 2020 Ağustos ayında 
toplam üretimin yüzde 26,5’inin doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği 
görülüyor. Barajlı hidroelektrik santraller ilgili ayda toplam üretimin yüzde 20,3’ini karşılarken, 
akarsu tipi hidroelektrik santraller ise yüzde 4,1 oranıyla üretime katkıda bulundu. İthal 
kömür santralleri ağustos ayında toplam üretimin yüzde 22,2’ini karşılarken, yerli kömür 
santralleri ise yüzde 13,8 oranında katkı sağladı. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar 
enerjisi santralleri toplam üretime yüzde 8,9, jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise 
yüzde 2,7 oranında katkıda bulundu. Diğer termik santrallerin3 üretimdeki payı ise yüzde 1,6 
olarak gerçekleşti.  

 
1 Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı Kamusal Raporlardan alınmıştır.  
2 Jeotermal ve Güneş enerjisi santralleri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıflandırılmıştır. 
3 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak 
sınıflandırılmaktadır. 

APLUS ENERJİ AĞUSTOS 2020 ANALİZİ

2020 yılı Ağustos ayında ger-
çekleşen toplam 27.403 GWh 
elektrik üretiminin yüzde 75,74’ü 
serbest üretim şirketleri tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir. Serbest 
üretim şirketlerinin üretimdeki 
payı, bir önceki aya göre 2,45 
puan azaldı, geçen yılın aynı dö-
nemine göre ise 7,31 puan arttı. 

Serbest üretim şirketlerini 
yüzde 21,8 oran ile EÜAŞ santral-

leri ve yüzde 2,3 oran ile İşletme 
Hakkı Devir santralleri izledi. Top-
lam üretimin yüzde 0,2’sine karşı-
lık gelen miktar ise Yap-İşlet-Dev-
ret santralleri tarafından üretildi1.

Gerçekleşen elektrik üretimi 
kaynak bakımından incelendi-
ğinde ise 2020 Ağustos ayında 

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

toplam üretimin yüzde 26,5’inin 
doğal gaz ve LNG santralleri ta-
rafından gerçekleştirildiği görü-
lüyor. Barajlı hidroelektrik sant-
raller ilgili ayda toplam üretimin 
yüzde 20,3’ini karşılarken, akarsu 
tipi hidroelektrik santraller ise 
yüzde 4,1 oranıyla üretime kat-
kıda bulundu. İthal kömür sant-
ralleri ağustos ayında toplam üre-
timin yüzde 22,2’ini karşılarken, 

 

2020 yılı Ağustos ayında pik saatlerde5 308,30 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 304,75 TL/MWh’lik değere göre yüzde1,2 oranında 
arttı6.  

2019 yılı Ağustos ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 300,40 TL/MWh 
iken, bu değer 2020 yılı Ağustos ayında yüzde3,8 oranında bir azalma kaydetti ve 289,10 
TL/MWh olarak gerçekleşti.  

 

2019 yılı Ağustos ayında toplam 27.781 GWh olan elektrik talebi, 2020 yılı Ağustos ayında bir 
önceki yıla göre yüzde1,53 oranında azalış göstererek, 27.356 GWh değerine düştü7. 2019 yılı 
Ağustos ayında 35.474 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2020 yılı Ağustos ayında 
36.769 MWh olarak gerçekleşti.  

 
5 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-08:00 arasındaki saatleri ifade 
eder. 
6 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır. 
7 2019 ve 2020 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
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yerli kömür santralleri ise yüzde 
13,8 oranında katkı sağladı. Ye-
nilenebilir enerji santrallerinden 
rüzgar enerjisi santralleri top-
lam üretime yüzde 8,9, jeotermal 
ve güneş enerjisi santralleri2 ise 
yüzde 2,7 oranında katkıda bu-
lundu. Diğer termik santrallerin3 
üretimdeki payı ise yüzde 1,6 ola-
rak gerçekleşti. 

TEİAŞ tarafından yayımla-

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.

nan üretim verilerine göre, 2020 
Ağustos ayında termik santral-
lerin gerçekleşen toplam üre-
timdeki payı yüzde 64,08 olarak 
kaydedildi. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elekt-
rik üretiminin payı ise yüzde 
35,92 olarak gerçekleşti4.

2019 yılı Ağustos ayında 
298,30 TL/MWh olarak gerçekle-
şen ortalama piyasa takas fiyatı 
(PTF), 2020 yılı Ağustos ayında, 
bir önceki yıla göre yüzde 0,1 
oranında artarak 298,70 TL/MWh 

4  2020 Ağustos verileri Yük Tevzi Bil-
gi Sistemi’nin yayımladığı 31 Ağustos 
2020 tarihli Kamusal Rapordan alın-
mıştır. 

olarak kaydedildi. Bu dönemde 
gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki aya göre (296,36 TL/MWh) 
yüzde 0,8 oranında artış gösterdi. 

Ağustos 2020’de en yüksek 
günlük ortalama piyasa takas fi-
yatı 7 Ağustos Pazartesi günü 
318,74 TL/MWh olarak gerçekle-
şirken; en düşük günlük ortalama 
PTF ise 2 Ağustos Pazar günü 
271,46 TL/MWh olarak kaydedildi. 
Piyasa takas fiyatları saatlik bazda 
incelendiğinde ise en yüksek PTF 
değerinin 27 Ağustos Perşembe 
günü saat 14:00’da 350,00 TL/
MWh, en düşük PTF değerinin ise 
13 Ağustos Perşembe günü saat 
06:00’da 140,01 TL/MWh olarak 
gerçekleştiği görüldü. 

 İSTATİSTİK 
APLUS ENERJİ 
Katkılarıyla
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rak gerçekleşen ortalama PTF, bir 

önceki ayın pik saatler ortalaması 

olan 304,75 TL/MWh’lik değere 

göre yüzde1,2 oranında arttı6. 
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5  Pik saatler 08:00-20:00 arasında-
ki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-
08:00 arasındaki saatleri ifade eder.

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

dışı (off-peak) saatlerin PTF de-
ğeri ortalama 300,40 TL/MWh 
iken, bu değer 2020 yılı Ağustos 
ayında yüzde3,8 oranında bir 
azalma kaydetti ve 289,10 TL/
MWh olarak gerçekleşti. 

2019 yılı Ağustos ayında top-
lam 27.781 GWh olan elektrik ta-
lebi, 2020 yılı Ağustos ayında bir 
önceki yıla göre yüzde1,53 ora-
nında azalış göstererek, 27.356 
GWh değerine düştü7. 2019 yılı 

7  2019 ve 2020 yılları için saatlik ve-
riler YTBS Genel Günlük İşletme Neti-
cesi Raporları’ndan alınmıştır.
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olarak ölçülen saatlik ortalama 

talep, 2020 yılı Ağustos ayında 

36.769 MWh olarak gerçekleşti. 

2020 yılı Temmuz ayı sonunda 

92.159 MW olan toplam kurulu 

güç değeri 810,6 MW’lık artışla 

2020 yılı Ağustos ayı sonunda 

92.970 MW olarak kaydedildi. 

Toplam kurulu gücün yüzde 

67,3’lık (62.595 MW) kısmını ser-

best üretim şirketleri oluşturur-

ken, EÜAŞ santrallerinin toplam 

kurulu güçteki payı yüzde22,4 

 

2020 yılı Temmuz ayı sonunda 92.159 MW olan toplam kurulu güç değeri 810,6 MW’lık artışla 
2020 yılı Ağustos ayı sonunda 92.970 MW olarak kaydedildi.  

Toplam kurulu gücün yüzde 67,3’lık (62.595 MW) kısmını serbest üretim şirketleri 
oluştururken, EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı yüzde22,4 (20.819 MW) 
seviyesindedir8. Yap işlet devret santralleri yüzde 0,2’lik (140 MW), işletme hakkı devredilen 
santraller yüzde 3,’lük (2.827 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız santrallerin toplam kurulu güç 
içindeki payı da yüzde 7,1 (6.589 MW) olarak kaydedildi.  

 
 

2020 yılı Ağustos ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün yüzde 27,6’lik kısmı (25.631 MW) 
doğal gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, yüzde 23,5’lık kısmı (21.849 MW) 
barajlı hidrolik santraller tarafından karşılandı. Bu yakıt tiplerini yüzde 12,2’lük (11.313 MW) 
oran ile yerli kömür9 santralleri ve yüzde 9,6’lık oran (8.967 MW) ile ithal kömür santralleri 
izledi. Akarsu tipi hidrolik santraller yüzde 8,5’lık bir orana (7.916 MW) sahipken, rüzgâr 

 
8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 31 Ağustos 2020 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi 
raporu kullanılmaktadır.  
9 Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır. 
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sanssız santrallerin toplam ku-

rulu güç içindeki payı da yüzde 

7,1 (6.589 MW) olarak kaydedildi. 

2020 yılı Ağustos ayı sonunda 

oluşan toplam kurulu gücün 

yüzde 27,6’lik kısmı (25.631 MW) 

8  Kaynak olarak TEİAŞ tarafından 
yayımlanan 31 Ağustos 2020 tarihli 
Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır. 

doğal gaz ve LNG yakıt tipi sant-

ralleri ile karşılanırken, yüzde 

23,5’lık kısmı (21.849 MW) barajlı 

hidrolik santraller tarafından kar-

şılandı. Bu yakıt tiplerini yüzde 

12,2’lük (11.313 MW) oran ile 

yerli kömür9 santralleri ve yüzde 

9,6’lık oran (8.967 MW) ile ithal 
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tipi hidrolik santraller yüzde 

8,5’lık bir orana (7.916 MW) sa-

hipken, rüzgâr santralleri toplam 

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

kurulu gücün yüzde 8,6’lik bir 
kısmını (7.962 MW) oluşturdu10. 
Toplam kurulu gücün yüzde 
6,8’lik kısmı (6.294 MW) güneş 
enerjisi santralleri, yüzde 1,6’lik 
kısmı (1.515 MW) jeotermal en-
erji santrallerinden oluşurken, 
yüzde 1,6’lık kısmı (1.523 MW) ise 
diğer termik santraller11 tarafın-
dan oluşturuldu. 

2019 yılı Ağustos ayında 2,971 
milyar m3 olarak kaydedilen top-
lam doğal gaz tüketimi, 2020 yılı 
Ağustos ayında yüzde12 oranında 
artışla 3,328 milyar m3 olarak 
gerçekleşti. Elektrik santralle-
rinde tüketilen doğal gaz miktarı 
2019 yılı Ağustos ayında 786,3 
milyon m3 iken bu miktar, 2020 
yılının aynı döneminde yüzde 53,2 
oranında artarak 1,204 milyar m3 
olarak kaydedildi12. Elektrik sant-
rallerinde tüketilen doğal gaz 
miktarının toplam doğal gaz tü-
ketimine oranı 2019 yılı Ağustos 
ayında yüzde 26,5 iken, bu oran 
2020 Ağustos ayında yüzde 36,2 
olarak gerçekleşti. 

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  2020 yılı Ağustos ayı Elektrik 
üretimi için tüketilen toplam doğalgaz 
miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 
raporlarından alınmaktadır. Yuvarla-
malardan dolayı hesaplanan oranlarda 
farklılık bulunabilir. 

santralleri toplam kurulu gücün yüzde 8,6’lik bir kısmını (7.962 MW) oluşturdu10. Toplam 
kurulu gücün yüzde 6,8’lik kısmı (6.294 MW) güneş enerjisi santralleri, yüzde 1,6’lik kısmı 
(1.515 MW) jeotermal enerji santrallerinden oluşurken, yüzde 1,6’lık kısmı (1.523 MW) ise 
diğer termik santraller11 tarafından oluşturuldu.  

 
 

2019 yılı Ağustos ayında 2,971 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2020 
yılı Ağustos ayında yüzde12 oranında artışla 3,328 milyar m3 olarak gerçekleşti. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2019 yılı Ağustos ayında 786,3 milyon m3 iken bu 
miktar, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 53,2 oranında artarak 1,204 milyar m3 olarak 
kaydedildi12. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam doğal gaz 
tüketimine oranı 2019 yılı Ağustos ayında yüzde 26,5 iken, bu oran 2020 Ağustos ayında 
yüzde 36,2 olarak gerçekleşti.  

 
10 Akarsu tipi hidrolik santrallere lisanssız hidrolik santraller de dahildir. 
11 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik, kojenerasyon ve biyokütle santralleri diğer termik 
santraller olarak sınıflandırılmaktadır. 
12  2020 yılı Ağustos ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. Yuvarlamalardan dolayı 
hesaplanan oranlarda farklılık bulunabilir.  
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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