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� Her 100 aracın 25’i elektrikli olacak 
� Kapasite mekanizmalarının uygulanma nedenleri
� Artık en ucuz enerji yenilenebilir
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Tekstil, enerji, çimento, iş makinesi ve traktör, ambalaj gibi 
çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve 10.000’den fazla 
çalışanı bulunan Sanko Grubu’nun enerji kolunu oluşturan 
Sanko Enerji, ülkemizin ihtiyacı olan elektriğin kaliteli, 
güvenilir, rekabetçi ve çevre ile uyumlu temin edilmesini 
ilke edinmiştir.

Sanko Enerji bugüne kadar 1,5 milyar dolarlık yatırım 
yaparak gerçekleştirdiği 6 hidroelektrik, 2 rüzgar santrali, 
1 jeotermal santral ile toplam 670 MW kurulu güçle 
yenilenebilir kaynaklardan yılda 2,3 milyar kWh enerji 
üretmekte ve yatırımlarına devam etmektedir.
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ENERJİ DEPOLAMA 
SEKTÖRÜNÜ 620 MİLYAR 
DOLARLIK YATIRIM 
BEKLİYOR

İşte Türkiye’nin yeni ham petrol rotası 10 yıl içinde her 100 aracın 25’i elektrikli olacak
Elektrik piyasasında küresel işlem değeri 

256,3 milyar dolarla rekor kırdı
Yöneticisine güvenmeyen çalışanların 

performansı düşüyor

27 34 42 56
Türkiye, ABD ambargosu nedeniyle en çok petrol alımı yaptığı İran kapısını 
kapatınca rotasını Irak’a çevirdi. Türkiye’nin Irak’tan yaptığı petrol ithalatı nisan 
ayında yüzde 9 artış gösterdi. Aynı dönemde Azerbaycan’dan yapılan petrol 
ithalatı da benzer bir artış gösterdi…

TEB Cetelem tarafından yapılan araştırmaya göre elektrikli araçlara olan 
ilgi giderek artıyor. Araştırmada 2030 yılında satılacak elektrikli araçların 
klasik araçlara oranının ortalama yüzde 25’ler seviyesinde olacağı tahmin 
edilirken, Çin’de bu oranın yüzde 36, Norveç’te ise yüzde 39’a ulaşacağı 
öngörülüyor. Türkiye’de ise bu oranın yüzde 29’a ulaşacağı tahmin 
ediliyor…

EY’nin Enerji Sektörü İşlem ve Trendleri Raporu sonuçlarına göre; elektrik 
piyasasında küresel işlem değeri 2018 yılında yüzde 28 artış gösterdi ve 256,3 
milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Avrupa’da gerçekleştirilen işlemler toplam 

işlem değerinin yüzde 49’unu oluştururken, en çok sermaye yatırımını 89,4 
milyar dolar ile ABD çekti. Yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirilen işlemler 

ise toplam işlem hacminin yüzde 46’sını oluşturdu…

Great Place to Work Türkiye Enstitüsü tarafından yapılan 2019 Benchmark 
Araştırması’na 179 şirketten 96 bin 269 çalışan katıldı. Araştırma sonuçları, 
Türkiye’de çalışanın yüksek performansa ulaşması için sağlanması gereken 

güven ikliminin henüz yeterli düzeyde olmadığını gösteriyor. İş yerinde 
güvensizlik düşük performansa neden oluyor…

İçindekiler

28



Ülkenin ilk nükleer tesisi için ilk adım atıldı
Dünyada ilk nükleer santral 1955 yılında 
önce ABD, daha sonra da Sovyetler 
Birliği’nde kuruldu. Türkiye de 1960’lı 
yılların başında nükleer enerjiyi konuşmaya 
başladı. Bugüne kadar onlarca proje 
hazırlandı, görüşmeler yapıldı... Ancak 60 
yıla yakın bir süredir devam eden nükleer 
santral konusunda ilk gerçek adım 3 Nisan 
2018 tarihinde atıldı ve Rus devlet şirketi 
Rosatom’un yapacağı Akkuyu Nükleer 
Santrali’nde temel atılıp ilk harç döküldü. 
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Bir zamanlar yenilenebilir enerji 
popülerdi, arkasından enerji ve-
rimliliği geldi ki bu konular hala 

enerji sektöründeki önemini hala koru-
yor ancak artık bambaşka bir gündemi-
miz var; enerji depolama…

Özellikle yenilenebilir enerjinin top-
lam elektrik üretimi içindeki payının 
artmasıyla birlikte arz güvenliğini sağ-
lamak adına enerji depolama, kritik 
bir öneme sahip oldu. Aslında enerji 
depolama ile ilgili çalışmalar bir sü-
redir başta ABD ve Uzakdoğu ülkeleri 
olmak üzere dünyanın birçok ülkesin-
de kullanılmaya başlanan ve üzerinde 
geliştirme çalışmaları yapılan bir alan. 
Teknolojisi o kadar gelişti ki lityum pil-
lerle artık evlerde bile enerji depolama 
mümkün hale geldi. 

Enerji depolama artık Türkiye için de 
kritik çünkü yenilenebilir enerjinin 
toplam içindeki payı gün geçtikçe ar-
tıyor. Öte yandan lisansız elektrik üre-
timinin de dramatik bir şekilde arttığı 
günümüzde çalışmaların bir an önce 
başlaması gerekiyor. 

Peki Türkiye elektrik depolamada ne-
rede? Özel sektörün bazı girişimleri var 
ancak henüz yüzdelik bir orana bile 
ulaşmış değil. Enerji yönetimi de bu 
konuyu kısa bir süre önce gündemine 
aldı ve konuyla ilgili bir tebliğ yayın-

ladı. Yasal altyapının oluşturulmasıy-
la birlikte yatırımların ve beraberinde 
teknolojinin de gelişmesini umut edi-
yoruz. 

7’nci yıl kapağımız popüler bir konu 
olan enerji depolamaya ayırdık. Depo-
lama yöntemleri, bu konuda yapılan 
araştırmalar, dünyada ve Türkiye’de 
gelinen durumun yanı sıra Türkiye’nin 
izlemesi gereken yol haritasını da bu 
çalışmamızda inceledik. Yatırımcılara 
yol göstermesini umuyoruz. 

Evet Enerji Panorama olarak altı ya-
şımıza giriyoruz, altı yıl boyunca her 
ay sizlerin karşısına aynı heyecanla 
çıkmaya çalıştık. Sektörün sözcülüğü-
nü üstlenmenin yanı sıra gelişmeleri, 
araştırmaları, raporları sektörün tüm 
paydaşlarını gözeterek yansıtmaya 
özel bir çaba gösterdik. Bu dönemde 
hem kamu hem özel sektörden uzman 
isimlerin yanı sıra Türkiye Enerji Vakfı 
direktörleri de vizyon açan makale ve 
analizleriyle dergimize büyük bir des-
tek verdi. 

Üretmeye, araştırmaya, dinlemeye ve 
yazmaya devam edeceğiz. Tüm bunları 
bugüne kadar olduğu gibi bundan son-
ra da sizin katkılarınızla yapacağımıza 
inanıyoruz. 

Keyifli okumalar dileriz…
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PETROL OFİSİ  
‘MAXİMUS USTA BULUŞMALARI’,  

6 BİN 300 KİŞİYE ULAŞTI 
Petrol Ofisi’nin ‘Maximus Usta Buluşmaları’ kap-
samında düzenlenen 40 toplantıya, toplam 6 bin 
300 usta katıldı. Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direk-
törü Sezgin Gürsu, “Geçen yıl Maxima ile olduğu 
gibi bu yıl da Maximus ile düzenlediğimiz usta 
buluşmalarına, distribütörlerimiz ve ustalar tara-
fından yine yoğun ilgi gösterildi” dedi. Toplantı bu 
yıl ilk kez Kıbrıs’a da taşındı. Petrol Ofisi Madeni 
Yağlar Kıbrıs distribütörü Halsons & Co. Ltd.’in ev 
sahipliğinde Lefkoşa’da gerçekleştirilen toplantı, 
yaklaşık 100 bayi ve ustayı bir araya getirdi.

‘Maximus Usta Buluşmaları’ kapsamında sırasıyla 
İstanbul, Manisa, Edirne, Aydın, Tekirdağ, Kırık-
kale, Ankara, Antalya, Konya, Isparta, Aksaray, 
Denizli, Malatya, Elazığ, Mersin, Adana, Kayseri, 
Sivas, Trabzon, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, 
Erzincan, Erzurum, Afyon, Şanlıurfa, Gaziantep, 
Antakya, İskenderun, İzmit, Adapazarı, İnegöl, 
Balıkesir, Çorum, Tokat, Eskişehir, Van, Mardin 
ve İzmir’de düzenlenen toplantılara toplam 6 bin 
300 kişi katıldı. Toplantılarda çekilişler yapılarak, 
kazananlara Maximus ürünleri hediye edildi. 

Madeni yağ alanında yeniliğe, teknolojiye öncülük 
eden bir marka olarak gelişime her açıdan önem 
verdiklerini belirten Sezgin Gürsu, “Pazardaki en 
yenilikçi ürün ailesi olan Maximus motor yağları-
nın özelliklerini tanıttığımız bu ‘Usta Buluşmala-
rı’nda, aynı zamanda ustalarımız, uzmanlarımız, 
satış temsilcilerimizle, teknik eğitim ve teknolojik 
gelişmeleri paylaştık, güncellemeler yaptık” dedi.

LİSANSSIZ ELEKTRİK 
ÜRETİM YÖNETMELİĞİ 

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ta-
rafından hazırlanan “Elektrik Piyasasında Li-
sanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği” yürürlüğe 
girdi. Yönetmelikle, lisanssız olarak elektrik 
üreten gerçek ve tüzel kişilerin kendi ihtiyaç-
larını karşılamak için üretim yapmaları esas 
olacak. Yönetmelikle, tüketicilerin elektrik ih-
tiyaçlarını tüketim noktasına en yakın kendi ü-
retim tesisinden karşılaması, arz güvenliğinin 
sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesisleri-
nin ülke ekonomisine kazandırılması ve küçük 
ölçekli üretim kaynaklarının etkin kullanımı-
nın sağlanmasıyla elektrik şebekesinde meyda-
na gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi için, 
lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğü ol-
maksızın, elektrik enerjisi üretebilecek gerçek 
veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esasları 
belirlendi. 
Elektrik enerjisi, üretim tesisiyle aynı yerde ku-
rulu tüketim tesisinde tüketilemeyen miktarı, 
aynı dağıtım bölgesinde olması şartıyla, aynı 
kişiye ait başka bir tüketim tesisinde ya da te-
sislerinde tüketilebilecek. Önlisans ve lisans 
alma yükümlülüğünden muaf olan yenilene-
bilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi ü-
reten gerçek veya tüzel kişilerin ihtiyaçlarının 
üzerinde ürettikleri elektrik enerjisinin siste-
me verilmesi halinde ise söz konusu elektrik 
enerjisi, ilgili görevli tedarik şirketi aracılığı ile 
YEKDEM kapsamında değerlendirilecek.
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GAZİD YÖNETİM KURULU,  
ENERJİ BAKANI FATİH DÖNMEZ’İ ZİYARET ETTİ 

Doğal Gaz İthalatçıları Derneği 
GAZİD Yönetim Kurulu, Enerji 
Bakanı Fatih Dönmez’i maka-
mında ziyaret etti. Dr. Mithat 
Bülent Özmen Başkanlığında 
gerçekleşen nezaket ziyaretin-

de doğal gaz piyasasına ilişkin 
güncel konular hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu. Ziya-
rette, yaşanmakta olan global 
gelişmelerin doğal gaz sektörü-
ne olan etkileri ve bu kapsamda 

yapılması gerekenlere değinil-
di. Özmen sektörün sorunları-
nın kamu ve özel sektör birlikte 
hareket ederek rahatlıkla aşıla-
bileceğine inancının tam oldu-
ğunu ve Doğal Gaz İthalatçıları 
Derneği’nin bu amaçta faaliyet-
lerini sürdürmeye devam edece-
ğini belirtti. 
Toplantıya GAZİD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Dr. Mithat Bülent 
Özmen, Yönetim Kurulu üyele-
ri İbrahim Akbal, Ali Altıntaş, 
Ahmet Taha Yıldız, Mert Göksu, 
Onur Duran, Genel Sekreter Al-
per Uçar’ın yanı sıra BOTAŞ Ge-
nel Müdürü Burhan Özcan da 
katıldı. 

OPET, ‘KADIN GÜCÜ’ 
HİKAYESİ İLE ALTIN EFFİE 

KAZANDI 
Bu yıl Türkiye’de 11’inci kez düzenlenen Effie 
Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nda OPET, 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kategorisinde - Kadın 
Gücü projesinin ilk sosyal medya filmiyle Altın 
Effie kazandı. Filmde, OPET’te akaryakıt satış 
yetkilisi olarak çalışan Hülya Bozkurt’un hikaye-
si anlatılıyor. 
“OPET Kadın Gücü” projesinin ilk sosyal med-
ya filmiyle hem projenin varlığını ve önemini 
duyurmak hem de farklı kitlelere istasyondaki 
kadın çalışanlarının bir iş günüyle ilgili fikir 
verilmesi amaçlandı. Sosyal medya filminde; er-
kek egemen bir sektörde önyargıları yıkarak, işin 
merkezinde omuz omuza çalışan kadın ve erkek-
ler ele alındı. Film, “erkek işi” olarak benimse-
nen bir konuda, oyuncularla değil, işini seven 
gerçek çalışanlarla, gerçek bir ortamda, gerçek 
bir hikaye etrafında çekildi.
Filme konu olan Bozkurt, önyargıları kırmanın 
önemini, kadınların ne denli güçlü olduğunu, ai-
lesi ile çalışma hayatında kurduğu dengeyi sade 
bir dille ve kendi cümleleriyle anlattı. ‘OPET 
Kadın Gücü ile Gücüne Güç Katıyor’ mottosu ile 
biten filmde, Bozkurt’un istasyon sahibi olmak 
ve ileride yüzlerce kadına istihdam sağlamak ha-
yali de anlatılıyor. 

TANAP’A CSR EXCELLENCE 
AWARDS’TAN ÖDÜL

TANAP, güzergâhı üzerindeki yatırım ve kalkın-
ma projelerini desteklediği Sosyal ve Çevresel 
Yatırım Programları (SEIP) ile, Birleşik Krallık 
merkezli “The International CSR Excellence 
Awards” tarafından “Sürdürülebilirlik” katego-
risinde ödül kazandı. TANAP güzergahında yer 
alan belediyelerin, vakıfların, üniversitelerin, 
okul aile birliklerinin, köy muhtarlıklarının, ko-
operatiflerin, tarım bilgi sistemine kayıtlı çiftçi-
lerin ve benzer birçok kuruluşun faydalanmaya 
hak kazandığı SEIP destek programları 2015 yı-
lında başladı. SEIP’in Doğrudan Yatırım Fonlama 
Mekanizması, Doğrudan Hibe Fonlama Mekaniz-
ması ve Program Katkısı Protokolleri kapsamın-
da toplam 20 il, 67 ilçe ve 600 köyde yaklaşık 
1.000 proje hayata geçirildi. Desteklenen yatı-
rımlar arasında; 251 okul modernizasyonu, 250 
aromatik bitki ve tarımsal makine ekipmanı, 182 
sosyal alan modernizasyonu, 160 hayvancılık, 
141 sulama ve içme suyu, 84 arıcılık, 40 altyapı 
ve 17 yenilenebilir enerji projesi yer aldı.
SEIP programları dahilinde, Tohum Otizm Vakfı, 
Habitat Derneği, Diyalog Sosyal Girişimcilik Der-
neği, Öğretmen Akademisi Vakfı, Türkiye Kalkın-
ma Vakfı, Seyitgazi Belediyesi ve Giresun Ticaret 
Borsası’nın yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Doğu Anadolu Pro-
jesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya 
Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
ve Ardahan İl Özel İdaresi ile iş birlikleri gerçek-
leştirildi.

KEBAN’IN KAPAKLARI 15 YIL SONRA AÇILDI
Birkaç yıldır yaşanan kuraklığın ardından dibi 
gören barajlar, bu yıl rekor seviyede suyla doldu. 
Enerji yönetiminin yaptığı açıklamaya göre, su 
miktarı yönünden son 38 yılın rekoru kırıldı. Bu 
yıl, barajlı santrallere, 1 Ocak-23 Mayıs arasında 
toplam 51.3 milyar metreküp su geldi. Geçen yıl 
aynı dönemde, gelen su miktarı 27.5 milyar met-
reküp olmuştu. 2018 yılı nisan ayında aralarında 
Keban’ın da bulunduğu barajlı santrallere, yalnız-
ca 5.9 milyar metreküp su geldi. Bu yılın nisan 
ayında hemen hemen üçe katladı ve 15.8 milyar 
metreküp olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl 1-23 Ma-
yıs arasında barajlara 4.8 milyar metreküp, bu yıl 
aynı dönemde 14 milyar metreküp düzeyinde su 
geldi.

Enerji yönetimi, suyu maksimum düzeyde elekt-
rik üreterek ekonomiye kazandırmak için yoğun 
çaba harcıyor. Bu çerçevede elektrik üretiminde 
suyun payı önceki yıllarla karşılaştırılamayacak 

biçimde arttı. Doğal gazın payı yüzde 40’lardan 
yüzde 15-20 aralığına kadar geriledi. Suyun elekt-
rik üretimindeki payı yüzde 52’ye kadar çıktı. En 
ucuz kaynak su olduğu için ortalama elektrik üre-
tim maliyetleri de ciddi biçimde düştü. Bu gelişme 
üzerine Keban’ın kapakları, 15 yıl sonra açılarak 
su tahliye işlemi yapıldı. Keban’ın ardından Ata-
türk Barajı’nda da aynı yönteme başvuruldu. 
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AKSA DOĞALGAZ, 
İŞ SÜREÇLERİNİ 

DİJİTALLEŞTİRİYOR
Aksa Doğalgaz ve SAP Türkiye iş birliğini güç-
lendirerek, doğal gaz dağıtım sektöründe abone 
yönetimi konusunda yenilikçi bir projeye imza 
atıyor. Aksa, SAP’nin, iş süreçlerini sadeleştiren 
ve hızlandıran yeni nesil kurumsal kaynak plan-
lama (ERP) çözümü SAP S/4HANA’yı tüm iş sü-
reçlerine entegre ederek verimliliği artırmayı ve 
müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutma-
yı hedefliyor. Bir yıl içinde uygulamaya geçecek 
proje ile Aksa Doğalgaz, büyük verinin hızlı, et-
kili ve şeffaf bir şekilde yönetilmesini ve yaygın 
dağıtım bölgesindeki başta müşteri hizmetleri 
servisleri olmak üzere, uçtan uca tüm operasyon 
süreçlerinin tamamını tek bir sistem üzerinde 
birleştirmeyi amaçlıyor. 
Aksa Doğalgaz CEO’su Yaşar Arslan proje ile he-
deflerini ve dijital dönüşümün bu hedeflere ulaş-
madaki rolünü şu sözlerle açıkladı: Yenilikçi ve 
alternatif çözümler sunarak müşteri memnuniye-
timizi en üst seviyede tutmayı hedefliyoruz. Bu da 
güncel teknolojileri içeren dijitalleşme çözümle-
riyle mümkün oluyor. Türkiye’nin en büyük doğal 
gaz dağıtım şirketi olarak, yoğun bir veri trafiğini 
anlık olarak yönetmek durumundayız. Şu anki 
rakamlarla 3 milyonu aşan, her yıl da yüzde 10 
artarak büyüyen müşteri portföyümüze en kaliteli 
hizmeti sunmak bizim için hayati önem taşıyor. 
Sektörümüzde ilk defa uygulanacak ve uluslara-
rası düzeyde de yankı uyandıracak büyüklükteki 
bu projeye başlamayı, ekonomimiz ve şirketimiz 
açısında değerli buluyorum.

AYDEM VE GEDİZ ELEKTRİK, 
TÜKETİCİLER İÇİN SEMİNER 

DÜZENLEYECEK 
Aydem ve Gediz Elektrik, elektrik piyasasında 
fiyat oluşumu ve yüksek elektrik tüketimine 
sahip tüketicilerin karşılaştıkları risklerle ilgili 
sanayi ve ticarethane abonelerine yönelik “Son 
Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) ve Güvence Bede-
li Seminerleri” düzenleyecek. Gerçekleştirilecek 
seminerlerde, son kaynak tedarik tarifesinin ve 
güvence bedelinin ne olduğu, neden alındığı ve 
neden güncellendiği gibi konular hakkında bil-
giler verilecek. 
Görevli elektrik tedarikçisi oldukları İzmir, Ma-
nisa, Aydın, Denizli ve Muğla illeri başta olmak 
üzere tüm Türkiye’de 4,9 milyon müşteriye 
elektrik tedarik hizmeti sunan Aydem ve Gediz’in 
düzenleyeceği bu seminerler; oteller, marketler, 
hastaneler, alışveriş merkezleri gibi ticarethane 
tarifesindeki aboneler ile sanayi tarifesindeki 
demir-çelik, çimento, organize sanayi bölgeleri 
gibi yüksek elektrik tüketimine sahip tüketici 
gruplarına dönük olacak. Bu seminerlere yüksek 
elektrik tüketimi olan sektörlerin temsilcilerini 
kapsayan sivil toplum kuruluşları ve meslek ör-
gütlerinin yanı sıra söz konusu illerdeki elektrik 
mühendisleri odaları, sanayi odaları, ticaret oda-
ları ve organize sanayi bölgelerinden uzmanlar 
da katılacak. 
Son kaynak tedariki kapsamındaki müşteriler, 1 
Ocak 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere mes-
ken abone grubu dışındakiler için yıllık 10 mil-
yon kWh üzerinde tüketim gerçekleştiren gerçek 
veya tüzel kişilerden oluşuyor. 

CK ENERJİ, MUHTARLARLA 
İFTARDA BULUŞTU 

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, İstanbul Avrupa Yakası’n-
daki muhtarları iftar yemeğinde ağırladı. Tüm İstanbul 
Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Yönetim Ku-
rulu ile birlikte çok sayıda muhtarın katıldığı yemekte, 
vatandaşlara daha iyi hizmet için yapılabilecek ortak 
çalışmalar gündeme geldi. 20 Mayıs akşamı CK Enerji 
Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal’ın ev sahip-
liğinde gerçekleştirilen, Tüm İstanbul Muhtar Dernekle-
ri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, yönetim kurulu 
üyeleri ve çok sayıda muhtarın yer aldığı iftar yemeğin-
de, talep ve şikâyetler ele alınırken vatandaşa daha iyi 
hizmet için yapılabilecek ortak çalışmalar konuşuldu.

İftar yemeği öncesinde yaptığı konuşmada muhtarlık 
teşkilatının önemine değinen Halit Bakal, “Öncelik-
le yerel seçimler sonrasında yeni görevinizin hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum. Biz şirket olarak, siz değerli 
muhtarlarımızı elektrik tüketicilerinin fahri temsilcisi 
olarak görüyoruz. Siz muhtarlarımız; müşterilerimizin 
gözü, kulağı ve sesisiniz. Muhtarlarımızdan gelen talep 
ve istekler yatırım kararlarımızı, önceliklerimizi etkili-
yor, yön veriyor. Bu buluşmanın da müşterilerimiz için 
çok hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum” dedi.

Buluşmada muhtarların talep ve şikâyetleri dinlenirken 
elektrik tüketicilerinin mağduriyetine yol açan korsan 
ödeme noktalarına ve usulsüz elektrik kullanımına 
karşı muhtarlar aracılığı ile bilgilendirme yapılması yö-
nünde ortak noktada buluşuldu. Her iki konuyla ilgili 
hazırlanacak bilgilendirici afiş ve broşürlerin muhtar-
lıklar kanalıyla vatandaşlara ulaştırılması konusunda 
görüş birliğine varıldı.

ENERJİSA ÜRETİM, 
1919 AĞAÇLI HATIRA 
ORMANI OLUŞTURDU

Enerjisa Üretim; gelecek nesillere daha 
yaşanabilir bir dünya bırakmak üze-
re Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 
1919’da Milli Mücadeleyi başlatmak için 
Samsun’a çıkışının 100. yılı etkinlikle-
ri kapsamında, Tufanbeyli Santrali’nde 
hatıra ormanı oluşturdu. Enerjisa Üre-
tim Termik Santrallerden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı İhsan Erbil Bayçöl’ün 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, 
Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar ve 
Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü 
katıldı.
Enerjisa Tufanbeyli Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi öğrencileri, protokol üye-
leri ve Enerjisa Üretim çalışanları, kendi 
isimlerinin verildiği 1919 adet fidan diki-
mi törenine katıldı. Programda Adana Tu-
fanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtu-
luş Savaşı’nı başlatmak için Samsun’a çı-
kışının 100. yılını kutladı. Enerjisa Üre-
tim Tufanbeyli Santrali’nde saat 17.00’de 
başlayan fidan dikim töreni, çeşitli spor 
aktiviteleri ile devam etti ve toplu iftarla 
sona erdi.
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SEPAŞ ENERJİ 
“SOKAĞIN ENERJİSİ 

FOTOĞRAF YARIŞMASI” 
BAŞLIYOR 

Sepaş Enerji, sokağın, sokağa ait olanın, 
sokağı sokak yapan seslerin ve insanların 
enerjisinden yola çıkarak “Sokağın Ener-
jisi” temalı fotoğraf yarışmasını düzenli-
yor. İlki geçtiğimiz yıl “Doğanın Enerjisi” 
temasıyla düzenlenen yarışmanın ikinci 
yılında Sepaş Enerji, sokakların kendine 
has enerjisini en iyi fotoğraf sanatına 
yansıtan isimleri arıyor. Ünlü fotoğrafçı 
Mustafa Seven’in önderliğinde düzenle-
nen yarışmada sokağın enerjisinde saklı 
kareleri en iyi yansıtan 3 kişi özel ödülle-
rin sahibi olacak. 
Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya’da ikamet 
eden 18 yaşından büyük kişilerin ücretsiz 
olarak katılabileceği yarışmada, genel ka-
tegorinin yanı sıra 21 yaş altı fotoğrafçı-
ların eserlerinin değerlendirileceği Genç 
Objektif kategorisi olacak. Yarışmanın ilk 
üç kazananı Mustafa Seven ile eylül ayın-
da Gaziantep’e giderek sokak fotoğrafçılı-
ğı gezisine katılma imkânı yakalayacak.  
Seven’den birebir ders alma imkanının 
yanı sıra birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin 
TL ve üçüncüye 1.500 TL para ödülü de 
verilecek. Genç Objektif Özel Ödülü kaza-
nanı da 1000 TL para ödülü verilecek.

ALMANYA’NIN İLK 
ELEKTRİKLİ OTOBANI 

FRANKFURT’TA AÇILDI
Almanya, kamyon ve çekicileri şarj edecek 10 
kilometre uzunluğundaki ilk elektrikli otobanı 
hizmete açtı. Siemens’in eHighway (elektrikli 
otoban projesi) kapsamında, Frankfurt yakın-
larındaki bir otobanın en sağ şeridine kurulan 
Almanya’nın ilk elektrikli otobanı test amaçlı 
hizmete açıldı. 10 kilometre uzunluğundaki eHi-
ghway, kamyon veya çekicilerin üzerindeki pod 
kablolara değecek şekilde yükseliyor ve bu saye-
de enerji aktarımı gerçekleşiyor. eHighway’den 
çıkıldığında ise yine dizel motorla dola devam 
ediliyor. 
Söz konusu enerji aktarımından faydalanmak 
isteyen araçların 90 km/s hızı geçmemesi gereki-
yor. Her kamyon veya çekicide bu sistem için ge-
rekli donanım bulunmuyor. Bu yüzden Almanya 
ve Volkswagen Grubu’nun eHighway sistemine 
uyumlu hibrit araçlar geliştirmek için iş birliği 
yaptığı söyleniyor. Normal trafiğin akışını en-
gellemeyen elektrikli otoban sistemi 2022 yılına 
kadar test edilecek ve projenin fayda oranı ince-
lenerek sistemin genişletilmesine ya da iptaline 
karar verilecek.
Siemens, Alman otobanlarındaki çekici ve kam-
yonların yüzde 30’unun elektrikli olması du-
rumunda fazladan 6 milyon metrik ton CO2 
salımının engellenebileceğini belirtiyor. Ayrıca 
eHighway’de 100 bin kilometre seyreden 40 ton-
luk bir çekicinin 20 bin Euro yakıt tasarrufu ede-
bileceği de kaydediliyor.
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SOCAR Türkiye ve iştirakleri  
2019’un en iyi işvereni seçildi

SOCAR Türkiye ve iştirakleri STAR 
Rafineri ile Petkim, Great Place to 
Work Enstitüsü’nün her yıl düzen-
lediği, Türkiye’nin en iyi işverenlerini 
belirleyen Great Place to Work Re-
cognition Programı 2019’dan ödül-
le döndü. SOCAR Türkiye, 250-500 
çalışan kategorisinde 6’ncı olur-
ken STAR Rafineri 500-2.000 çalı-
şan kategorisinde 7’nci, Petkim ise 

2.000 ve üzeri çalışan kategorisinde 
4’üncü sırada yer aldı. 

Araştırma kapsamında şirketler, 
“Güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gu-
rur, takım ruhu” boyutları çerçeve-
sinde değerlendiriliyor. 2019’un en 
çok çalışılmak istenen şirketi olan 
SOCAR Türkiye, 2015 ve 2018 yılla-
rında da listeye girerek, çalışanların 
en memnun olduğu şirketler arasın-

da yerini alma başarısını göstermiş-
ti.

30 Nisan’da düzenlenen törende 
ödülleri, SOCAR Türkiye adına İnsan 
Kaynakları Grup Direktörü Sibel Uğur, 
STAR Rafineri adına Genel Müdür 
Mesut İlter, Petkim adına Genel Mü-
dür Yardımcısı Levent Kocagül aldı.

SOCAR Türkiye İnsan Kaynakla-
rı Grup Direktörü Sibel Uğur, SOCAR 
Türkiye ve grup şirketlerinin sürdü-
rülebilir başarısını, nitelikli ve işi-
ni tutkuyla yapan insan kaynağına 
borçlu olduğunu belirtti. Kazanılan 
üç ödülü, tüm SOCAR’lılara armağan 
eden Uğur, şöyle devam etti: SOCAR, 
iştirak şirketleri ile birbirine bağlı, 
birlikteliklerinden güç alan büyük 
bir aile olarak faaliyetlerine devam 
ediyor ve dev projeleri hayata geçi-
riyor. Türkiye ekonomisine katkı sağ-
layacak faaliyetlerimizi sürdürürken 
çalışanlarımıza fayda sağlamak ve 
değer katmak, bizim önceliklerimiz 
arasında yer alıyor. 

Türkiye Petrolleri,  
“İnsana Saygı” ödülünü kazandı

İnsan kaynakları alanında yürütülen başarılı çalışmaları öne çı-
karmak amacıyla her yıl iş başvurularını en hızlı ve en yüksek oranda 
yanıtlayan, en çok başvuru alan ve en çok istihdam yaratan şirket-
lere verilen 18. Kariyer.net İnsana Saygı Ödülleri, Volkswagen Are-
na’da 24. İnsan Kaynakları Zirvesi’nde sahiplerini buldu. Türkiye Pet-
rolleri, 2018 yılında almış olduğu 40 bin başvurunun yüzde 100’ünü 
yanıtlayarak, bu başarısıyla ‘İnsana Saygı Ödülü’ne layık görüldü.

Adayların başvurularının en kısa sürede yanıtlanması, işveren 
marka iletişimine yönelik çalışmalar ve bunun sonucunda gelen üs-
tün başarı Türkiye Petrolleri insan kaynakları ekibini zirveye taşıdı. 
Türkiye Petrolleri böylece; insana ve fırsat eşitliğine değer veren, 
yenilikçi uygulamaları ile “Tercih Edilen Şirket” olma hedefine doğru 
emin adımlarla yürüdüğünü bir kez daha kanıtladı. 

Türkiye Petrolleri İnsan Kaynakları Grup Müdürü Çağla Bürümlü 
almış oldukları ödül hakkında şunları söyledi: Aldığımız başvurular 
ile bir kez daha akaryakıt sektöründe tercih edilen markalardan biri 
olduğumuzu görmek bizi oldukça gururlandırdı. Türkiye Petrolleri, 
yerli ve köklü olmanın vermiş olduğu güven ile sorumluluklarının 
farkında olarak, bu ülke insanının ihtiyaçlarını önemseyen doğrudan 
ve dolaylı yoldan istihdam sağladığı binlerce çalışanı ve ülkemizin 
her yerinde faaliyet gösteren yaygın istasyon ağı ile akaryakıt sek-
töründe faaliyet gösteren güçlü oyunculardan biri. “Adımızda Ül-
kemiz Var” sloganıyla çıktığımız yolda ailemiz olarak gördüğümüz 
çalışanlarımız ve adaylarımız bizim için çok değerli. 

Enerjisa CFO’su Bibert, 31 
Mayıs’ta görevinden ayrılacak 
Enerjisa Enerji, CFO Sascha Bibert‘in kariyerine farklı bir rolde devam et-

mek üzere Enerjisa Enerji’deki görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu. 
2014 yılı Eylül ayında Enerjisa’ya katılan Bibert, 31 Mayıs 2019 tarihi itibariy-
le görevinden ayrılacak. Enerjisa Enerji CFO pozisyonu için atanacak ismi ayrı 
bir açıklama ile duyuracak. 

Enerjisa Enerji CEO’su Ziya Erdem, konu ile ilgili değerlendirmesinde, 
“Enerjisa Enerji’nin Türkiye elektrik dağıtım ve satış sektörünün lideri konu-
muna gelmesinde büyük katkılar sağlayan Bibert’e teşekkür ediyor, kariyerin-
de başarılarının devamını diliyorum” dedi. 

BP Türkiye Ülke Başkanı  
Joe Murphy oldu 

BP bünyesinde uzun yıllardır çeşitli ülkelerde ve farklı pozisyonlarda yöneticilik yapan Joe Murp-
hy ‘BP Türkiye Ülke Başkanı’ görevine atandı. Mayıs 2019 itibariyle görevine başlayan Murphy, BP’nin 
Türkiye’deki entegre faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak ve ticari, teknik ve operasyonel 
alandaki çalışmalara liderlik yapacak. Deneyimli yönetici, Hazar Denizi’nden Avrupa’ya ilk kez 
doğal gaz getirecek 40 milyar dolarlık Güney Gaz Koridoru projesindeki Başkan Yardımcı-
lığı’na da devam edecek.

Cambridge Üniversitesi’nden tarih alanında yüksek lisans derecesi bulunan Joe Murp-
hy, daha önce Azerbaycan, Mısır, Sharjah, Vietnam, ABD, Katar ve İngiltere’de çalıştı. Pet-
rol-gaz endüstrisinde 25 yıllık deneyime sahip olan ve BP’de akaryakıt, petro-kimya ve 
boru hattı projelerinde görev alan Murphy’nin adı, sektörün en tecrübeli profesyonelleri 
arasında yer alıyor.
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Gersan Elektrik’in başkanlık koltuğuna  
Yüksel Kardeş oturdu

Gersan Elektrik Ticaret ve Sa-
nayi AŞ’de 16 Mayıs 2019 tarihinde 
gerçekleştirilen genel kurul top-
lantısında yönetim kurulu üyelik-
lerine seçilen Yüksel Kardeş, Gül-
fem Oktay, Neşat Şahin, Menduha 
Öztürk ile bağımsız yönetim kurulu 
üyeliklerine seçilen Selçuk Yılmaz 
Demirkıran ve Prof. Dr. Mustafa 

Kemal Yılmaz’ın kendi aralarında 
yaptıkları görev bölümüne göre 
Gersan Elektrik Yönetim Kurulu 

Başkanlığına Yüksel Kardeş geti-
rildi. 

Yönetim kurulu başkan vekil-
liğine Gülfem Oktay, yönetim ku-
rulu üyeliklerine, Neşat Şahin ve 
Menduha Öztürk, bağımsız yöne-
tim kurulu üyeliklerine ise Prof. Dr. 
Mustafa Kemal Yılmaz ve Selçuk 
Yılmaz Demirkıran getirildi.

Enerji Bakanlığı’nın bilgi işlemi  
Hakkı Tok’a emanet

Açık bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı görevine, 
2019/125 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, Hakkı Tok atandı. İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, 
Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden 1990 yılında mezun olan Hakkı Tok, Gebze Yüksek Teknolojisi 
Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. 1991-1995 yılları arasında 
Türk Telekom’da mühendis olarak çalışmaya başlayan Tok, 1995-1998 yıllarında İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’nde Bilgi İşlem Müdürü ve Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak, sonra-
sında ise Bilisis Bilişim Sistemleri’nde Teknik Koordinatör olarak çalıştı. 2002-2003 
tarihleri arasında Aycell’de bilgi teknolojileri direktörlüğü yapan Tok, Aycell-Aria bir-
leşmesinden sonra Avea’da müdür olarak çalıştı. Tok 2006’da İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı’na atandı ve bu görevini 2017’ye ka-
dar sürdürdü. 

Petrol Ofisi’nde insan kaynaklarını  
Yalçın yönetecek

Türkiye akaryakıt, madeni yağlar ve kimyasallar sektörü şirketi Petrol Ofisi’nde Chief Human Resources 
Officer (CHRO) pozisyonu, İnsan Kaynakları alanındaki önemli isimlerden birine emanet edildi. Petrol Ofi-
si’nde CHRO görevini, 3 Mayıs 2019 itibarıyla Neslihan Yalçın üstlendi. Atamasıyla ilgili bir açıklama yapan 
Yalçın, “Petrol Ofisi, köklü geçmişi, tüm Türkiye’de yaygın bayi ağı, güçlü altyapısı ile ülkemizin en güçlü ve 
önemli değerlerinden biri konumunda. Böylesine büyük ve güçlü bir yapıda insan kaynakları organizasyonu 

yönetimini üstlenmekten mutluluk duyuyorum” dedi. 
İTÜ Endüstri Mühendisliği’nden mezun olan ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde işletme alanında 

master programını tamamlayan Yalçın, kariyerine 1995 yılında Borusan Holding’de başladı. 1996-
2006 yılları arasında Arçelik ve Amerikan Hastanesi’nde insan kaynakları müdürü, ardından da 

2006-2008 arasında AMS Havacılık Grubu’nda insan kaynakları direktörü görevlerini üstlenen 
Yalçın, 2008-2017 yılları arasında ise Accenture Danışmanlık’ta insan kaynakları gelişim di-

rektörü pozisyonlarında çalıştı. Yalçın son olarak Korn Ferry Danışmanlık’ın ortağı olarak 
danışmanlık hizmeti veriyordu. 
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Z. Işık Adler

AKFEN’IN ÜÇPINAR RES 
PROJESI ENERJI  

ÜRETMEYE BAŞLADI

2020 yılına kadar Türkiye’de sadece yerli ve ye-
nilenebilir kaynaklardan oluşan 1000 MW’lık 

enerji üretim santrali kapasitesine ulaşmayı hedefle-
yen Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale’de 143 mil-
yon dolarlık yatırıma sahip 112 MW’lık Üçpınar Rüzgar 
Enerji Santrali (RES) projesinin 51 MW’lık ilk fazını 
devreye aldı.

Üçpınar RES’in, 51 MW güç kapasitesine sahip 15 
türbini için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan 
geçici kabul alan Akfen Yenilenebilir Enerji, projenin ilk 
fazını tamamlamış oldu. Santralin geçici kabulü yapı-
lan ilk kısmının yıllık 156 GWs elektrik üretmesi bek-
leniyor. Tam kapasiteye ulaştığında 33 türbin ve 112 
MW kurulu güce ulaşacak projenin 2019 yılı içinde ta-
mamlanması hedefleniyor. Üçpınar RES tam kapasi-
teye ulaştığında 450 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacını 
karşılayacak.

Üçpınar RES projesinin kısmi olarak devreye gir-
mesiyle Akfen Yenilenebilir Enerji 406 MW kurulu 
güç kapasitesine ve yıllık toplam 1.295 GWs elektrik 
üretim kapasitesine ulaştı.

Öte yandan şirket, mart ayında yine Çanakkale’de 
bulunan 30,6 MW kurulu gücündeki Kocalar RES pro-
jesini tamamlayarak devreye almıştı. 

EBRD, IÇTAŞ’A 100 MILYON 
DOLARLIK YATIRIM YAPACAK

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tara-
fından IC Enerji Holding’in yenilenebilir enerji 

kolu olan İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatırımları şirke-
tine 100 milyon dolarlık yatırım yapılacağı açıklandı.

Toplamda 400 megavat kapasiteli 10 hidroelektrik 
santralini portföyünde bulunduran şirket, EBRD’den 
gelecek fon ile 250 megavata kadar rüzgar enerjisi 
santralleri ve güneş enerjisi projelerine yatırım yap-
mayı planlıyor. Ayrıca söz konusu fon Mersin’de bulu-
nan Kadıncık Hidroelektrik Santrali özelleştirme iha-
lesinin kısmi finansmanında kullanılacak. 

IC İçtaş Enerji Başkanı Serhat Çeçen konuya iliş-
kin yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’nin zengin tabii 
kaynaklarının Türkiye’nin 2023 stratejisinde öngörül-
düğü gibi elektrik üretiminde etkili ve verimli kullanıl-
masını sağlamayı görev edinmiş bulunuyoruz. Şeffaf 
kurumsal yönetim programları benimseyen, en son 
ve yeni teknoloji ve altyapı sistemlerince desteklenen 
IC-EBRD ortaklığı Türkiye’de güvenilir ve sürdürülebilir 
enerji çözümleri üretme mücadelesine devam ede-
cektir” dedi. 

EBRD Birinci Başkan Yardımcısı Jurgen Rigterink 
ise Türkiye’de örnek bir yöntemle bir ilke imza attık-
larına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

Süregelen politika reformu kapsamında yerel 
yönetimlere ortak olmanın yanında şimdi bir de ya-
tırımcı olarak sahneye çıkıyoruz. İçtaş bünyesinde 
amaçlarımız kadar ihtiraslarımızı da paylaşan benzer 
zihniyette bir ortak bulduğumuz için memnunuz. Artık 
bir hissedar olarak firmayı yenilenebilir enerji üreti-
minde lider kuruluş olma yolunda büyütmek yegane 
hedefimiz.

ENTECH19_TR_20x26,5_ilan.pdf   1   18.06.2019   14:48



20 • Haziran 2019 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA •  Haziran 2019 • 21

 YATIRIM   YATIRIM   

SHELL & TURCAS ILK 
GÜNEŞLI ISTASYONUNU 

ANKARA’DA AÇTI

Shell & Turcas, Ankara’daki Shell Küçükesat is-
tasyonunu elektriğini güneş enerjisinden sağ-

layan istasyona dönüştürdü. Shell Küçükesat istas-
yonu karbon salınımını yaklaşık yüzde 30 azaltacak. 
Ayrıca enerjisini güneşten alan bu istasyon sayesinde 
her yıl çevreye olan katkı katlanarak büyüyecek ve 10 
yılda yaklaşık 1000 ağaç doğaya kazandırılacak. 

Yıllık yaklaşık 200 bin kilovatsaat olan enerji tüke-
timinin yüzde 32’sini güneş enerjisinden sağlayacak 
olan Shell Ankara Küçükesat istasyonunun dönüşümü 
için 270 watt gücünde 160 adet güneş paneli kulla-
nıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Shell & Turcas CEO’su 
Felix Faber; “Küresel çapta yürüttüğümüz inisiyatif 
doğrultusunda Shell & Turcas olarak Türkiye’de de 
birçok çalışmayı hayata geçiriyor, karbon ayak izimizi 
azaltmak için çalışıyoruz. Bu anlamda, karbon emis-
yon salınımını yüzde 20’ye varan oranda azaltan çevre 
dostu LNG yakıtını Türkiye lojistik sektörünün kullanı-
mına sunuyoruz. Hedefimiz; lojistik sektörünü gele-
ceğin ekonomik ve çevreci yakıtları ile tanıştırarak, 
Türkiye’de Shell LNG istasyon ağı oluşturmak. Enerji 
dönüşüm sürecindeki yatırımlarımızı, misafirlerimizin 
ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak Shell’in uzman-
lığı ile en hızlı şekilde devreye alıyoruz” diye konuştu. 

TÜPRAŞ, KAPASITESINI 30 
MILYON TONA YÜKSELTTI

Tüpraş, 2017 yılından itibaren gerçekleştiri-
len modernizasyon ve darboğaz giderme ya-

tırımlarının etkisi ile, toplam üretim kapasitesini 28.1 
milyon tondan 30 milyon tona yükseltti. Tüpraş Genel 
Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, “Tüpraş olarak güçlü ve 
dinamik yapımızla ve modernizasyon yatırımlarımızla 
sürekli gelişimimizi sürdürüyoruz. Enerji verimliliği-
mizle, üretim kapasitemiz ve kârlılığımızı artırmaya 
yönelik stratejilerimiz doğrultusunda yatırımlar ger-
çekleştirerek, hissedarlarımız, iş ortaklarımız ve ülke-
miz için katma değer oluşturmaya devam ediyoruz” 
dedi.

Modernizasyon çalışmaları kapsamında Tüpraş’ın 
lisans tadilleri tamamlanan İzmir Rafinerisi ham pet-
rol işleme kapasitesi 11 milyon tondan 11.9 milyon 
tona, İzmit Rafinerisi ham petrol işleme kapasitesi 
11 milyon tondan 11.3 milyon tona, Kırıkkale Rafine-
risi ham petrol işleme kapasitesi 5 milyon tondan 5.4 
milyon tona, Batman Rafinerisi yıllık ham petrol işle-
me kapasitesi ise 1.1 milyon tondan 1.4 milyon tona 
ulaştı. 

2018 yılında toplam 199 milyon dolar yatırım 
harcaması gerçekleştiren Tüpraş, özelleştirme son-
rasındaki toplam yatırım tutarını 6 milyar doları rafi-
naj alanında olmak üzere toplamda 6,5 milyar dolara 
ulaştırmıştı.

TÜRKIYE, EN FAZLA HES 
YATIRIM YAPAN DÖRDÜNCÜ 

ÜLKE OLDU

Türkiye 2018 yılında 1,085 MW ile dünyanın en 
fazla hidroelektrik santrali kurulumu gerçek-

leştiren dördüncü ülkesi oldu. Uluslararası Hidroe-
lektrik Derneği (IHA) tarafından bugün yayınlanan 
2019 Hidroelektrik Enerji Raporu’na göre, 2018 yılında 
dünya genelinde 21.8 GW’dan fazla yeni hidroelekt-
rik santral kurulumu gerçekleştirildi. Böylece 2018 
yılı sonu itibarıyla global hidroelektrik santrali kuru-
lumları 1,292 GW’a ulaştı. 2018 yılında hidroelektrik 
santrallerden üretilen elektrik miktarı 4,200 terawat-
tsaate (TWh) ulaştı. Türkiye ise geçen yıl en fazla yeni 
hidroelektrik kurulumu yapan dördüncü ülke oldu. 

Öte yandan Türkiye’nin hidroelektrik santralle-
rindeki kurulu gücü, son 16 yılda yüzde 230 oranın-
da artarak, 28.291 MW düzeyine çıktı. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı pay-
laşıma göre, 2018 yılında elektrik üretiminde ulusal 
kurulu güç kapasitesinin yüzde 31,9’unu; elektrik 
üretiminin de yüzde 19,8’ini hidroelektrik enerjisi 
oluşturdu. Ulusal hidroelektrik üretimin yüzde 30,5’i 
Karadeniz Bölgesi’ndeki santrallerden karşılandı. 
Karadeniz Bölgesi’ni, yüzde 21,8’le Akdeniz Bölgesi 
takip etti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi yüzde 18,9’la 
üçüncü sırayı aldı ve Doğu Anadolu Bölgesi de yüzde 
18,4’le dördüncü sırayı aldı. 

JES’LERIN TOPLAM  
ÜRETIM IÇINDEKI PAYI  

YÜZDE 3’Ü GEÇTI

Jeotermal elektrik santrallerinin (JES) elektrik 
üretiminin aylık toplam elektrik üretimi içinde-

ki payı ilk kez Nisan 2019’da yüzde 3 sınırının üzerine 
çıktı. JES’ler Nisan 2019 döneminde 685 milyar 274 
milyon kilovatsaat (kWh) elektrik üretti. Bu rakam 
Türkiye’deki tüm santrallerde gerçekleştirilen toplam 
elektrik üretiminin yüzde 3.01’ine karşılık geliyor. İlk 
dört ayda ise JES’ler tarafından 2 milyar 777 milyon 
kilovatsaat elektrik üretildi. Buna göre 2019’un ilk 4 
ayında JES’lerde üretilen elektriğin toplam elektrik 
üretimi içindeki payı da yüzde 2.92 olarak hesaplandı.  

Öte yandan Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcı-
ları Derneği (JESDER) Başkanı Ali Kındap, 18 Mayıs’ta 
Meclis’e sunulan Torba Kanun Teklifi’nde jeotermal 
yatırımlarını ilgilendiren düzenlemelerin de yer al-
dığını belirtti. Kındap, düzenlemeye göre jeotermal 
kaynak faaliyetleri ile başka yatırımların birbirlerini 
engellemesi durumunda, kamu yararı açısından yatı-
rımların önceliği ve önemini Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın belirleyeceğine dikkat çekti ve teklifin 
yasalaşması halinde bakanlık tarafından alınan bu 
konudaki kararların kamu yararı kararı yerine geçece-
ğini de vurguladı. 
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KKTC’NIN SEKIZINCI GÜNEŞ 
SANTRALI ÜRETIME BAŞLADI 

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 6 milyon yatırımla kurdu-
ğu 900 kWp gücündeki ülkenin sekizinci güneş 

enerjisi santralini hizmete açtı. 
Kuzey Kıbrıs Turkcell, Vadili’de 10 dönümlük bir 

arazi üzerine kurulan güneş enerji santralinin açılışını 
gerçekleştirdi. 2 bin 500 adet yüksek verimli panel ile 
9 adet santral tipi inverterden oluşan tesis, KKTC’de 
devredeki 8’inci büyük güneş enerji santrali oldu. Top-
lam maliyeti yaklaşık olarak 6 milyon Türk Lirası’nı bu-
lan Kuzey Kıbrıs Turkcell Güneş Enerji Santrali, yakla-
şık 200 evin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

ELBISTAN’A 20 MW’LIK YENI 
BIR RES KURULACAK

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Ak Jeo 
Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından 20 

MW kurulu gücünde “pw-TR1002 (RES) Rüzgar Enerji 
Santrali Projesi”nin hayata geçirilmesi planlanıyor. 50 
milyon lira bedelli proje kapsamında her biri 1 MW 
kurulu gücünde 20 türbin ve 1 adet şalt sahası ku-
rulacak. Santralin inşaat aşamasında 37 kişi, işletme 
aşamasında 7 kişinin çalışması planlanıyor.

Türbinlerin yılda azami 70 milyon kWh elektrik 
üretmesi öngörülüyor. Üretilen elektrik 154 kV geri-
lim değerinde 1272 MCM iletkeni ile yaklaşık 35 km 
uzaklıkta yer alan 154 kV Darende Trafo Merkezi’ne ve 
10 km uzaklıkta yer alan 154 kV Tanır RES Trafo Mer-
kezi’ne bağlanarak enterkonnekte sisteme verilecek.

MERSEY DALGA ENERJISI 
PROJESI’NDE IKINCI  

AŞAMAYA GEÇILDI 

İngiltere’nin Liverpool bölgesinde bir milyon evin 
elektrik ihtiyacını karşılayacak dalga enerjisi te-

sisinde ikinci aşamaya geçildi. Liverpool Şehir Bölgesi 
Metro Belediye Başkanı Steve Rotheram tarafından 
yapılan açıklamaya göre, İngiltere’nin kuzey batısın-
daki Mersey Nehri ile İrlanda Denizi’nin doğusundaki 
Liverpool Körfezi’nde dalga enerjisi projesinin ikinci 
aşaması başladı. Multi milyar sterlinlik Mersey Dalga 
Enerjisi Projesi’nin bir sonraki aşamasında Liverpool 
Şehir Bölgesi yönetimi önümüzdeki 12 ay boyunca 
proje fizibilite taslağı geliştirmek için büyük alt yapı 
projeleri sağlama konusunda geniş deneyime sahip, 
sektör lideri teknik ve finansal danışmanlardan oluşan 
bir ekiple çalışacak. Bu takım Arup liderliğinde olacak 
ve ABPmer, Grant Thornton ve BECG’yi de içerecek. 
Proje ile üretilecek elektriğin Liverpool Körfezi’ndeki 
tüm rüzgar türbinlerinin ürettiği elektriğin dört katı 
olabileceği düşünülüyor. Bu ise bir milyon evin ihtiya-
cını, 500 futbol stadyumunun ya da bir elektrikli trenin 
3 bin 554 kez dünyanın dört bir yanını dolaşmasına 
yetecek kadar bir miktar. Binlerce kişiye iş sağlayacak 
olan proje, aynı zamanda Liverpool Şehir Bölgesi’nin 
2040 yılına kadar sıfır karbon hedefine ulaşmasına da 
yardımcı olacak.

DOĞALGAZ KONFORU CEPTE
İGDAŞ uygulamasıyla her mobil cihaz bir şube.

Uygulamayı ücretsiz olarak indirin.
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miz yüzde 55 idi. Bu oranda son 
3 yıllık gerçekleşme hedefimiz-
de yüzde 63’ü yakaladık. Bu yıl 
ve önümüzdeki yıl toplam 8,75 
milyar liralık bir yatırım daha 
gerçekleştirerek hedeflerimize 
ulaşacağız. İletim tarafında yüz-
de 119 gerçekleşmeyle, 2018’de 
yaklaşık 3,4 milyar lira yatırımı 
hayata geçirdik. İnşallah 2019’da 
da 2 milyar bir yatırım daha ön-
görüyoruz. 

İhtiyaç sahibi ailelere 260 
milyon TL

Bakan Dönmez, “ihtiyaç sahibi 
ailelere elektrik desteği” kapsa-
mında mart ve nisan aylarında 
130’ar milyon olmak üzere top-
lam 260 milyon liralık tahsisat 
yaptıklarını açıkladı. Çiftçiler için 

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği - ELDER ta-
rafından düzenlenen 12. Sektör Toplantısı, 1 Mayıs 
tarihinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi. Toplan-
tıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, EPDK 
Başkanı Mustafa Yılmaz, ELDER yönetimi ve enerji 
sektörünün önemli isimleri katıldı. Toplantının açılı-
şında bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, enerji piyasalarının liberalleş-
mesi ve rekabete dayalı bir enerji piyasasının oluş-
turulması için son yıllarda önemli adımlar attıklarını 

söyledi. Rekabetin, tüketiciye uygun maliyetli enerji 
arzı, standardı her gün daha da yukarı çeki-

len hizmet kalitesi ve her anlamda 
müşteri memnuniyetinin 

artırılması anlamına geldiğini dile getiren Dönmez, 
rekabetin aynı zamanda işverenler için daha fazla 
yatırım ve işlerini büyütme imkanı, çalışanlar için 
daha fazla istihdam, kamu için ek finansal getiri de-
mek olduğunu kaydetti.

2020 yılına kadar 30 milyar liralık yatırım 
bütçesi ayrıldı

Türkiye’de dünya standartlarında hizmet sunul-
ması için hem iletim hem de dağıtım alt yapısının 
yenilenmesi amacıyla 2016-2020 döneminde 18 
milyar lirası özel sektör, 12 milyar lirası kamu olmak 
üzere 30 milyar liralık yatırım bütçesi belirlendiğini 
söyleyen Bakan Dönmez, sözlerine şöyle devam 
etti: Son 3 yılda toplam 12,3 milyar lira 
yatırım yaptık. 3 yıllık planlanan 
gerçekleşme hedefi-

Elektrik sektöründe yatırım yılı
ELDER’in 12. Sektör Toplantısı’nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Fatih Dönmez, elektrik dağıtımına 2 yılda 8,75 milyar lira yatırım yapılacağını 
açıkladı. Dönmez, “Son 3 yılda toplam 12,3 milyar lira yatırım yaptık. Bu yıl 
ve önümüzdeki yıl toplam 8,75 milyar liralık bir yatırım daha gerçekleştirerek 
hedeflerimize ulaşacağız” dedi. 

EPDK BAŞKANI YILMAZ:  
“2018 YILI YATIRIMI 3.5 MİLYAR TL”

Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu (EPDK) Başkanı Mustafa 
Yılmaz, “2018 yılında dağıtım şir-
ketleri 3,5 milyar liralık yatırım 
yaptı. Öngörülen 3 yıllık yatırım 
tavanının yaklaşık yüzde 14 üze-
rinde bir gerçekleşme söz konusu 
oldu” dedi. Bütün şirketlerin ku-
rumsal iletişime daha fazla önem 
vermeleri gerektiğini vurgulayan 
EPDK Başkanı Yılmaz, “Dağıtım 
şirketlerinin medya planlamaları 
yapılmasını bekliyoruz. Bir sos-
yal medya mesajı bile milyonlar-
ca kişinin algısını etkileyebiliyor. 
O zaman sizlere düşen, zamanı 
yakalayabilmek, dönemimize uy-
gun iletişim stratejilerini ortaya 
koymak, bu alanda yeterli eğitime 
ve donanıma sahip personel istih-

dam etmektir” diye konuştu. 
EPDK Başkanı Yılmaz, kayıp kaçak 
oranına ilişkin de açıklamalarda 
bulundu. Yılmaz şunları söyledi: 
2018 yılı itibarıyla elektrik dağıtım 
sektöründe kayıp oranları, özelleş-
tirmelerin tamamlandığı 2013 yı-
lından bu yana yüzde 25 civarında 
düşerek yüzde 11 seviyesine gelmiş 
durumda. Söz konusu düşüş, şebe-
keye yapılan yatırımlar ve iyileşti-
rilen işletme pratiklerinin, kurum 
tarafından uygulanan sistemin 
ve geliştirilen Ar-Ge projelerinin 
önemli bir yansımasıdır. Bu başarı-
da emeği olan herkesi kutluyorum. 
Önümüzdeki 5 yıl içerisinde kayıp 
oranlarının yüzde 10’un da altına 
gelerek, dünya standartlarında bir 
noktaya ulaşacağını göreceğiz.
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de tarımsal sulama tarife grubunun kap-
samını genişlettiklerini hatırlatan Dönmez, 
hayvancılıkla uğraşan ve seralarda üretim 
yapan abonelere toplamda 500 milyon liralık 
dolaylı destek sağlanmış olacağını bildirdi.

Elitaş: Dünyada elektrik talebi 
büyüyor

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kay-
naklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı 
Mustafa Elitaş ELDER 12. Sektör Toplantı-
sı’nda yaptığı konuşmada, dünyada elektrik 
talebinin giderek büyüdüğünü söyledi. 

Türkiye’nin enerji ihtiyacının ekonomik 
büyüme ve artan nüfus artışı gibi sebepler-
le Avrupa ülkelerine göre daha hızlı arttığını 
dile getiren Elitaş, “Enerjide dışa bağımlılığı 
artırmak ve enerji talep artışını sorunsuz 
karşılamak önceliğimiz” dedi. 

Türkiye’nin elektrik dağıtım sektöründe 
kayıp kaçak oranının 2000 yılı öncesinde 
yüzde 24 seviyesinden yüzde 12 seviyesine 
kadar düştüğünü açıklayan Elitaş sözlerini 
şöyle sürdürdü: 100 liralık bir enerjiye yüz-
de 30’luk enerji bedeli nedir. 30’luk dağıtım 
bedelinin içerisinde sadece nakliye bedeli 
yok, diğer unsurlar da var. Sektör geçen yıl 
3,5 milyar liralık yatırım yapmış. Bu 30’luk 
kısımda bu yatırım bedeli ile diğer unsurla-
rın da olduğunu açıkça ifade edebilmemiz 
gerekiyor.

ELEKTRİK DAĞITIMINDA ÖNCELİK  

30 YAŞ ÜSTÜ ŞEBEKENİN YENİLENMESİ

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Serhat Çeçen, “Dağıtım sektörü olarak 2016-
2020 yıllarını kapsayan tarife dönemi için 28,5 milyar li-
ralık taahhüdümüz bulunuyor. 2018 itibarıyla bu rakamın 
20 milyar liralık kısmını hayata geçirdik” açıklamasında 
bulundu. 
ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, gelecek dö-
nemde sektör olarak önceliklerinin yaşı 30’u aşkın şebe-
ke altyapısını yenilemek olduğunu söyledi. Sektörde 43,5 
milyon abone için çalıştıklarını dile getiren Çeçen, dağıtım 
sektörü olarak 2016-2020 yıllarını kapsayan tarife dönemi 
için 28,5 milyar liralık taahhütleri bulunduğunu ve 2018 
itibarıyla bu rakamın 20 milyar liralık kısmını hayata geçir-
diklerini ifade etti.
Kayıp-kaçak da yüzde 15’li seviyelerden son üç yılda yüzde 
11.8’li seviyelere düşürdüklerinin altını çizen Çeçen, “Bu-
nun ekonomimize katkısı 500 milyon dolar seviyesinde” 
diye konuştu. Çeçen şunları söyledi: 
Kısa bir süre sonra, 2019 yılında, EPDK ile 4. Tarife Döne-
mi hazırlık çalışmalarına başlayacağız. Bu çalışmalarda biz 
dağıtım şirketleri için, finansal sürdürülebilirliği sağlaya-
cak, etkinliği ve performansı teşvik edecek, maliyetler ve 
getiriler açısından piyasa koşulları ile genel ekonomik kon-
jonktürün realitesini yansıtacak, tüm maliyet unsurlarını 
kapsayıcı, geleceğe dönük vizyonumuzu destekleyecek bir 
gelir modelinin ve yaklaşımının oluşturulmasına yönelik, 
zorunluluklardan kaynaklı beklentilerimiz olduğu hususu-
nu dile getirmek istiyorum.

Türkiye, ABD’nin mayıs ayında İran yaptırımlarını 
başlatmasıyla birlikte ham petrol ithalat rotasını, bir 
başka komşu ülkeye çevirdi. Irak, Türkiye’nin itha-
latında öne çıktı. Irak’tan petrol ithalatı, yaptırımlar 
öncesinde nisan ayında da önemli bir artış gösterdi. 
Aylık bazda yüzde 9 artış yaşandı. Anılan ayda Rus-
ya’dan ithalat yüzde 12 düştü. 

Türkiye, nasıl bir rota izledi? Öncelikle, İran’ın 
Türkiye açısından önemine bakalım. İran, yıllarca 
Türkiye için önemli bir tedarikçi ülke olarak öne çık-
tı. Türkiye’nin, yıllık 20-25 milyon ton aralığında ger-
çekleşen ham petrol ithalatında, yüzde 50’ye yakın 
paya sahip oldu. Bazı yıllar da bu oranın üzerine çık-
tı. Özellikle son birkaç yılda İran, yüzde 50 ve üzeri 
payla birinci sırada yer aldı. 

Petrol sektörü uzmanları, İran’ın tercih edilme 
nedeni hakkında şunları söyledi: 

“İran petrolünün fiyatı, diğer tedarikçi ülkelere 
göre daha ucuzdur. Zaman zaman varil başına 10 
dolara kadar ulaşan indirimlerle satış yaptığı ol-
muştur. Bu, alımı yapan ülke ya da şirket için büyük 
bir fiyat avantajıdır. 

İran petrolü, TÜPRAŞ rafinerisinin teknik özel-
liklerine daha uygundur. Rafinaj işlemi sonrasında 
daha ideal özelliklerde ürün elde edilir. Bu nedenle 
TÜRPAŞ için İran önceki yıllarda ithalat portföyünde 
önemli bir yer aldı.”  

Rusya’dan yapılan ithalat da azaldı
ABD’nin yaptırımlarıyla Türkiye’nin İran’la yaptı-

ğı ticaretten elde ettiği avantajlar buharlaşmış oldu. 
İran’dan, mayıs ayından itibaren ithalat tümüyle ke-
sildi. İthalatta, İran’ın yarattığı boşluğu yine komşu 
başka bir ülke kapattı. Irak, ithalatta öne çıktı ve bu 
ülke birinci sıraya yerleşti. 

Irak’tan petrol ithalatı, yaptırımlar öncesinde ni-
san ayında da önemli bir artış gösterdi. Aylık bazda 
yüzde 9 artış yaşandı. Nisanda, Rusya’dan ithalat ise 
yüzde 12 azaldı. 

Bir başka ülke ise Azerbaycan... Türkiye’nin ulu-
sal ve ikili ticari ve ekonomik güçlü ilişkileri bulunan 
Azerbaycan’dan da satın alınan petrolde de önemli 
ölçüde artış yaşandı. Rusya, Suudi Arabistan’dan, 
Kuveyt ve Nijerya’dan da ithalat yapıldı.

İşte Türkiye’nin yeni ham petrol rotası

Türkiye, ABD ambargosu nedeniyle en çok petrol alımı yaptığı İran 
kapısını kapatınca rotasını Irak’a çevirdi. Türkiye’nin Irak’tan yaptığı 
petrol ithalatı nisan ayında yüzde 9 artış gösterdi. Aynı dönemde 
Azerbaycan’dan yapılan petrol ithalatı da benzer bir artış gösterdi… 
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ortalama 8 saatlik elektrik üretimini 24 saate yay-
mak için elektrik şebeke tipi pillerde depolanarak 
gece veya bulutlu günlerde bile elektrik ihtiyacı 
piller tarafından yapılabiliyor. Ayrıca, gündüz üre-
tilen elektrik pillerde depolanarak, elektrik fiyatının 
yüksek olduğu akşam saatleri arasında şebekeye 
satış yapılabiliyor. Bu sayede, arz güvenliği için ek 
yatırımlar yapılmasına gerek kalmadan ve mevcut 
enerji santrallerinin kapasite kullanım oranları ve 
verimliliği artmış olur. 

Enerji depolamanın bir diğer faydası da de-
polamada kullanılan piller yöntemiyle şebekenin 
güvenliği için frekans ve voltaj dalgalanmasını da 
engelliyor. Ayrıca şebekede kurulacak piller saye-
sinde, yüksek ve orta gerilim kablo ve trafo ihtiyacı 
asgariye indirilmiş olacak. Kısaca bir ülkenin yeni 
kurulacak elektrik enerjisi üretim ihtiyacı optimize 
edilecek ve bu sebepten dolayı enerjide dışa ba-
ğımlılık azalmış olacak. 

Enerji depolama üç ayrı yöntemle 
yapılabiliyor

Enerjinin depolanması yaygın olarak 3 şekilde 
yapılabiliyor. Bunlar mekanik, hidroelektrik pom-
palama yöntemi ve kamuoyunda pil olarak bilinen 
elektro kimyasal yöntemler. 

Mekanik olarak enerji depolama oldukça yeni 
bir teknoloji… Fywheel denilen kinetik enerji kulla-
nılarak elektrik enerjisi depolayan bu sistemi ticari 
olarak kullanılmakla birlikte, pahalı olmasından 

dolayı henüz ala yaygınlaşmadı.  
Hidroelektrik pompalama ise onlarca yıldır 

kullanılıyor. Elektriğin satış fiyatının düşük olduğu 
saatlerde suyun yüksek bir noktadaki baraja pom-
palanması sayesinde enerji su olarak depolanıyor. 
İhtiyaç duyulduğunda ise rezerve edilen su, mevcut 
hidroelektirik santrali kullanılarak elektrik üretile-
biliyor. Ancak bu sistem birçok HES’in birbirine en-
tegre olması gerekiyor. Bu nedenle kullanımı alanı 
oldukça kısıtlı. 

Elektro kimyasal (pil) depolama sistemleri dün-
yada çok yaygın olarak özellikle ABD, Batı Avrupa, 
Japonya, Çin ve Güney Kore’de kullanılıyor. Diğer 
depolama sistemlerine kıyasla, teknolojinin çok bi-
linir olması, taşınabilmesi ve maliyetinin düşmesi 
nedeniyle en çok tercih edilen yöntemlerin başında 
geliyor.  Bu pillerde kimyasal lityum iyon kullanılı-
yor ancak yeni teknolojiler de geliştiriliyor. Pillerin 
tercih edilmesinin bir diğer nedeni de şebekede 
frekans düzenleyici, voltaj regülatörü olarak da 
kullanılması. Ayrıca yenilenebilir enerji santralleri-
ne kolaylıkla entegre edilebilmesi kullanım alanını 
genişletiyor. 

Öte yandan elektrik sektöründe kullanılan ener-
ji depolama sistemleri sağladıkları hizmetler doğ-
rultusunda, orta ve yüksek gerilim şebekelerinde, 
küçük ölçekli ev tipi sistemlerde ve sayaç arkası 
uygulamalarda olmak üzere üç bölümde değerlen-
dirilebilir.

Elektrik günümüzde artık en temel ihtiyaçla-
rımız arasında yer alıyor, hatta artık elektrik ol-
madan özellikle de kentlerde hayatımızı sürdür-
memiz mümkün değil. Bu kadar hayati bir öneme 
sahip olmasına karşın üretildiği anda tüketilmesi 
gerektiği için çok ciddi bir planlama ve yatırıma 
ihtiyaç duyuyor. Yani enerjiyi depolamak mümkün 
değil. 

Bir süre öncesine kadar enerji depolama bu 
kadar konuşulmazken hatta hiç gündemde yok-
ken neden bir süredir irili ufaklı tüm ülkelerin, 
tüm şirketlerin gündemine geldi. Yanıtı oldukça 
basit yenilenebilir enerji kaynaklarının fosil yakıt-
larla yarışır hale gelmesi böylesi bir ihtiyacı zo-
runlu hale getirdi. Çünkü güneş ve rüzgar hatta 
hidroelektrik sistemleriyle düzenli elektrik üret-
mek mümkün değil. Güneşin olmadığı ya da rüz-
garın esmediği zamanlarda da elektrik üretiminin 
düzenli olabilmesi için depolama sistemleri ile 
entegre edilmesi gerekli hale geldi. 

Artık yeni depolama teknolojileriyle günlük 

ENERJİ DEPOLAMA 
SEKTÖRÜNÜ 620 MİLYAR 

DOLARLIK YATIRIM BEKLİYOR

Yenilenebilir enerji kullanımının giderek 
artması, kaynakları verimli kullanma, ek 

yatırım yapılmasını engelleme ve arz güvenliğini 
sağlanma zorunluluğu enerji depolamayı 
beraberinde getirdi. Son yıllarda ABD, Çin başta 
olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yaygın 
olarak kullanılmaya başlanan enerji depolama 
sistemleri Türkiye için de zorunluluk haline 
geldi. Enerji Bakanlığı’nın yayımladığı tebliğle 
birlikte yasal düzenlemenin ardından birçok 
yatırımcının bu alana yönelmesi bekleniyor, 
hatta birçoğunun yatırım haberini duymaya bile 
başladık. Artık yeni tesis kurmak yerine enerjiyi 
depolama sektörü majör hale gelecek, zira 2040 
yılına kadar sektörü 620 milyar dolar yatırım 
yapılması bekleniyor…
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çekli bataryalar özel yatırımcılara ait olabilirken bu 
tür sistemlerin işletilmesi rezerv sağlanan iletim 
sistemi havuzunun bir parçası olarak iletim sistemi 
operatörünün sorumluluğunda. Yan hizmet piyasa-
ları işleten çoğu ülkede, frekans düzenleme ürünleri 
günümüze kadar büyük elektrik santrallerinin tek-
nik kısıtlamaları göz önünde bulundurularak tasar-
landı. 2016 yılında, Avrupa’da yalnızca batarya ener-
ji depolama sistemleri yardımı ile karşılanabilecek 
“gelişmiş frekans tepkisi” olarak bilinen yeni bir yan 
hizmet başlatıldı. Benzer şekilde, bazı ülkelerde fre-
kans kontrolü için geleneksel konvansiyonel sant-
rallerin kullanılmasını azaltmak amacıyla, büyük 
rüzgâr üreticilerinin sisteme katılması zorunlu hale 
getirildi.

Çoğu sistemde olduğu gibi, geleneksel bir ba-
tarya enerji depolama projesinin üstlenilmesindeki 
avantaj ve dezavantajları değerlendirmek önemli. 
Yukarıda bahsedilen kullanım avantajlarının yanın-
da, maliyetlerinin henüz istenilen seviyelerde olma-
ması en büyük dezavantajı olarak kabul edilebilir. Bir 
diğer dezavantajı güvenliği ile ilgili. Örneğin lityum 
ikincil bataryalar, kapalı batarya alanı içinde hem 
oksitleyiciler (negatif) hem de yakıt (pozitif) içerir ve 
bu nedenle aşırı şarj ve deşarj, aşırı akım veya kısa 
devre olması durumunda yangın ve patlama riski 
taşıyabilir.

Türkiye depolamada hangi aşamada?
Enerji depolama alanında araştırmalar yapan 

Shura Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Değer 
Saygın, Türkiye’de batarya depolamanın rolünün bir-

kaç yıldır tartışıldığını söylüyor. Ocak 2019 sonunda 
kamuoyunun görüşünün alınması amacıyla enerji 

Dünyada durum nedir?
Yenilenebilir enerji teknoloji maliyetlerinin düş-

meye devam etmesi ve bu teknolojilerin şu anda 
fosil yakıtlı santrallerle rekabet edebilir hale gel-
mesine rağmen dünyanın farklı ülkelerine ait dene-
yimler, küresel enerji dönüşümünün kendi başına 
gerçekleşmeyeceğini açıkça ortaya koyuyor. Bütün 
dünyada elektrik sistem operatörleri daha yüksek 
yenilenebilir enerji payına sahip sistemlerin yarattı-
ğı değişken koşullara ayak uydurmaya çalışıyor. Bu 
uyumun sağlanmasında enerji depolama sistemle-
rinin getirdiği esneklik seçenekleri çok önemli bir 
yer tutuyor. 

Çeşitli ülkelerde, mülkiyet ve işletme sorumlulu-
ğunun, müşteriler ya da türetici (prosumer) ile kamu 
hizmeti sağlayıcısı ya da şebeke operatörünün ara-
sında nasıl paylaşıldığına bağlı olarak çeşitli iş mo-
delleri mevcut. Örneğin, küçük ölçekli ev tipi enerji 
depolama sistemlerinin şarj ve deşarj döngüleri, ev 
sahipleri tarafından belirlenirken, endüstriyel batar-
ya sistemleri talep tarafı yönetim sağlayıcısı veya 
esnek bir toplayıcı tarafından çalıştırılabilir. Benzer 
şekilde, frekans kontrolü için kullanılan büyük öl-

DÜNYA BANKASI 4 MİLYAR DOLARLIK 

FİNANSMAN SAĞLAYACAK
Dünya Bankası gelişmekte ve orta gelirli ülkelerdeki 
enerji depolama yatırımları için 4 milyar dolarlık fi-
nansman taahhüdünde bulundu. Banka tarafından 
yılın ilk günlerinde yapılan açıklamada program 
ile bu ülkelerde rüzgar ve güneş başta olmak üze-
re, enerji güvenliğini, şebeke kararlılığına artırmak 
ve elektriğe erişimi artırmak amaçlandığı bildirildi. 
Programla halihazırda 4-5 Gigavat-saat (GWh) olan 
bu ülkelerdeki toplam depolama kapasitesinin üç 
yıl içinde 17,5 GWh’e çıkarılması hedefleniyor.
Banka bu amaçla 1 milyar dolarlık fonu kendi öz 
kaynaklarından doğrudan sağlayacak, kalan 4 
milyar dolarlık bölümün ise kamu ve özel sektör 
kaynaklarından sağlanması bekleniyor. Program 
kapsamında ayrıca uluslararası teknolojik iş birli-
ğini geliştirmek için ulusal laboratuarları, araştırma 
enstitüleri, kalkınma ajanslarını ve hayırseverleri 
bir araya getirecek küresel bir düşünce örgütü oluş-
turmak da hedefleniyor.

MİLYARDERLER ENERJİ 
DEPOLAMAYA YATIRIM YAPIYOR

Enerji sektöründeki gelişmeler ve yenilenebilir 
enerji, “Enerji Depolama Sistemlerini” ön plana çı-
kartıyor. Geleceğin bu yönde şekilleneceğini düşü-
nen milyarderler de Enerji depolama sistemlerine 
yatırım yapıyor.
Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ve bir grup 
diğer milyarderler, Breakthrough Energy Ventures 
(BES) adlı fon aracılığıyla iki enerji depolama giri-
şimi için yatırım yapıyor. Enerji depolama, yenile-
nebilir enerjinin yaygın olarak benimsenmesinde 
en büyük darboğazlardan biri. Bill Gates, Jeff Be-
zos,  Mark Zuckerberg  ve bir  dizi  uber-zengin isim, 
yenilenebilir enerji ile ilgili en büyük problemler-
den birini çözebilecek iki enerji girişimine yatırım 
yapıyor. Bu isimler geçtiğimiz yıl enerji depolama 
alanının ana odak noktalarından biri olacağını 
açıklayan BEV’e (Breakthrough Energy Ventures) 1 
milyar dolarlık para yatırdı. 2016 yılında başlatılan 
fon, aynı zamanda LinkedIn’nin kurucusu Reid Hof-
fman, Alibaba’nın CEO’su Jack Ma ve özel sermayeli 
dev Carlyle Group’un yönetim kurulu başkanı David 
Rubenstein tarafından da destekleniyor. 
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depolama hakkında bir mevzuat taslağı yayımlandı-
ğını belirten Saygın, enerji şirketleri de batarya de-
polama teknolojilerine yatırım yapma ve bu teknolo-
jilerin işletilmesine ilişkin iş modelleri geliştirilmesi 
konusundaki seçenekleri incelediğini söyledi. 

Saygın “Konu bu denli ilgi çekse de yatırımların 
hangi alanlara yönlendirileceğinin, hangi düzey-
de depolama kapasitesi geliştirilmesi gerektiğinin, 
hangi amaçla hangi teknolojinin kullanılması ge-
rektiğinin ve batarya depolamanın hangi koşullarda 
ekonomik açıdan daha anlamlı olduğunun daha iyi 
kavranmasına ihtiyaç var” dedi. 

Türkiye’de batarya depolama sistemlerinin elekt-
rik sistemine esneklik sağlayabileceğini ancak çoğu 
teknolojinin yatırım maliyetleri halen sisteme sağla-
yabilecekleri faydaya kıyasla yüksek olduğunu ifade 
eden Saygın, “Dolayısıyla ihtiyaç duyulan depolama 
kapasitesi, ek sistem maliyetlerini minimize etmek 
ve ihtiyaç duyulan yerlerde en büyük faydayı sağla-
mak üzere büyük rüzgâr ve güneş enerjisi kapasite-
siyle birlikte planlanmalı” önerisinde bulunuyor. 

Saygın sözlerini, “Dünyada kullanımlarına para-
lel olarak, Türkiye özelinde frekans kontrolü ve ener-
ji yük kaydırma amacıyla kullanılabilir. Bu sistemle-
rin kullanıma sokulmasının bir diğer yolu da daha 
küçük ölçekli sistemlerle başlanması, niş hizmetler 

sunulması ve diğer esneklik seçeneklerinin tamam-
lanması” şeklinde tamamladı. 

Depolama maliyetleri 2030 yılında kadar 
yüzde 60 düşecek

Enerji depolama pazarının büyümesini birçok 
faktörün etkilediğini batarya maliyetlerindeki ge-
lişmelerin projelerin uygulanabilirliğinde önemli 
bir etkisi bulunduğuna dikkat çeken Saygın, “Son 
yıllarda, enerji depolama sistemlerinde kullanılan 
bataryaların maliyeti hızla düştü. Bundan sonra da 
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın 2017 yı-
lında yayınlamış olduğu depolama maliyet çalışma-
sına göre, günümüze oranla 2030 yılına kadar yüzde 
50 – yüzde 60 oranında düşmesi bekleniyor” dedi.   

Saygın, enerji depolama sistemi geliştirme kuru-
lum maliyetlerinin dağılımlarına bakıldığında batarya 
hücresinin yüzde 35, enerji dönüşüm sistemi gibi güç 
ekipmanının yüzde 35 ve dağıtım sistemi kurulumu-
nun ise yüzde 30 olduğunun görüleceğini belirtti. “Ba-
tarya fiyatı proje maliyetinin büyük bir kısmını oluş-
turduğundan mevcut batarya fiyatı düşüşleri farklı 
fırsatlar sağlar” diyen Saygın, batarya fiyatlarının 
gelecekte daha da düşmesinin beklendiğini, bağımsız 
teknoloji, araştırma ve geliştirme yatırımları ve üret-
ken kapasitenin artırılması yoluyla ölçek ekonomisi 
gerçekleştirilebilir saptamasında bulunuyor. 

DEPOLAMADA MALİYETLER YÜZDE 52 DÜŞEBİLİR
BloombergNEF’in (BNEF) açıklamasına göre önümüz-
deki yıllarda enerji depolama kapasitesinde ciddi ar-
tışlar olacağı yönünde. BNEF, 2040 yılına kadar ener-
ji depolama alanında 620 milyar dolarlık yatırımla 
birlikte 942 GW/2,857 GWh’ye ulaşacak ciddi bir 
yükselişin olacağını öngörüyor. Bu hızlı büyümenin 
en büyük lokomotifi ise maliyetleri düşmekte olan 
batarya üretimi olacak. BNEF’in verilerine bakılırsa, 
2030 yılına kadar lityum-iyon batarya bazlı depola-
ma sistemlerinin maliyetleri yüzde 52 kadar azalma 
gösterebilir.
BNEF raporunda dikkat çeken bazı başka tahminler 
de şöyle:

  2020 yılında toplam enerji depolama kurulum-
ları 50 GW/s kapasitesini geçecek.

  2040 yılında depolama kapasitesi, dünyanın 
toplam enerji üretim kapasitesinin yüzde 7’sini 

karşılayabilecek.
  Asya-Pasifik bölgesi 2040 yılında toplam enerji 

depolama kurulumlarının yüzde 45’ini barındı-
racak.

  2040 yılında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika tüm 
depolama kapasitesinin yüzde 29’una ev sahip-
liği yapacak.

  2030’lara kadar ana depolama kurulumları 
devlet ve hükümet (şebeke) çapında gerçekle-
şecek. 2030’ların ortalarından itibaren bireysel, 
evsel ve şirketsel depolama kurulumları şebeke 
çapındaki kurulumları geçmeye başlayacak.

  Depolama pazarında lider ülkelerin sırayla Çin, 
ABD, Hindistan, Japonya, Almanya, Fransa, 
Avusturalya, Güney Kore ve İngiltere olacağı ön-
görülmekte. Halen bu alandaki lider ülke Güney 
Kore olarak saptanmış.

TÜRKİYE’NİN SEÇENEKLERİ 
DEĞERLENDİRME ZAMANI GELDİ

Shura Enerji Dönüşümü Mer-
kezi tarafından yayımlanan “Sis-
tem Esnekliğini Artırmak İçin 
Gereken Seçeneklerin Maliyet ve 
Faydaları” başlıklı raporda, Tür-
kiye’nin, elektrik iletim sistemin-
de planladığı yatırımları yapmayı 
sürdürmesi halinde rüzgar ve 
güneş enerjisinin toplam elekt-
rik üretimi içindeki payı yüzde 
30 seviyesine çıkana kadar sis-
tem işletiminde ve kaynakların 
entegrasyonunda herhangi bir 
sorunla karşılaşılmadığını fakat 
bu değerin üzerine çıkıldığında 
ise depolama yapılmasının ge-
rektiğini belirtiyor. Rapor, şebeke 
entegrasyonunu kolaylaştırmak 
ve esneklik seçeneklerine ve iş-
leyişine yönelik yatırımları teşvik 
etmek üzere şu adımların atılma-
sı öneriyor: 

1 Arz-talep dengesini sağlamak 
ve sistemin esnekliğini artır-

mak üzere, coğrafi açıdan ayrıntılı 
bir strateji temelinde rüzgâr ve 
güneş enerjisine yönelik kapsamlı 
bir şebeke entegrasyon planı ha-
zırlanmalı. 2026’ya kadar 60 GW 
rüzgâr ve güneş enerjisini enteg-
re etmek için Türkiye’nin enerji 
sisteminin daha esnek olması ge-
rekiyor. 

2Mevcut esneklik seçenekle-
rinin kullanılmasını ve yeni 

seçeneklere yatırım yapılmasını 
yeterli düzeyde teşvik etmek ü-
zere düzenleyici bir çerçeve oluş-
turulmalı ve esnekliğin değerini 
yansıtan destekleyici politika me-
kanizmaları geliştirilmelidir. Bu 

açıdan en önemli araçlar şeffaf 
kısa dönem ve dengeleme piya-
salarıdır. Mevcut durumda sistem 
esnekliğini artırırken rüzgâr ve 
güneş enerjisi kapasitesinin sis-
tem çapında entegrasyonunun 
sağlanmasına yönelik yeterli teş-
vik sunan, net bir düzenleyici çer-
çeve bulunmamaktadır. 

3Artan sistem esnekliği ge-
reksinimlerine hızlı yanıt ve-

rilmesini sağlayabilecek düşük 
maliyetli erken fırsatlar değer-
lendirilmeli. Pompaj depolamalı 
hidroelektrik sistemlerin uzun 
bir geçmişi bulunmaktadır ve bu 
çalışmada ele alınan Gökçekaya 
santrali de dahil, pompaj depola-
malı hidroelektrik sistem kapasi-
tesinin Türkiye’de bazı uygun yer-
lerde devreye sokulması cazip bir 
seçenek olabilir. Zamanla artan 
rüzgâr ve güneş enerjisi düzey-
lerine sahip bir enerji sistemine 
ilişkin uzun vadeli bir bakış açısıy-
la, pompaj depolamalı hidroelekt-
rik sistemler enerji sistemi için 
stratejik açıdan faydalı bir karar 
olabilir. 

4Sahip olduğu avantajlar göz 
önünde bulundurularak, ta-

lep tarafı katılımla ilişkili engeller 
belirlenmeli ve aşılmalıdır. Tür-

kiye’de endüstriyel yük, çelik ve 
çimento fabrikalarının yükü bina-
larınkinden daha kolay kaydırıla-
bileceğinden, hazır bir potansiyel 
sunmaktadır. Binalarda talep ta-
rafı katılımı sağlamak daha kar-
maşık araçların kullanılmasını ve 
akıllı şebeke altyapısına yönelik 
akıllı sayaçlar, sensörler, kontrol 
sistemleri ve dijital bağlantılar 
gibi ek yatırımları gerekli kılacak-
tır. Ayrıca tüketici katılımını sağla-
maya dönük yeni mekanizmalar 
da faydalı olacaktır. 

5Batarya depolamanın değe-
rini ve farklı teknolojilerin 

daha yüksek rüzgâr ve güneş 
enerjisi paylarına ulaşıldığında 
oynayabileceği rolleri ayrıntılı 
bir şekilde analiz ederek, bu es-
neklik seçeneğine ilişkin bir plan 
hazırlanmalı. Batarya depolama 
sistemleri faydalıdır ancak çoğu 
teknolojinin kuruluş sermayesi 
maliyeti halen sisteme getirebi-
lecekleri faydalara kıyasla çok 
yüksektir. Bu nedenle ek sistem 
maliyetlerini en aza indirmek ve 
ihtiyaç duyulan yerlerde en büyük 
faydayı elde etmek üzere gereken 
depolama kapasitesini rüzgâr ve 
güneş enerjisi kapasitesiyle bir-
likte planlamak gerekecektir. Bu 
sistemlerin devreye sokulması-
nın bir yolu da bataryaların daha 
cazip faydaları bulunan başka 
uygulamaları yerine getirdiği niş 
hizmetler sunduğu ve diğer es-
neklik seçeneklerini tamamladığı 
daha küçük ölçekli tesislerle işe 
başlamaktır.
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rikli araçların oluşturması öngörülüyor. Bu rakamın 
satın almanın teşvik edildiği Çin’de yüzde 36, Nor-
veç’te ise yüzde 39’a kadar yükselmesi bekleniyor. 
Araştırmaya katılan Türk sürücülerin beyanlarına 
göre 11 yıl sonra Türkiye’de satılacak araçların yüz-
de 29’unu elektrikliler oluşturacak.

Son raporla 2012’de yayınlanan ilk elektrikli 
araçlar araştırması karşılaştırıldığında, aradan ge-
çen 7 yıl içinde tüketicilerin sadece elektrikli araç-
larla ilgili bilgi seviyesi değil, aynı zamanda içten 
yanmalı motoru olmayan bu tip araçlara olan ilgisi-
nin arttığı görülüyor. 

Bu süre içinde gerçekleştirilen tanıtım çalışma-
ları ve yollarda daha sık görülmeye başlanan elekt-
rikli otomobiller sayesinde insanların gün geçtikçe 
bu yeni ürünü daha çok benimsediği anlaşılıyor. 
2012’de yapılan anket çalışmasında, tüketicilerin 
ürünün teknolojisine yeterince güvenmemesi, bu 
ürünü satın almama nedeni olarak üçüncü sırada 
yer alırken, bugün bu unsur bir satın almama nedeni 
olarak altıncı sırada yer alıyor. 

Fiyat düşüyor, menzil artıyor ama şüpheler 
hala var

Sürücülerin elektrikli taşıtlar için önemli bir öl-
çüt olarak gördükleri satın alma fiyatı, menzil ve şarj 
alt yapısı son yıllarda çok fazla gelişme gösterdiği 
halde kafalardaki soru işaretleri ortadan kalkmış 
değil. Rapor da gösteriyor ki, bunca gelişmeye rağ-
men bu üç unsur halen insanların elektrikli taşıtları 
benimsemesinin önündeki en büyük engel olarak 
görülüyor.

Araştırmaya katılan pek çok ülkede olduğu gibi 
Türkiye’de de otomobil sahiplerinin elektrikli otomo-
bil satın almama nedeni olarak çok pahalı, menzilin 
kısa, batarya şarj süresinin uzun ve şarj altyapısının 
yetersiz olması geliyor. Türk tüketicilerinin yüzde 
66’sı araç pahalı olduğu için almıyorum derken, şarj 
altyapısının yetersiz olduğunu söyleyenlerin oranı 
yüzde 39’da, şarj süresi çok uzun diyenlerin oranı 
ise yüzde 35’te kalıyor. 

2030 yılında satılan 100 aracın 25’i elektrikli 
olacak

Cetelem Gözlemevi raporuna bu yıl ilk kez dahil 
edilen Norveç, elektrikli araç sahipliği konusunda 
Çin’le birlikte, diğer 14 ülkeye göre oldukça mesa-
fe kat etmiş görünüyor. Otomobil satışlarının yüzde 
20,9’unu elektrikli, yüzde 31,3’ünü ise şarj edilebilir 
ve edilemez hibritlerin oluşturduğu Norveç’te 
araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu, 
çeşitli güçlü teşviklere rağmen elektrikli 
araçları pahalı bulduğunu söylüyor.

Benzer bir tavrı, alımların 
teşvik edildiği Çinli tüke-
ticiler de sergiliyor. 
Ancak araştırmaya 
kat ı lanlar ın 

TEB Cetelem’in, Cetelem Araştırma Merkezi 
desteğiyle hazırlanan “Elektrikli Taşıtların Gizemi” 
başlıklı raporunu açıkladı. Aralarında Türkiye’nin de 
olduğu 16 ülkede, yaşları 18 ile 65 arasında deği-
şen, 10 bin 600 kişiyle gerçekleştirilen araştırma, 
tüketicilerin elektrikli araçlarla ilgili düşüncelerini 
ortaya koyuyor. Rapora göre, tüketicilerin çoğunluğu 
elektrikli araçları pahalı, menzili kısa ve şarj süre-

leri uzun olduğu için tercih etmiyor. Ancak elektrikli 
araçlar konusundaki gelişmeler çok hızlı ilerliyor. 
Araştırmalar batarya fiyatlarının hızla düştüğünü, 
buna bağlı olarak menzillerin arttığını ve hızlı şarj 
istasyonlarının da giderek yaygınlaştığını gösteriyor.

Cetelem Gözlemevi’nin araştırmasına katılanla-
rın beyanlarından elde edilen sonuçlara göre, 2030 
yılında dünyada satılan araçların yüzde 25’ini elekt-

10 yıl içinde her 100 aracın 
25’i elektrikli olacak

TEB Cetelem tarafından yapılan araştırmaya göre elektrikli araçlara olan ilgi giderek artıyor. 
Araştırmada 2030 yılında satılacak elektrikli araçların klasik araçlara oranının ortalama yüzde 25’ler 
seviyesinde olacağı tahmin edilirken, Çin’de bu oranın yüzde 36, Norveç’te ise yüzde 39’a ulaşacağı 
öngörülüyor. Türkiye’de ise bu oranın yüzde 29’a ulaşacağı tahmin ediliyor…
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verdiği cevaplar içinde elektrikli araçları pahalı bu-
lanların ortalaması yüzde 86 iken, Norveç ve Çin’de 
bu oran yüzde 64 ve 65 seviyesinde kalıyor.

Elektrikli araçların her iki ülkede de teşvik edil-
mesi, bu araçların pazardaki payının doğal olarak 
ilerleyen yıllarda diğer ülkelerden farklı olarak daha 
yüksek olacağını da ortaya koyuyor. Araştırmaya 
verilen cevaplardan yola çıkılarak, 2030 yılında sa-
tılacak elektrikli araçların klasik araçlara oranının 
ortalama yüzde 25’ler seviyesinde olacağı tahmin 
edilirken, Çin’de bu oranın yüzde 36, Norveç’te ise 
yüzde 39’a ulaşacağı öngörülüyor. Türkiye’de ise bu 
oranın yüzde 29’a ulaşacağı tahmin ediliyor. 

Bataryalar ucuzluyor, menzil artıyor 
kullanım maliyetleri giderek düşüyor

Elektrikli araçların 2030 yılından itibaren yay-
gınlaşacak olmasının birinci nedeni bataryaların 
ucuzlayacak olması. 2010 yılında 1 kilovat saat için 
1000 dolarlık bir maliyet söz konusuyken, bu rakam 
günümüzde 5’te 1 oranında geriledi. Gelecekte ise 
150 dolarların altına inmesi bekleniyor. Bu da oto-
mobillerin fiyatlarının düşmesini ya da ucuzladığı 
için daha yüksek kapasiteli bataryalar kullanılarak 
menzilinin artmasını sağlayacak. 

Elektrikli araçlar ancak devlet teşvikiyle ilgi 
çekici hale gelebiliyor

Cetelem Gözlemevi araştırması da gösteriyor 
ki tüketicilerin önemli bir kısmı elektrikli araçların 
yüksek satın alma maliyetlerine rağmen, kulla-
nım sırasında gerek enerji tüketimi gerekse ser-
vis-bakım giderleri açısından klasik araçlara göre 
çok daha avantajlı olduğunun farkındalar. Tüketici-
ler açısından bakıldığında daha az enerji ve bakım 
masrafı anlamına gelen bu gelişme verimsiz içten 
yanmalı motorlarıyla trafikte boşa yakıt harcayan ve 
sıkça servise gitmek zorunda kalan kentli tüketici-
lerin dikkatini elektrikli araçlara çekecek gibi görü-
nüyor. Tabi raporun da ortaya koyduğu gibi gerekli 
teşvik ve alt yapı yatırımlarının yapılması halinde. 
Çünkü elektrikli araçlar yoğun ilgi gördükleri Çin 
ve Norveç’te ciddi devlet desteğiyle satılıyor. Çin’de 
devletin satın alma desteği araç başına 8 bin 700 
dolara ulaşırken, Norveç’te bu destek 11 bin 500 
doları aşıyor. Üstelik teşvikler sadece bununla da 
sınırlı kalmıyor. Elektrikli araç sahipleri otoyol ve 
feribotlardan da ücretsiz yararlanıp, bazı şehirlerde 
otopark ücreti de ödemiyorlar.

TÜRKİYE’DE 1169 ELEKTRİKLİ 
ARAÇ TRAFİĞE ÇIKTI

Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) tara-
fında açıklanan rakamlara göre Türkiye’de satılan 
elektrikli ve hibrid otomobil modellerine ilişkin 
rakamlarda artış görünüyor. Rapora göre, 2019’un 
ilk çeyreğine ait açıklanan toplam otomobil satışları 
1853’e ulaşırken, bunun 1810 adedi hibrid model-
lerden, 43 adetlik bölümü ise yüzde 100 elektrik-
li modellerden oluştu. Geçtiğimiz yıl toplam 155 
adet satılan elektrikli otomobil sayısının bu yıl so-
nunda 200’ü geçmesi bekleniyor. 
Satış rakamlarını değerlendiren TEHAD Başkanı 
Berkan Bayram, geçen yıla oranla artışların devam 
ettiğini kaydederek yıl sonunda elektrikli otomobil 
satış rakamlarının 200’ü geçmesinin beklendiğini 
ve bugün Türkiye’de trafikte olan elektrikli otomobil 
sayısının son verilerle 1169’a ulaştığını belirtti. 
Avrupa’da yıllık satış rakamları milyonları bulurken 
Türkiye’de yıllık satış rakamlarının beklenenin çok 
altında kaldığını ifade eden Bayram, elektrikli araç 
satışlarına destek verilmesi gerektiğini vurgulaya-
rak ÖTV ve MTV’nin elektrikli otomobil pazarının 
büyümesinin önündeki en büyük engellerden oldu-
ğunu söyledi. 

Enerjide, bir süreden bu yana biriken maliyetler, 
zam olarak yansıdı. Sektör ve milyonlarca vatan-
daşın doğrudan cebini ilgilendiren elektrik fiyatları, 
1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yaklaşık yüzde 
15 zamlandı. Doğal gazda ise sadece elektrik üre-
ten santrallere yüzde 6,5 oranında zam yansıtıldı. 
Ekonomide, başta enflasyon olmak üzere büyüme, 
işsizlik, dolarizasyon ve borç olmak üzere pek çok 
sorun çözüm bekliyor. 

Bu ağır koşullardan enerji sektörü de en yakıca 
biçimde payını alıyor. Enerji sektörünün, özellikle 
elektrik üretim ve dağıtım ayağında 47 milyar dolar 
kredi borcu bulunuyor. Bunun, 40 milyarı üretim, 7 
milyar doları da dağıtım şirketlerinin borcu. 

Söz konusu enerji şirketlerinin borç sorununa 
çözüm olarak gündeme gelen “Enerji Fonu”na yö-
nelik yapılan çalışmaya göre, yapılandırılmış ya da 
yapılandırılmaya ihtiyacı bulunan 13 milyar dolarlık 
bir borç söz konusu. Bunun 5 milyar doları yerli kö-
mür, 3.2 milyar doları hidroelektrik, 2.7 milyar doları 
doğalgaz ve 1.9 milyar doları elektrik dağıtımdan 
geliyor. 

Sektörde artış bekliyordu
Enerji sektörünü, borç kadar artan maliyetler 

de etkiliyor. Elektrik sektörü temsilcileri, Ankara’da 
enerji yönetimiyle yaptıkları toplantılarda, artan dö-
viz kuruna bağlı olarak üretimden dağıtıma maliyet-
lerinin yükseldiğinden yakınıyor. Sektör, konut, tica-
rethane ve sanayide tarifelerin artırılmasını istiyor. 

Doğal gaz şirketlerinin de talebi aynı… Özel sek-

tör gaz şirketleri, BOTAŞ’ın fiyat politikasına işaret 
ederek, BOTAŞ’ın ortalama her 1000 metreküp gazı 
295-300 dolara ithal ettiğini, konutlara yaklaşık 900 
TL’ye, sanayiye bin 350-bin 400 TL’ye sattığını belir-
terek, “BOTAŞ, ciddi miktarda sübvansiyon uygulu-
yor. Bu nedenle zarar yazıyor” görüşünü dile getirdi. 

Şirketler, BOTAŞ’ın başta konutlar olmak üzere 
sanayi ve ticarethaneye satın aldığının çok altında 
bir fiyatla gaz sattığını anımsatarak, “Sübvansiyon 
nedeniyle BOTAŞ’ın finansman baskısıyla karşı kar-
şıya kaldığı, zaman zaman kredi kullandığı bilgisini 
alıyoruz” dedi. 

Beklenen zam geldi 
Sektör haklı çıktı. Elektriğe, 1 Temmuz’dan ge-

çerli olmak üzere yüzde 15 zam yapıldı. Enerji Pi-
yasası Düzenleme Kurulu (EPDK), EÜAŞ’ın toptan 
elektrik satış fiyatını da kilovatsaat başına 17,27 ku-
ruştan, 20 kuruşa kadar çıkarttı. 

Doğal gazda ise zam sadece elektrik santralle-
rine yapıldı. Açıklanan zam oranı ise yüzde 6.5 oldu. 
Konutlara ve sanayiye zammın ise birkaç ay içinde 
yapılabileceği beklentisi hakim. Fiyat artışlarıyla 
ilgili kararın arka planı da ortaya çıkmaya başladı. 
Hükümetin aldığı karar doğrultusunda, başta çay ve 
şeker olmak üzere enerji ve diğer bazı mal ve hiz-
metlere “yüzde 15-16” aralığında zam yapıldığı ve 
yapılacağı belirtiliyor. 

Elektriğe, en son geçen yıl 1 Ağustos’ta konutlar-
da yüzde 9, sanayide yüzde 14 zam yapılmıştı.

Elektriğe bir yıl sonra zam yapıldı

En son 1 Ağustos 2018’de yapılan elektrik zammının ardından ilk fiyat artışı kararı 
geldi. Sektör ve milyonlarca vatandaşın doğrudan cebini ilgilendiren elektrik fiyatları, 

1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yaklaşık yüzde 15 zamlandı. Doğal gazda ise 
sadece elektrik üreten santrallere yüzde 6,5 oranında zam yansıtıldı…
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Yenilenebilir büyümenin başrol oyuncusu 
fotovoltaikler

Elektrik sektöründeki yenilenebilir değişim etkili 
bir şekilde devam ediyor. Küresel çapta bakıldığında, 
dört yıl boyunca yeni fosil yakıt ve nükleer kapasite-
den daha fazla yenilenebilir enerji kapasitesi kurul-
du. 2018 yılında 181 GW’lık yeni yenilenebilir enerji 
kapasitesi kurulurken ve bu miktar, küresel kurulu 
güç kapasitesinin üçte birinden fazlasını oluşturu-
yor. 

Rüzgar ve biyoenerji kapasitesine yeni eklenme-
ler oldukça istikrarlı ilerlerken hidroelektrik kapasi-
tesinde düşüş yaşandı. Yenilenebilir kapasitesindeki 
büyümenin birincil nedeni fotovoltaik (PV) kurulum-
larındaki artış.

2018 yılında yeni eklenen yenilenebilir enerji ka-

pasitesi; yüzde 55 solar PV (yaklaşık 100 GW); yüzde 
28 rüzgar enerjisi ve yüzde 11 hidroelektrik şeklinde 
gerçekleşti.

Raporda, dünyanın geleceği en temelde güneş 
enerjisinin büyümeye devam etmesine bağlı görü-
nüyor. Solar PV sektöründe Çin liderliğini korurken 
ABD’de, Japonya’da (Fukushima sonrası nükleer ka-
panma sayesinde) ve Hindistan’da PV kurulumları 
hız kesmeden devam ediyor.

Küresel elektriğin yüzde 26’sı yenilenebilir
Çin, 2018 yılında tüm küresel yenilenebilir ya-

tırımların yüzde 32’sini gerçekleştirirken hidroe-
lektrik, solar PV ve rüzgarın kurulu gücü alanında 
küresel lider oldu. Yenilenebilir elektrik sektörün-
deki büyüme ve yatırımlar artmaya devam ederken 

Enerji sektörü için haber hazırladığımız bunca 
zamana dönüp baktığımızda, son yıllarda dünyanın 
yenilenebilir enerjiye doğru ivme kazandığını net bir 
şekilde görüyoruz. Uluslararası Yenilenebilir Ener-
ji Ajansı (IRENA) tarafından yayınlanan “Yenilebilir 
Enerjinin Küresel Geleceği” çalışmasına göre, ye-
nilenebilir enerji en sık kullanılan ve en ucuz ener-
ji üretimi kaynağı haline geldi. Rapor, yenilenebilir 
kaynakların kitlesel olarak benimsenmesindeki en 
büyük engeller olan kurulum ve bakım maliyetleri-
nin aşağı yönlü hareket ettiğini gösteriyor. Hükümet-
ler ve işletmeler tarafından yapılan mevcut çabalara 
ek olarak, düşük maliyetler sayesinde yenilenebilir 
kaynakların toplumsal anlamda kabullenmesinin de 
önü açılıyor.  

REN21’in Yenilenebilir Küresel Durum Rapo-
ru’ndan elde edilen diğer veriler, küresel elektrik 
üretiminin beşte birinden fazlasının yenilenebilir 
kaynaklardan üretildiğini gösteriyor. Rüzgar ve gü-
neş enerjisi kurulumları, finansal yardım almadan 
herhangi bir fosil yakıt seçeneğinden daha ucuz ko-
numda yer alıyor. Solar PV ve kara tipi rüzgar sant-
ralleri için maliyet tahminleri, yeni veriler ortaya 
çıktıkça revize edilmeye devam ederken yeni güneş 
ve rüzgar kurulumları karşısında, mevcutta kömür 
ile çalışan tesislerin işletme maliyetleri ise artıyor. 
Düşük ve düşme devam eden teknoloji maliyetleri 
yenilenebilir enerjiyi enerji dekarbonizasyonunun 
omurgası haline getirirken iklim hedeflerinin de ay-
rılmaz parçası yapıyor. 

TEMİZ ENERJİYE GEÇİŞ SÜRECİ 
12 AŞAMADAN OLUŞUYOR 

1) Enerji sektöründe yenilenebilir ön plana çı-
kıyor.
2) Fotovoltaik, yenilenebilir enerji sektörünün 
liderliğini yapıyor.
3) Solar PV sektöründe Çin liderliğini koruyor.
4) Yenilenebilir kapasitesinde de Çin liderliğini 
koruyor.
5) Küresel elektrik üretiminde yenilenebilirin 
payı artıyor.
6) En fazla istihdamı güneş enerjisi sektörü 
sağlıyor.
7) Enerji tüketiminin sadece bir kısmını elekt-
rik tüketimi oluşturuyor. En büyük kısım; Isıt-
ma ve Soğutma.
8) Ulaştırma sektörü, elektrifikasyona doğru 
hızla ilerliyor.
9) Şehirler temiz enerji konusunda, ülkeleri ge-
ride bırakıyor.
10) Fosil yakıt sübvansiyonları ile ilerleme ya-
vaşlıyor.
11) Enerji yoğunluğu azalıyor ancak yeterince 
hızlı değil.
12) Yenilenebilir enerjiyi kısa bir sürede ulaşıl-
ması gereken uzun bir yol bekliyor.

Yüzyıl için Yenilenebilir Enerji Politika Ağı (REN21) her yıl olduğu 
gibi “Yenilebilir Enerjinin Küresel Geleceği” başlıklı ayrıntılı 

çalışmasını yayınladı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının büyüme 
oranlarına, yatırımların küresel görünümüne ve sürdürülebilirlik 
hedeflerine yer veren çalışma, en sık kullanılan ve en ucuz enerji 

üretim kaynağı haline gelen yenilenebilir kaynakların kurulum ve 
bakım maliyetlerinin azalmaya devam ettiğini vurguluyor.

Yenilenebilir enerji artık en ucuz seçenek
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Şehirler temiz enerji konusunda, ülkeleri 
geride bırakıyor

Raporda, ulusal veya il düzeyinde, yenilenebi-
lir enerji hedeflerini hayata geçiren 169 ülke bulu-
nuyor. Bunlardan yalnızca 47 ülkede yenilenebilir 
ısıtma ve soğutma hedefleri belirlenirken sektörde 
düzenleyici politikalara sahip olan ülkelerin sayısı 
21’den 20’ye düşüş gösterdi. Dünyadaki tüm ülkele-
rin üçte birinden daha azında zorunlu enerji verim-
liliği bina kodları bulunurken 2018’de binalarda kul-
lanılan toplam enerjinin yüzde 60’ı enerji verimliliği 
politikalarından yoksun bölgelerde tüketildi. 

Ortalama olarak, küresel enerji talebinin yüzde 
65’ini temsil eden ve dünyadaki insanların yarısın-
dan fazlasına ev sahipliği yapan şehirler, ülkelere 
göre daha yüksek oranda yenilenebilir elektrik kul-
lanıyor. Dünya genelinde yüzde 90 ila 100 arasında 
yenilenebilir elektrik kullanan en az 100 şehir bu-
lunuyor. 230 şehirde, en az bir sektörde yüzde 100 
yenilenebilir enerji hedefi belirlemiş durumda.

şümü hız kazandıkça, artan istihdam boyutu ile bir-
likte ülkelerin yenilenebilir enerjiye yönelik taahhüt-
te bulunmasının bir başka nedeni de sürdürülebilir 
kalkınmanın sosyal yönüne işaret ediyor.

2018 yılında küresel yenilenebilir enerji iş akı-
şının üçte birini karşılayan fotovoltaik sektörünü 
biyoyakıt, hidroelektrik ve rüzgar takip ediyor. Asya 
ülkeleri küresel istihdamın onda birine denk düşen 3 
milyondan fazla PV işine ev sahipliği yapıyor.

Tüketimde en büyük pay: Isıtma ve soğutma
Küresel elektriğin yüzde 17’lik kısmı elektrik 

tüketiminde; yüzde 32’lük kısmı ulaşımda ve yüz-
de 51’i ise en büyük payı alan ısıtma ve soğutmada 
kullanılıyor. Küresel enerji kullanımında aslan paya 
sahip ısıtma ve soğutma sektörü çoğunlukla doğal 
gaz ve petrol kaynaklı ilerlerken ulaşım ise benzin-
li ve dizel motorlar ile çalışmaya devam ediyor. Bu 
noktada, yenilenebilir enerji ile sağlanan küresel 
elektriğin yüzde 26’sının elektrik tüketiminde, yüzde 
10’unun ısıtma ve soğutma alanlarında ve sadece 
yüzde 3,3’ünün ise ulaşımda kullanıldığı görülüyor.

dünyadaki kurulu kapasitenin de üçte birinden faz-
lasını temsil ediyor. Üretilen küresel elektriğin yüzde 
26’sından fazlası yenilenebilir kaynaklardan karşıla-
nıyor. Hidroelektrik santrallerindeki küresel elektrik 
üretimi, yenilenebilir enerji ile sağlanan bu üretimin 
yarısından fazlasını (yüzde 16’sını) oluştururken 
rüzgâr ve güneş toplamı ise yüzde 8’i oluşturuyor.

Raporun ilgi çekici noktalarından biri de güneş 
ve rüzgar enerjisinin ekonomileri büyük farklılıklar 
gösteren her kıtadan ülkeye yayılmış olması. Da-
nimarka elektrik ihtiyacının yüzde 50’ye yakınını 
rüzgardan sağlarken İrlanda’da bu oran yüzde 30 
ve Uruguay ise yüzde 35’lere ulaşmış durumda. Yu-
nanistan, Honduras yüzde 10’a yakın güneş enerjisi 
kullanırken Portekiz ve Nikaragua ise yüzde 20 civa-
rı rüzgar enerji kullanan ülkeler arasında yer alıyor. 

En fazla istihdamı güneş sağlıyor
Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimi 

ve çevresel katkılarının yanı sıra politik ekonomide 
de önemli bir payı var. REN21 analizlerine göre, kü-
resel yenilenebilir istihdamında en fazla iş yaratan 
alan emek yoğun boyutu ile bilinen Solar PV sektörü 
olurken enerji işlerinin büyük bir bölümü yenilene-
bilirden geliyor. 2017 yılında 10,3 milyon olan ye-
nilenebilir enerji küresel istihdamı, 2018 yılında 11 
milyona ulaştı. Yenilenebilir enerji istihdam artışın-
da en büyük pay sahibi Asya ülkeleri olurken foto-
voltaik (PV) sektörü üçte birlik oran ile başı çekiyor.

Son yıllarda, Çin dahil olmak üzere kilit yenile-
nebilir enerji pazarlarındaki yavaşlayan büyüme-
ye karşın yenilenebilir enerji işleri artış gösteriyor. 
Her geçen gün daha fazla ülke yenilenebilir enerji 
teknolojileri üretmeye, kurmaya ve ticaret yapmaya 
yöneliyor. Yenilenebilir enerji tedarik zincirindeki bu 
küresel çeşitlendirme sayesinde sektörün coğrafi 
ayak izi de değişiyor.

Çin, ABD ve Avrupa Birliği gibi büyük pazarlar-
da yoğunlaşan yenilenebilir enerji sektörü, özellikle 
Malezya, Tayland ve Vietnam gibi Doğu ve Güney-
doğu Asya ülkelerinde artan fotovoltaik ihracatı ile 
birlikte genişleme kaydediyor. Küresel enerji dönü-

ISITMA-SOĞUTMA VE ULAŞIM İÇİN 
HAREKETE GEÇİLMELİ 

Daha yoğun ısı dalgaları, yükselen deniz seviyeleri 
ve buzulların kaybı dahil iklim değişikliğinin zararlı 
etkileri, dünya çapında hızla daha belirgin hale ge-
liyor. Bu endişe verici eğilimlerin, Hükümetlerara-
sı İklim Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre, sera gazı 
emisyonları mevcut şekilde devam ederse, küresel 
ısınma 2030 ile 2052 yılları arasında 1,5°C sınırını 
geçecek. Paris Anlaşması kapsamında verilen taah-
hütler, küresel ısınmayı 1,5°C’de sınırlandırmaya 
yetmezken ülkelerin, en kısa zamanda taahhütleri-
ni yenilemesi gerekiyor. Ekolojik sistemler ve yaşam 
alanları üzerindeki birçok kalıcı etkinin önlenmesi 
için harekete geçmek şart.
REN21’e göre, özellikle küresel enerjinin çoğunu 
tükenmekte olan ısıtma-soğutma ve ulaştırma sek-
törleri için eyleme geçilmesi ve enerji sistemlerinin 
hızlı elektrifikasyonu için küresel destekleme poli-
tikaları şart. Kısacası, iklim değişikliği ile mücadele 
etmek için dünyanın birincil enerji kaynağı olması 
gerektiği savunulan yenilenebilir enerji kaynakları-
nı, kısa bir sürede ulaşması gereken oldukça uzun 
bir yol bekliyor.
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rik piyasası işlemlerinde olağandışı gelişmelerin 
yaşandığı bir yıl oldu. Yeni enerji piyasasının tü-
ketici talebi ve düzenlemeler doğrultusunda ölçek 
bakımından büyümeye devam edeceğini öngörü-
yoruz. 2019 yılında yenilenebilir enerji, enerji de-
polama ve elektrikli araç alanlarında altyapı yatı-
rımlarına ilgi artarak sürecektir.”

Yenilenebilir enerji ve enerji depolama Amerika 
kıtasının büyüme gündeminde en üst sırada

Amerika kıtası elektrik sektöründe 2018 yılı iş-
lem değeri yüzde 3 gerileyerek 98,9 milyar olarak 
gerçekleşti. Söz konusu gerilemede ABD’de yaşa-
nan yüzde 7’lik düşüş etkili olurken, bölgenin geri 
kalanında bir önceki yıla göre yüzde 22 artış kay-
dedildi. 

Raporda; önümüzdeki dönemde Brezilya, Mek-
sika ve Kolombiya enerji politikalarında gerçekleş-
mesi beklenen değişikliklerin bu ülkelerdeki yatı-
rım talebine yön vereceği öngörülüyor. Öte yandan 
ABD’de Şubat 2018’de yürürlüğe giren ve piyasa-
ların enerji depolama kaynaklarına açılmasına 
imkân sağlayan kararın ülkedeki enerji depolama 

yatırımlarını artırması bekleniyor.

Reformlar Avrupa’da temiz enerji 
dönüşümünün önünü açıyor

Rapora göre; Avrupa Birliği’nin (AB) 2030 yılı ye-
nilenebilir enerji hedefleri ve ulaşıma karbondiok-
sit sınırlaması getirilmesini içeren enerji piyasası 
reformları temiz enerjiye geçişi hızlandırıyor. Avru-
pa’da bu yıl portföylerini optimize etmeyi sürdüren 
elektrik şirketlerinin yenilenebilir enerji üretimine 
odaklanacağı ve bölge genelinde elektrikli araç ya-
tırımlarında artış görüleceği tahmin ediliyor.

Asya-Pasifik Bölgesi elektrik piyasasında 2018 
yılında 29,7 milyar dolar değerinde işlem gerçek-
leştirilirken, söz konusu rakamın 15,4 milyar do-
larlık kısmını üretim varlıkları ile ilişkili işlemler 
oluşturdu.

Asya Pasifik’te üretim varlıkları üzerine odak-
lanmanın gelecek yıllarda da devam edeceğini ön-
gördüklerini ifade eden  Baykuş, bölge genelinde 
yenilenebilir enerji dönüşümünün sürdüğüne ve 
özellikle Çinli yatırımcıların yurt dışına yatırım yap-
maya istekli olduklarına dikkat çekti.

Danışmanlık ve denetim şirketlerinden EY (Erns-
t&Young), Enerji Sektörü İşlem ve Trendleri: 2018 Yılı 
Dördüncü Çeyrek Dönem Raporu’nun sonuçlarını açık-
ladı. Rapora göre; enerji sektöründe küresel olarak 
işlem değeri 2018 yılında yüzde 28 artış kaydederek 
256,3 milyar dolar olurken, işlem hacmi 546 işlem ile 
tarihi zirve seviyeye ulaştı. Avrupa elektrik piyasasında 
gerçekleştirilen işlemler 126,5 milyar dolar ile toplam 
işlem değerinin yüzde 49’unu oluşturdu. Avrupa’da 
gerçekleştirilen işlem değerinin 2017 yılındaki 50,3 
milyar dolar seviyesinden 2.5 kat artış gösterdiği gö-
rüldü. Bununla birlikte yenilenebilir enerji alanındaki 
işlemler geçtiğimiz yıl işlem hacmindeki payını artırdı. 
Yenilenebilir enerji 253 işlem ile tüm bölgeler genelin-
de toplam işlem hacminin yaklaşık yarısını (yüzde 46), 
48,3 milyar dolar ile de toplam işlem değerinin yüzde 
19’unu oluşturdu.

En çok yatırımı ABD çekti, en çok yurt dışı 
yatırımı Çin yaptı

Rapora göre; ABD 2018 yılında 55,1 milyar doları 
yurt içi, 26, 3 milyar doları yurt dışı kaynaklı olmak 
üzere toplam 81,4 milyar dolar sermaye yatırımı çekti 
ve en fazla sermaye yatırımı çeken ülke olma özelli-
ğini korudu. Kanada, ABD’ye 20,2 milyar dolar yatırım 
yaparken, söz konusu miktar Kanada’nın toplam yatı-
rım faaliyetinin yüzde 67,3’ünü oluşturdu. Öte yandan 
Çin ise yurt dışında en çok yatırım yapan ülke olarak 
ön plana çıktı. Yabancı ülkelere 34 milyar dolar yatı-
rım yapan Çin’in bu miktarın büyük bir bölümünü (32,6 
milyar dolar) Avrupa’ya yönlendirdiği görüldü. 

Raporla ilgili değerlendirmede bulunan  EY Türki-
ye Enerji Sektörü Lideri Erkan Baykuş şunları söyledi: 
2018, büyük ölçekli birleşme ve satın alma faaliyetleri 
ile portföy optimizasyonlarının etkisiyle küresel elekt-

Elektrik piyasasında küresel 
işlem değeri 256,3 milyar 

dolarla rekor kırdı

EY’nin Enerji Sektörü 
İşlem ve Trendleri Raporu 

sonuçlarına göre; elektrik piyasasında 
küresel işlem değeri 2018 yılında yüzde 

28 artış gösterdi ve 256,3 milyar dolarla rekor 
seviyeye ulaştı. Avrupa’da gerçekleştirilen 

işlemler toplam işlem değerinin yüzde 49’unu 
oluştururken, en çok sermaye yatırımını 89,4 
milyar dolar ile ABD çekti. Yenilenebilir enerji 

alanında gerçekleştirilen işlemler ise 
toplam işlem hacminin yüzde 46’sını 

oluşturdu…
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piyasası platformlarının devreye girmesiyle toptan 
satış piyasası uygulamaları başlamış bulunmakta-
dır. Piyasa katılımcıları enerji alım satım işlemlerini 
söz konusu piyasalar vasıtasıyla yerine getirmekte-
dir.  Kurulan bu piyasalarda risk yönetimi; üretici, te-
darikçi ve tüketiciler arasında ileriye yönelik yapılan 
ticari işlemlerle sağlanmakta ve yatırım kararları pi-
yasa koşullarına göre şekillenmektedir (EFET, 2016, 
s. 1). Sektör katılımcılarının enerji alım satım işlem-
lerini yapacakları piyasaların da ortaya çıkmasıyla 
arz güvenliğinin temini için yapılacak yatırımlar ve 
hali hazırdaki piyasa işleyişi artık piyasada olu-
şan fiyatların etkisiyle gerçekleşmektedir (Hogan, 
2014, s. 1). Dolayısıyla fiyat sinyallerinin sektörde-
ki koşulları doğru yansıtması önem arz etmektedir 
(Conil-Lacoste, 2016). Piyasa fiyatlarının yüksek 
seyretmesi, yüksek seyrin süresi ve elektrik üretim 
kaynaklarının değişken maliyetleri gibi diğer koşul-
lar, sektördeki yapılacak yatırımlar üzerinde önemli 
rol oynamaktadır (IEA, 2003, s. 57).

Kapasite Mekanizmaları
Kapasite mekanizması, elektriğin enerji olarak 

ticaretinin gerçekleştirildiği enerji piyasalarının ak-
sine, kapasite olarak ticaretinin gerçekleştiği plat-
formlardır. Diğer bir ifadeyle, enerji piyasalarında 
elektrik enerjisi (MWh) ticarete konu olurken kapa-
site mekanizmalarında üretim santrallerinin ya da 
talep tarafı birimlerinin kapasitesinin (MW) ticareti 
yapılmaktadır.

Elektrik arz güvenliğinin temin edilebilmesinde 
diğer bir ifadeyle elektrik arzının yeterli bir şekilde 

sağlanabilmesinde “sadece enerji piyasalarının1” 
yeterli olmayacağından yola çıkılarak çeşitli kapa-
site mekanizması tasarımları uygulana geldi. Ka-
pasite mekanizmalarına olan yönelimin belli başlı 
nedenleri olmakla beraber her ülkenin enerji portfö-
yü veya enerji politikasından kaynaklı kendine özgü 
nedenleri de olabilmektedir.

Kapasite mekanizmaları üzerine yapılan ana-
lizler, incelemeler ve tartışmaların odağında Şekil 
1’de de gösterildiği gibi bazı faktörlerin olduğu gö-
rülmektedir. Söz konusu faktörler ülkeleri kapasite 
mekanizmasına yönelten sebepler arasında yer al-
maktadır.

Yenilenebilir Artışı & Merit Order2

Yenilenebilir kaynakların elektrik üretiminde kul-
lanımı dünya genelinde hızla artmaktadır. Bu artışla 
beraber elektrik sistemine olan etkisi ve bu etkinin 
giderilebilmesine yönelik çözümler hakkında analiz-
ler, çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu etkinin çö-
zümüne yönelik olarak akıllı şebekeler, kapasite me-
kanizmaları vb. araçlar üzerinde yoğunlaşılmıştır.

Yenilenebilir kaynakların etkisi iki başlık altında 
toplanabilir:

 �Konvansiyonel santrallerin çalışma saatlerini dü-
şürmesi
 �Esnek yük santrallerine olan ihtiyacı artırması
Tarifeler gibi destek mekanizmalarıyla teşvik 

edilen yenilenebilir kaynaklar enerji piyasaların-
daki fiyat seviyelerini ve dolayısıyla konvansiyonel 
kaynakların çalışma saatlerini düşürmektedir. Bu 

1  İngilizce “energy only markets” öbeğinden çevrilmiştir.

2  Merit order: Liyakat sıralaması

Enerji Piyasaları
Elektrik Sektörü Yatırımlarında Enerji Piyasalarının 
Rolü

Dünyada elektrik enerjisi arz güvenliğinin sağlanmasına yö-
nelik olarak geçmişten bugüne birtakım sistemler kullanılmıştır. 
Elektrik sektöründe gerçekleşen yatırımlar geçmişte genellikle 
devlet eliyle yapılıyorken artık günümüzde piyasaların serbest-
leşmesiyle birlikte özel sektör marifetiyle yapılmaktadır. Örne-
ğin, Avrupa’da elektrik sektörü oldukça büyük, liberal ve entegre 
bir piyasa haline gelmiştir.  Avrupa’da çoğu ülkede geçtiğimiz 
yüzyılın sonuna kadar toptan elektrik satış piyasaları kurulmuş 
bulunmaktadır (EFET, 2016, s. 1). Türkiye’de de, 2006 yılında 
dengeleme güç, 2011 yılında gün öncesi, 2014 yılında ise gün içi 

KONUK YAZAR  Ömer Faruk Gümrükçü Elektrik Mühendisi

Kapasite mekanizmalarının 
uygulanma nedenleri

Kapasite mekanizması, daha 
kararlı fiyat rejimini, planlı 

yatırım döngüsünü ve daha kararlı 
sistem güvenilirliğini sağlamak 
adına faydalı bir araç olabilir. Ticaret 
platformları vasıtasıyla birkaç yıl 
öncesinden gerçekleştirilebilecek 
kapasite ticareti işlemleri sayesinde 
ileriye yönelik arz talep dengesi 
sağlanabilecektir

Elektrik arz güvenliğinin temin edilebilmesinde diğer bir ifadeyle elektrik arzının yeterli bir 
şekilde sağlanabilmesinde “sadece enerji piyasalarının1” yeterli olmayacağından yola 
çıkılarak çeşitli kapasite mekanizması tasarımları uygulanageldi. Kapasite mekanizmalarına 
olan yönelimin belli başlı nedenleri olmakla beraber, her ülkenin enerji portföyü veya enerji 
politikasından kaynaklı kendine özgü nedenleri de olabiliyor.  

Kapasite mekanizmaları üzerine yapılan analizler, incelemeler ve tartışmaların odağında Şekil 
1’de de gösterildiği gibi bazı faktörlerin olduğu görülüyor. Söz konusu faktörler, ülkeleri 
kapasite mekanizmasına yönelten sebepler arasında yer alıyor.  

 

Şekil 1. Kapasite Mekanizmasına Yönelten Faktörler 

 

Yenilenebilir artışı & Merit Order2 

Yenilenebilir kaynakların elektrik üretiminde kullanımı, dünya genelinde hızla artıyor. Bu 
artışla beraber elektrik sistemine olan etkisi ve bu etkinin giderilebilmesine yönelik çözümler 
hakkında analizler, çalışmalar yapılıyor. Söz konusu etkinin çözümüne yönelik olarak akıllı 
şebekeler, kapasite mekanizmaları vb. araçlar üzerinde yoğunlaşıldı.  

Yenilenebilir kaynakların etkisi iki başlık altında toplanabilir: 

Ø Konvansiyonel santrallerin çalışma saatlerini düşürmesi 
Ø Esnek yük santrallerine olan ihtiyacı artırması 

Tarifeler gibi destek mekanizmalarıyla teşvik edilen yenilenebilir kaynaklar, enerji 
piyasalarındaki fiyat seviyelerini ve dolayısıyla konvansiyonel kaynakların çalışma saatlerini 
düşürüyor. Bu durum konvansiyonel kaynaklara olan yatırımı etkiliyor. Özellikle yenilenebilir 

                                                        
1 İngilizce “energy only markets” öbeğinden çevrilmiştir. 
2 Merit order: Liyakat sıralaması 

Kapasite 
Mekanizmaları

Arz Kıtlığı Fiyatlandırması

Talep Tarafı Katılımı

Yenilenebilir Kaynakların 
Etkisi

Düşük Güvenilirlik (Yatırım 
Döngüsü) 

Şekil 1: Kapasite Mekanizmasına Yönelten Faktörler
Bu makalede yer alan fikir ve düşünceler şahsıma ait olup hiçbir kurum ve kuruluşu bağlamamaktadır.

 KONUK YAZAR 
Ömer Faruk Gümrükçü 
Elektrik Mühendisi
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durum konvansiyonel kaynaklara olan yatırımı et-
kilemektedir. Özellikle yenilenebilir kaynaklarının 
önemli bir paya sahip olduğu piyasalarda konvansi-
yonel kaynakların sistemin özelliklerine bağlı olarak 
belli bir seviyede varlığını sürdürmesi gerekmekte-
dir. Doğası gereği rüzgar, güneş gibi çıkış gücü de-
ğişken yenilenebilir kaynaklar konvansiyonel sant-
rallerin (gaz, kömür gibi baz yük santralleri) yerini 
bir nebze doldurabilmekte, bir diğer ifadeyle sabit 
bir şekilde enerji üretemedikleri için konvansiyonel 
kaynaklara olan ihtiyaç ön plana çıkmaktadır (Cram-
ton ve Ockenfels, 2011, s. 4).

Şekil 2’de gösterildiği gibi, avantajlı düşük-kar-
bonlu yenilenebilir enerji kaynaklı üretim birimleri, 
neredeyse sıfır marjinal maliyetten faydalanmak-
tadır. Dolayısıyla “merit order”a göre elektrik üreti-
minde başı çekmektedir. Sonuç olarak yenilenebilir 
enerji kaynakları düşük enerji fiyatlarına ve gelirlere 
sebep olmakta ve konvansiyonel elektrik santralle-
rini “merit order”ın (Şekil 2 göz önüne alındığında) 
sağ tarafına doğru itmektedir. Konvansiyonel sant-
rallerin, özellikle doğal gaz santrallerinin üretimi 
bu durumdan dolayı darbe almaktadır. Buradaki 
paradoks, yenilenebilir kaynakların konvansiyonel 
termik santrallerini, özellikle doğal gaz santralle-
rini olumsuz yönde etkilemesine rağmen söz ko-
nusu santrallerin arz güvenliğini sağlamada ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kesintili üretimini 
dengelemede çok kritik konumda olmasıdır. Beklen-
medik dengesizliklere yanıt vermek ve herhangi bir 
zamanda talebi karşılayabilmek arz güvenliğinin iki 
unsurudur (Siapartners, 2016, s. 2, 3).

Özetle, çıkış gücü değişken yenilenebilir kaynak-
lar her ne kadar konvansiyonel kaynakları sistemin 

dışına itse de arz güvenliğinin her daim sağlana-
bilmesi için doğal gaz gibi esnek ve her daim emre 
amadelik sunabilen yük santrallerine ihtiyaç duyul-
maktadır. Ayrıca, hidroelektrik santrallerin en esnek 
üretim birimlerinden biri olduğu ancak emre ama-
deliğinin yağış vb. dış faktörlere göre değiştiği göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

Arz Kıtlığı Fiyatlandırması, Talep Tarafı 
Yanıtı ve Diğer Faktörler

Yıl içerisinde puant zamanlarda sadece 100 saat 
çalışan bir santral dahi sırf çalıştığı için arz güvenliğinin 
sağlanması adına önemli bir konumdadır. Ancak, fiyat 
tavanının, yıl boyunca az çalışan santrallerin sistemde 
kalmasını sağlayacak kadar yeterli seviyede olmadığı 
enerji piyasalarında, arz güvenliği açısından risk du-
rumu kaçınılmaz olacaktır (IEA, 2016, s. 122). Bununla 
birlikte yenilenebilir kaynaklar sistemde olsun ya da 
olmasın her piyasada yıl genelinde az çalışan ancak 
sistem için gerekli olan santraller yer almaktadır. Ek 
olarak,  yenilenebilir kaynakların sistemde büyük oran-
da yer alması da göz önünde bulundurulduğunda du-
rum daha önemli bir hal almaktadır.

Arz kıtlığı fiyatlandırmasının olması durumunda 
veya enerji piyasalarında fiyat tavanlarının, az ça-
lışan santrallerin maliyetlerini de karşılayabilecek 
kadar yüksek olduğu durumda, santraller sistemde 
kalmaya ve arz güvenliğini sağlamaya devam ede-
bilir. Ancak yine de zaman zaman arz talep marjı-
nın azalmasından dolayı sistem güvenilirliği düşük 
seyredebilir. Belli bir seviyede talep tarafı yanıtının 
olması olumlu yönde katkı sağlamasına rağmen gü-
venilirlik seviyesinin düşük olduğu zamanlar yine de 
olacaktır. Eğer politika yapıcılar, kısa bir süre düşük 
güvenilirlik seviyelerine ve yüksek fiyatlara razı ge-

lebilirse sadece enerji piyasaları sürdürülebilir an-
cak aksi durumda bir kapasite mekanizmasına ih-
tiyaç duyulacaktır. Şekil 3’te bir elektrik sektörünü, 
sadece enerji piyasasına veya kapasite mekanizma-
sına götüren faktörler gösterilmektedir (IEA, 2016, 
s. 121, 122).

Yüksek fiyatların kabul edilebildiği, yeterli talep 
yanıtının bulunduğu veya yeterli seviyede bulunma-
sa dahi düşük güvenilirlik seviyesinin kabul edilebil-
diği enerji piyasalarında kapasite mekanizmalarına 
ihtiyaç duyulmayabilir. Ancak kapasite mekanizma-
larının önemli oranda uygulanmaya başlandığı göz 
önüne alındığında politika yapıcıların yukarıda ifade 
edilen koşullara sıcak bakmadığı ve talep tarafı ya-
nıtının dünya genelinde yeterli seviyede gelişmediği 
anlaşılmaktadır.

Kapasite mekanizmaları tartışılırken üzerinde 
durulan önemli bir konu da talep tarafı katılımıdır. 
Teoride, yeterli talep tarafı katılımının olduğu sadece 

enerji piyasalarında, piyasanın her zaman açıklığa 
kavuşabileceği ifade edilmektedir (IEA, 2016, s. 122). 
Arzın kıt olduğu zamanlarda, kıtlığı ortadan kaldıra-
cak seviyede yeterince gönüllü yük azaltımı olana 
kadar fiyat yükselmektedir. Dolayısıyla, tüketiciler 
gönülsüz yük kesintisine maruz kalmamaktadır. An-
cak, mevcut durumda teknik yetersizliklerden dolayı 
talep tarafı esnek bir yapıda değildir (Cramton, Oc-
kenfels ve Stoft, 2013, s. 1). Bununla beraber, daha 
önceden de bahsedildiği üzere yeterli seviyede ta-
lep tarafı katılımı olsa dahi arz kıtlığı fiyatlandırması 
(yüksek fiyatlar) politika yapıcılar tarafından kabul 
edilmeyebilir. Arz kıtlığı fiyatlandırması kabul edil-
mediği takdirde Şekil 4’te de ifade edildiği gibi düşük 
güvenilirlik seviyesine ek olarak santraller yeteri ka-

dar gelir elde edemediği için kapasite mekanizması 
kaçınılmaz olmaktadır.

Sistem için gerekli santrallerin yeterli geliri elde 
edememesine literatürde kayıp para problemi adı 
verilmektedir. Sanlı ve Alanyalı, (2015, s. 3) kayıp 
para problemi konusunu “Kayıp para probleminin 
doğasında ise kısaca santrallerin genelde sisteme 
teklif verirken kısa dönemli marjinal maliyetleri (ya-
kıt ve operasyonel giderlerini) teklif etmeleri (short 
term marginal cost), merit sıralamada kazandıkları 
ekstra bedelin uzun dönemli sabit maliyetlerini (ya-
kıt, operasyon ve finansal ödemeler) karşılamaması 
yatmaktadır.” şeklinde ifade etmektedir.

Santraller değişken maliyetlerini (yakıt, işletme 
vb.) hesaba katarak enerji piyasalarında tekliflerini 
sunmaktadır. Ancak sabit maliyetlerinin giderilmesi 
enerji piyasalarındaki fiyatların durumuna bağlıdır. 
Arz güvenliğinin temini için ihtiyaç duyulan santral-
lerin sabit maliyetlerini de ödeyebilmeleri gerek-

mektedir.

Yatırım Döngüsü
Elektrik sektörü; talebin gelişimi, santral yaşları, 

kaynak portföyü vb. unsurların da etkisiyle dinamik 
bir yapıdadır. Piyasada arz talep dengesinin daraldı-
ğını yansıtan fiyat sinyali oluştuğunda, yatırımcının 
yatırım kararı alması ve yapacağı yatırımın işler hale 
gelmesi en azından 4 yılı bulmaktadır. Bu süre zar-
fında sistemin güvenilirlik seviyesi nispeten düşük 
seyretmekte ve fiyatlar yüksek çıkmaktadır. Diğer 
açıdan bakıldığında, arz fazlasının olduğu dolayısıy-
la fiyatların düşük seyrettiği bir piyasada yatırım yö-
nünde sinyal oluşmaz. Fiyatlar yatırımcının yatırım 
yapacağı seviyelere geldiğinde de yatırım sürecinin 
zaman almasından dolayı bir süre arz güvenliği dü-Şekil 2: Yenilenebilir Artışı & Merit Order

Şekil 3: Basitleştirilmiş Karar Ağacı, Sadece Enerji Piyasası & Kapasite Mekanizması
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şük seyredebilir (Sanlı ve Alanyalı, 2015, s. 2).
Diğer sermaye yoğun endüstriler gibi elektrik sek-

töründe de ani yükseliş ve düşüş döngüleri görüle-
bilmekte ve bu durum (Şekil 4) arz güvenliğini etki-
leyebilmektedir. Kapasite piyasasının ise bu durumu 
yumuşatması beklenmektedir (Veyrenc, 2014, s. 10).

Şekil 4. Yatırım Döngüleri  
(Ani Yükseliş ve Düşüşler)3, 4 

Kapasite mekanizması, daha kararlı fiyat rejimi-
ni, planlı yatırım döngüsünü ve daha kararlı sistem 
güvenilirliğini sağlamak adına faydalı bir araç olabi-
lir. Ticaret platformları vasıtasıyla birkaç yıl öncesin-
den gerçekleştirilebilecek kapasite ticareti işlemleri 
sayesinde ileriye yönelik arz talep dengesi sağlana-
bilecektir.

Kaynaklar
EFET. (2016). The importance of free formati-

on of prices in the European wholesale electricity 
market. https://www.efet.org/Cms_Data/Contents/
EFET/Folders/Documents/EnergyMarkets/Ele-
ctPosPapers/~contents/GGH299HP5MPZQ5T5/
EFET_Free-formation-of-prices-power-market.pdf 
adresinden alındı

Hogan. (2014). Electricity Market Design and Ef-

3  Smoothed Value: Düzleştirilmiş Değer

4  Reserve Margin: Rezerv Marjı

ficient Pricing: Appalications for New England and 
Beyond. https://sites.hks.harvard.edu/fs/whogan/
Hogan_Pricing_062414r.pdf adresinden alındı

Conil-Lacoste. (2016). Scarcity prices are an 
important ingredient to the market design. http://
static.epexspot.com/document/35703/Energy%20
New%20Market%20Design adresinden alındı

IEA. (2003). Power Generation Investment In 
Electricity Markets. https://sites.hks.harvard.edu/
hepg/Papers/Fraser.gen.invest.elec.mkts.1203.pdf 
adresinden alındı

IEA. (2016). Repowering Market. Bonn: Adventu-
re. https://www.iea.org/publications/freepublicati-
ons/publication/REPOWERINGMARKETS.pdf adre-
sinden alındı

Cramton, & Ockenfels. (2011). Economics and 
design of capacity markets for the power sector. 
http://www.cramton.umd.edu/papers2010-2014/
cramton-ockenfels-economics-and-design-of-ca-
pacity-markets.pdf adresinden alındı

Siapartners. (2016). Assessing the Cost of the 
Strategic Reserve. http://energy.sia-partners.com/
sites/default/files/20160122_siapartners_asses-
sing_the_cost_of_strategic_reserves_analysis.pdf 
adresinden alındı

Cramton, Ockenfels, & Stoft. (2013). Capacity 
Market Fundamentals. http://citeseerx.ist.psu.edu/
viewdoc/download?doi=10.1.1.649.3755&rep=-
rep1&type=pdf adresinden alındı

Sanlı, B., & Alanyalı, M. (2015). kapasite öde-
mesi örneği. http://www.barissanli.com/calisma-
lar/2016/20160330-bs-ma-kapasiteodemesi.pdf 
adresinden alındı

Veyrenc. (2014). A Capacity Market in France 
- Status of Discussions and Future Steps. http://
www.wec-france.org/DocumentsPDF/3rd_europe-
an_energy_forum/T.Veyrenc.pdf adresinden alındı

“Gelecek çoğuldur” (Future is plural.)
“Elektrik piyasaları kendiliğinden oluşmaz, inşa 

edilir” (Electricity markets do not happen, they are 
made.)

Dağıtık üretim, elektrikli arabalar, güneş, yapay 
zeka ile yıkıcı bir değişimin etkisinde olduğu söy-
lenen elektrik sektörü nereye gitmektedir? Tüm bu 
değişimler ne kadar yıkıcı ne kadar yakındır? Bu yazı 
dizisinde sıra ile bu gelecek tartışmaları incelene-
cektir.

Yazıdan çıkarılması gereken ana mesaj, gelecek 
tartışmaların hep olduğu, önemli olanın bu sefer 
neyin farklı olduğu ve başarılı iş modellerinin çok 
önceden öngörülememesinden dolayı genel olarak 
denemek ve tartışmaktan başka bir kısa yolun da 

olmadığıdır.
Bu yazı serisinde de “gelecek böyle olacak” diye 

değil, “çoğul gelecekleri incelemek” için görüşler 
paylaşılacaktır.

Newton’dan Kuantum’a
Ankara’dan İstanbul’a dizel bir araç ile gidildiğin-

de araba 40 kg yakıt tüketiyor. Yani Ankara’dan binip, 
400 km yol aldığınızda tüm sistemin ağırlığı 40 kg 
eksilmektedir. Peki elektrikli araba ile aynı seyahat 
yapıldığında sistemde ne değişmektedir? Kütle aynı 
kalmaktadır.

Arabanın içerisindeki iyonların yeri değişmekte-
dir. Bu ise çok gariptir. Yani Newton temelli fiziğe da-
yanan kütlelerin kütleleri iterek hareket oluşturduğu 
bir sistemden, kütlelerin etkili olmadığı bir elektrik 

Elektrik piyasalarının geleceği:  
Kritik bakış-1*

* Bu makale, Haziran 2019 tarihinde Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi Tarafından Bilkent Enerji Notu olarak eprc.
bilkent.edu.tr adresinden  yayınlanmıştır.
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sistemine geçilmektedir.
Örneğin güneş paneli, depolama gibi araçlar sis-

temde kütle değişimi olmadan elektrik hizmetleri 
sunabilmektedir. Oysa ne güneş paneli ne depolama 
araçları yeni icatlardır. Fakat sistemdeki kütle hare-
ketlerinin azalması iki soruna sebep olmaktadır:

1. Elektrik sistem güvenliğinde en önemli nokta-
lardan biri sistemin eylemsizliğidir (inertia).

Şu anda 40 bin MW talep var dediğimizde bu 40 
bin MW’a denk gelen ve bir eksende dönen kütleler 
(jeneratör) tarafından sağlanmaktadır. Bunun siste-
me getirdiği bir avantaj vardır. Fakat kütlesiz sistem-
lerin (güneş-depolama) azalması ile sistem güvenli-
ğine daha farklı bakmak ve yeni araçlar geliştirmek 
gerekecektir.

2. Bir kütleye bağlı sistem (doğal gaz-kömür) sis-
temde kullanılan kütleye bakarak üretilen değerin 
maliyetini hesaplayabilir. Yani verimlilik biliniyorsa 
kullanılan kütleye göre bir üretim maliyeti bulu-
nabilir. Fakat bir kütle kullanmayan sistemlerdeki 
maliyet nasıl şekillenecektir. Birçok kişi buna “sıfır 
marjinal maliyetli”1 yapı dese de bu durum bulaşıcı 

olabilmekte, kütle fiyatlarını da etkileyebilmektedir.
Yeni elektrik sisteminde kütlenin hareketini değil 

sistemdeki düzeni (elektron düzeni) fiyatlayabilecek 
yapılara ihtiyaç olacaktır. Bu düzen ise kapasitenin 
bir fonksiyonu olarak görülebilir fakat hemen bu ge-
çişin olmayacağı aşikardır. Ama piyasa yapılarının 
geçiş döneminden ters etkileneceği düşünülebilir.

Akıllı şebekeler-sistemler
Bugün fazlaca dile getirilen “akıllı şebekeler” 

kavramı ilk duyulduğunda birçok kişi bunu, “akıllı 
sayaç” sistemlerinin birleşimi şeklinde düşünüyor-
lardı. Oysa bu kavram yeni olmadığı gibi, bilimsel 
literatürde ilk önemli izlerini “Homeostatic Control”2 
terimiyle görebiliriz. MIT’den Fred C. Schweppe’in ü-
zerinde fazlaca yazdığı bu garip terim sistemin geri 
beslemelerle kendi içinde dengelenmesini konu edi-
yor. 

Bunun içinde:
 �Kamusal (utility) ile tüketici arasında bir geri bes-
leme
 �Tüketici bağımsızlığı
olarak iki temel prensibi belirliyor.

1- “The Zero Marginal Cost Society: Jeremy Rifkin” https://thezeromarginalcostsociety.com/. Accessed 13 Jun. 2019.
2- “HOMEOSTATIC CONTROL: THE UTILITY… - Semantic Scholar.”
https://pdfs.semanticscholar.org/c17e/931b8dd739f18566197dacc95a2397e14398.pdf. Accessed 11 Jun. 2019.

1981 yılına ait bu rapordaki şu kısımlara dikkat 
etmekte fayda var: “70’lerde artan enflasyon ve be-
lirsizliklerin elektrik şirketlerine büyük bir negatif 
etkisi olmasına rağmen 70’ler bu elektrik şirketle-
rine, ekonominin neredeyse tüm kesimlerine olduğu 
gibi, bilgi-iletişim kapasiteleri alanında bir devrimi 
de beraberinde getirdi. Entegre devrelerin gelişme-
si ve zeki makinelerle yayılması elektrik şirketleri-
ne hem işletim süreçleri hem de potansiyel olarak 
müşteri yükleri üzerinde kontrol kabiliyeti sağladı.”

Aradan geçen yıllara rağmen yukarıdaki cüm-
leler bugün de benzer bir etki oluşturmaktadır. 
“Bilgi-iletişim devrimi, elektrik şirketlerinin artan 
kabiliyetleri” gibi terimler bu dönemde de fazlaca 
kullanılabilmektedir.

Yine Fred Schweppe 1978 yılına ait “Power Sys-
tem 2000” makalesinde3 ise 2001 yılında olacak bir 
elektrik kesintisinin anatomisini sunmaktadır. Bura-
da sistemin kendi kontrol araçları ile büyük bir ke-
sintiyi nasıl tüketici yük yönetimi ve yan sistemler ile 
yönettiği de anlatılmaktadır.

Akıllı şebekelerin revaçta olduğu yakın dönemde, 
MIT Üniversitesi “Geleceğin Elektrik Şirketi” (Utility 
of the Future) raporu4 yayınlamış fakat burada “akıllı 
şebeke” kavramını sadece bir sayfada neden rapor-
da bu kavramdan uzak durduklarını açıklamak için 
kullanmışlardır.

Türkiye özelinde bakarsak da 1977 yılına ait Ker-
kük-Ceyhan ham petrol boru hattını anlatan maka-
lede5 “otomasyon, çok karmaşık iletişim teknolojileri 
ile uzaktan kontrol” terimleri kullanılmaktadır.

Yani aslında dijitalleşme, otomasyon ve daha 
akıllı sistemler bir değişim veya devrim değil, sis-
temin ruhunu teşkil eden eskimeyen eğilimlerdir. 
Bu eğilimlerin ikinci, üçüncü ve dördüncü dalgaları 
da olacaktır. Her dalgada daha çok nesneyi sisteme 
entegre edip, kontrol edilebilir hale getirmenin yeni 
versiyonlarını göreceğiz. Bu kontrol uzaktan kontrol-
den otokontrole oradan da sürüsel koordinasyona 
geniş bir spektrumda ihtimalleri içerebilir.

Depolamanın sistemden alacağı değer
Her teknolojik yenilik sisteme değer katmayabi-

lir. İhtimal olarak sistemde mevcut değeri de öldüre-
bilir. Örneğin elektrik sisteminin tamamı gerçek za-
manlı çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Sistemdeki 
güvenlik marjı en yüksek talebin olduğu saatlerdeki 
talebin belirli bir miktarı kadar yedek bırakmak üze-
rine kuruludur. Oysa o en yüksek talep, kontrol edi-
lebilse sistemdeki yedek kapasite ve güvenlik marj 
kriterleri de azalacaktır. Yani toplam sistem maliyeti 
düşecektir.

Elektrik sisteminin gerçek zamanlı çalıştırılması 
yani depolama imkanlarının çok sınırlı olması sebe-
biyle oluşan sistem ek maliyeti “gerçek zaman pri-
mi”’ (realtime premium) olsun.

Gerçek zamanlı kaynak sağlamak için fazla fazla 
trafo, hat, üretim yatırımı ve kaynak sistemde yedek 
olarak tutulmakta ve maliyet kalemi olarak tüketici-
ye yansıtılmaktadır.

Peki sistemin gerçek zamanda çalıştırılma ihti-
yacı kalmasaydı, çok fazla miktarda depolama sis-
temi olsaydı sistem değeri bundan nasıl etkilenirdi?

Muhtemelen depolama sistemleri ile elektrik sis-
temleri bugünkü gerçek zamanlı “lüks değerinden”, 
ihtiyaç kadar kullanılması gereken varlık değerine 
doğru inişe geçecektir. Gerçek zaman primi eriye-
cektir.

3- “Power systems `2000’: hierarchical control strategies ... - IEEE Xplore.”
https://ieeexplore.ieee.org/document/6367813/. Accessed 11 Jun. 2019.
4- “Utility of the Future - MIT Energy Initiative.” https://energy.mit.edu/wp-content/uploads/2016/12/Utility-of-the-Future-
Full-Report.pdf. Accessed 11 Jun. 2019.
5- Berilgen, H.D.. Telecommunications play major role in Iraq-Turkey crude line. United States: N. p., 1977. Web. https://www.
osti.gov/biblio/6986199
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Aselsan, farklı yenilenebilir enerji kaynakların-
dan elektrik üreten bileşenlerin enerji depolama 
üniteleri ve dizel jeneratörle birlikte kullanıldığı kon-
teynere entegre edilmiş taşınabilir hibrit enerji sis-
temlerine yenisini ekledi.

Adına Guru Kompak denilen Aselsan’ın hibrit 
enerji sistemlerinin en yeni üyesinin tanıtımı, 30 Ni-
san-3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 14. Ulus-
lararası Savunma Sanayi Fuarı’nda (IDEF’19) ilk kez 
sergilendi. 

Sistem, sahip olduğu yüksek verimli güneş pa-
nelleri ve güçlü rüzgar türbiniyle güneş ve rüzgar 
enerjisinden elektrik üretiyor. Yüksek kapasiteli ba-

taryaları sayesinde yenilenebilir enerji kaynakla-
rından üretilen enerjiyi en zorlu çevre koşullarında 
depolayan Guru Kompakt, temiz, sürekli ve güve-
nilir enerji elde edilmesini sağlıyor. Hem bağımsız 
tek enerji kaynağı hem de elektrik şebekesi ve dizel 
jeneratörlere yedek olarak kullanılabilen Guru Kom-
pakt, otomatik devreye girerek kritik askeri sistem-
leri saatlerce besleyebiliyor.

Akıllı güç dönüşüm birimleriyle güneş ve rüzgar 
enerjisinden üretilen enerjiyi en verimli şekilde de-
ğerlendiren Guru Kompakt, özgün, yüksek dayanım-
lı, ergonomik ve hızlı kurulabilir tasarımıyla da öne 
çıkıyor.

LEGO yenilenebilir 
hedeflerine  

3 yıl önceden ulaştı
Danimarkalı ünlü oyuncak üreticisi LEGO, yüzde 

100 yenilenebilir enerji kullanımı hedefine 3 yıl ön-
ceden ulaşarak tamamen yenilenebilir enerji ile ça-
lıştıklarını açıkladı. Şirketin 258 megawatt’lık Burbo 
Bank adlı deniz üstü rüzgar çiftliğinin tamamlanma-
sı ile birlikte hedefine önceden ulaştığı kaydedildi.

LEGO Grubu CEO’su Bali Padda konula ilgili açık-
lamasında, “Gezegen üzerinde olumlu bir etki bırak-
mak için çalışıyoruz. Ortaklarımızla birlikte daha iyi 
bir gelecek yaratmak için yenilenebilir enerjiye yatı-
rım yapmaya devam etmeyi planlıyoruz” dedi.

LEGO Grubu birçok yenilenebilir enerji santra-
linde ortaklığa sahip. LEGO adına çalışan KIRBI A/S 
Almanya’daki Borkum Riggrund 1 adlı açık deniz 
üstü rüzgar çiftliğinin yüzde 31’ine ve Liverpool Kör-
fezi’nde bulunan Burbo Bank’ın dörtte birine sahip.

LEGO parçaları ile 600 saatte inşa edilen dün-
yanın en büyük legodan rüzgar türbini ile Guinness 
Dünya Rekoru kırılmıştı. Yaklaşık 146 bin plastik 
parçadan oluşan türbin, yenilenebilir enerji konu-
sunda farkındalığı artırması hedefi ile İngiltere’de 
sergileniyor.

Yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik  
‘Guru Kompakt’ ile depolanacak

planlayan Hindistan’ın da ekleneceği tahmin edili-
yor. Hidroelektrik santrallerine bağlı yüzer güneş 
enerji santrallerinin su seviyeleri düştüğünde güç 
kaynaklarını koruma potansiyeline sahip olduğu ve 
elektrik şebekelerinin zayıf olduğu yerlerde iyi ça-
lıştığı savunuluyor. Dünyanın ilk yüzen güneş ener-
jisi santrali Japonya’nın, Honshu merkezindeki Aichi 
bölgesinde inşa edilmişti. Bugün Japonya’daki bir-
çok göl ve rezervuar dünyanın en büyük 100 güneş 
enerjisi tesisinin 73’üne ev sahipliği yapıyor. Tüm bu 
tesisler 246 megavatlık güneş enerjisi kapasitesinin 
yarısını oluşturuyor.

Su kaynaklarının stratejik bir şekilde yönetilme-
sine olanak sağladığı ve rezervuarlardaki buhar-
laşma oranını azalttığı için savunulan yüzer güneş 
enerjisi tesisleri çevresel etkileri nedeniyle ise eleş-
tirilerin odağında yer alıyor. Suya ulaşması gereken 
güneş ışığını engelleyerek deniz ekosistemlerine 
zarar verdiği, doğal görüntüyü bozduğu gerekçesi 
ile eleştirilen tesislerin, kötü hava koşullarına karşı 
dayanıksız oldukları da 2017 yılındaki tayfunda Ja-
ponya’nın Osaka kenti yakınlarındaki yüzer tesisin 
ciddi zarar görmesi ile kanıtlandı.Yüzer enerji teknolojilerinin  

ekosisteme etkileri tartışılıyor
Karasal alanların az olduğu bölgelerde tercih 

edilen ve ekosisteme etkileri henüz tartışılır durum-
da olan yüzer güneş enerji santralleri, özellikle tarım 
ve mekansal kullanım için sınırlı alana sahip Asya 
ülkelerinde tercih ediliyor.

2014 yılından 2018’e kadar 100 kat artan yüzer 
güneş enerji santrallerinin geleneksel kara tabanlı 
sistemlerden daha fazla enerji sağlayacağı tahmin 

ediliyor. Dünya Bankası 2018 yılında yayınladığı ana-
lizde, yüzer fotovoltaik (PV) tesislerinin küresel ku-
rulu gücünün 1,1 GW’ye ulaştığını ve hızla büyüyen 
Asya ekonomilerinde artan yüzer fotovoltaik pro-
jelerinin özellikle barajlardaki verimlilik seviyesini 
artırmak için kullanıldığını açıkladı. Japonya, Çin, 
Güney Kore gibi ülkelerde devam eden yatırımlara, 
10 gigawatt kurulu güçte yüzer güneş enerjisi tesisi 
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Endüstri 4.0 devrimi 
5G teknolojisi ile 
hızlanacak

Endüstri 4.0 devrimi-
nin ihtiyaç duyduğu en 
önemli altyapı yatırımı 
olan 5G teknolojisine ge-
çişte dünyadaki farklı ülke-
lerin ve ekonomik bölgelerin 
dinamikleri de farklılıklar gösteri-
yor. McKinsey ortağı Mehmet Başer, Türkiye’nin 
yerli imkânlarla 5G teknolojisine geçen dünya-
daki ilk ülke olma yönündeki çalışmalarını ha-
tırlatarak, Türkiye’nin 5G’ye geçişte Avrupa’dan 
daha avantajlı olduğunu ve bu gelişmelerin ül-
kemizde Endüstri 4.0 teknolojilerinin gelişimini 
de hızlandıracağını belirtti.

2020’den itibaren kullanılmaya başlanması 
planlanan 5G teknolojisi mobil cihazların in-
ternet hızını artırmasının ötesinde, sürücüsüz 
araçlarda, sanayide, tarımda, sağlıkta, eğitimde 
ve başka birçok alanda yeni bir çağı başlatan 4. 
Sanayi Devrimi’ni hızlandıracak. 

2G teknolojisinde telefon konuşması yapı-
lıp SMS atılabilirken, şimdi taksi rezervasyonu 
yapabiliyor, banka hesaplarını yönetebiliyoruz. 
Hatta tarladaki mahsulümüzün durumunu 
kontrol edebiliyor, tıbbı yardım alabiliyoruz. 
Akıllı telefonlar bireyler ve toplumlar için ola-
ğanüstü değer yarattı. Şimdi sırada dünya eko-
nomisi için büyük bir kaldıraç etkisi yaratacak 
Endüstri 4.0 devriminin tam anlamıyla işlerlik 
kazanabilmesi için 5G teknolojisi var. 5G’nin, 
çok daha büyük bir hız sağlayacağını, gecikme-
yi azaltacağını ve nesnelerin interneti (IoT) uy-
gulamalarını kolaylaştıracağı öngörülüyor. Mc-
Kinsey’nin düşünce kuruluşu McKinsey Global 
Enstitüsü (MGI) tarafından nesnelerin interneti 
teknolojileri tarafından yaratılacak değerin 4 
trilyon dolar ila 11 trilyon dolar arasında olaca-
ğı tahmin ediliyor. 

Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi’nden yüksek verimli 

güneş hücresi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde yerli ve milli im-

kanlarla geliştirilen teknolojiyle elektrik üretiminde kullanılan 
güneş panellerindeki hücrelerden daha yüksek verim elde 
edilmesi sağlandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde Kalkın-
ma Bakanlığı desteğiyle kurulan Nanoteknoloji Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nde (NÖHÜNAM), güneş enerjisi alanında 
yüksek verimli ve çevreye duyarlı yeni teknolojiler geliştiril-
mesi için 2014’ten beri çalışma yürütülüyor.

Elektrik enerjisi üretilen güneş panellerinde kullanılan ve 
silisyum madeninden üretilen hücrelerde yüzde 15-18 olan ve-
rimlilik oranı, yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek yüzde 21’e 
çıkartıldığı açıklandı.

Merkezin Müdür Vekili ve Fen Edebiyat Fakültesi Fizik 
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Seyhan, yaptığı açıklamada, 
merkezin amacının, güneş enerjisi alanında temel araştırma 
faaliyetleri yürütmek, yüksek verimli ve çevreye duyarlı yeni 
teknolojiler geliştirmek ve uluslararası seviyede Ar-Ge faali-
yetleri sürdürmek olduğunu belirtti. 

Merkezde yüzey desenlendirme, ince film optimizasyonu 
ve ince silisyum dilim kullanımı üzerine çalışmalar yapıldığını 
aktaran Seyhan, “Yaptığımız çalışmalarla verimliliği yüzde 15-
18’den, yaklaşık yüzde 21’lere çıkardık. Yani merkezimizde, 
hücre verimliliği yaklaşık yüzde 21 olan yerli ve milli endüstri-
yel boyutta silisyum heretoeklem güneş hücresi ürettik. Dün-
yada, aynı yapıda güneş hücresinin verimliliği yüzde 24,7’dir. 
Arka kontaklı silisyum heteroeklemde ise verimlilik yüzde 
26,6’lara ulaşmıştır. Ulaştığımız verimlilik değeri dünyayla re-
kabet edebilir durumda olduğumuzu göstermektedir. Güneş 
hüc- relerindeki en küçük artış bile ol-

dukça önemlidir. Çünkü silis-
yum tabanlı güneş hücre-

lerinde ulaşılabilecek en 
yüksek verimlilik teorik 
bir limitle sınırlıdır. 
Silisyum tabanlı hüc-
relerde bu limit yüzde 
29 civarıdır” açıkla-

masında bulundu.

Türkiye’nin inovasyon lideri Tüpraş oldu
Tüpraş, İnovasyon Haftası’nda, “İnovasyon 

Stratejisi” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi 

oldu. Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı 

olan İnovaLİG kapsamında verilen ödülü Koç Hol-

ding CEO’su Levent Çakıroğlu, Ticaret Bakanı Ruh-

sar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle’den aldı. 

Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Türkiye İno-

vasyon Haftası kapsamında düzenlenen İnovaLİG 

Ödülleri sahiplerini buldu. Organizasyondan yapı-

lan basın açıklamasında, değişen dünya trendle-

ri çerçevesinde inovasyona ve teknolojiye sürekli 

yatırım yapan Tüpraş’ın, İnovaLİG Ödül Töreni’nde 

“İnovasyon Stratejisi” kategorisinde şampiyon ola-

rak birinciliğe layık görüldüğü açıklandı.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ödüle iliş-

kin yaptığı açıklamada, “Hızla gelişen dijital tekno-

lojilerin etkisiyle, iş modelleri de değişiyor. Tüke-

ticinin değişen beklentileri de dikkate alındığında, 

şirketlerin mevcut iş modelleri gelecekteki başa-

rıyı garanti edemiyor. Koç Topluluğu olarak geli-

şen teknolojilerin getirdiği imkânları en iyi şekilde 

değerlendirerek, rekabetçi gücümüzü arttırmak ve 

tehditleri bertaraf etmek üzere geniş kapsamlı bir 

Dijital Dönüşüm Programı uyguluyoruz. Aynı şekil-

de “inovasyon” da stratejik önceliklerimiz arasında 

yer alıyor. Bugün aldığımız “İnovasyon Stratejisi” 

birincilik ödülü de Tüpraş’ın inovasyonu ve girişim-

cilik iklimini destekleyen, yeniliğe açık iş kültürünü 

ve stratejik inovasyon yaklaşımını taçlandırmış ve 

hepimizi gururlandırmıştır.”

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu ise 

yaptığı açıklamada, “Teknoloji ve inovasyon odak-

lı bir şirket olarak, geleceğe dönük inovatif bakış 

açımızla kurum içi girişimciliği ve girişimcilik eko-

sistemini destekliyoruz. İç ve dış paydaşlarımızla 

birlikte değer yaratıyoruz. Kurum içi girişimcilik, 

dijital dönüşüm, Ar-Ge ve açık inovasyon strateji-

lerimizi bütünsel bir şekilde yönetiyor; ürün, süreç 

ve iş modeli inovasyonlarını tetikliyoruz. Bu saye-

de inovasyon stratejimiz şirketimizin ana strateji-

sine hizmet ederek sürdürülebilirliğimize de katkı 

sağlıyor.” dedi.
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yeteneklerini en iyi şekilde değerlendirebilmesi, 
işine severek gelmesi ve şirketinde kendisini bir 
ailenin, bir takımın parçası hissetmesi olarak 
gerçekleşti. 

Çalışan iş yerinden memnun olması 
yüksek performans için yeterli değil

Ancak araştırma sonuçlarına bakıldığında, 
çalışan için iş yerini harika yapan belirleyici fak-
törler ile çalışanın iş yerinde yüksek performans 
gösterme istekliliğiyle ilgili faktörlerinin benzeş-
mediği ortaya çıkıyor. Bu durum, yüksek perfor-
mans için güvene dayalı iş yeri kültürü temelinin 
korunması yanında, şirketlerin bazı özel faktör-
lere ayrıca dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor. 

Güvene dayalı iş birliği ortamı, 
performans için kritik öneme sahip

Sonuçlara göre, iş yerinde güvene dayalı iş 
birliği ortamı, çalışanlara yöneticileri tarafından 
sorumluluklar verilmesi, çalışanların birbirlerini 
önemsedikleri bir değer ikliminin oluşturulma-
sı, birlikte gerçekleştirilen işlerin çalışanlarda 
gurur duygusu oluşturması, yüksek performans 
istekliliğinin ortaya çıkması için özellikle ön pla-
na çıkan faktörler. Bunlarla birlikte, tüm çalışan-
ların fark edildiklerini ve takdir edildiklerini his-
sedebilmeleri, görev dağılımı ve koordinasyonda 
yetkin, hedefleri ve bu hedeflere nasıl ulaşılabi-
leceğini bilen yöneticilerin varlığı da çalışanların 
yüksek performans istekliliğini doğrudan etkili-
yor. 

Great Place to Work Türkiye Enstitüsü, 2019 Ben-
chmark Araştırması verilerine dayanarak çalışanın 
iş yerini “harika” bir iş yeri olarak tanımlamasını 
sağlayan faktörleri, çalışanların şirkette kalma ne-
denlerini ve performanslarını etkileyen unsurları 
açıkladı. 179 şirketten 96 bin 269 çalışanın katıldığı 
araştırmada, iş yerini harika yapan belirleyici faktör-
ler, çalışanların iş yerinde uzun süre çalışma iste-
ğiyle ilgili belirleyici faktörler ve çalışanın iş yerinde 
yüksek performans gösterme istekliliğiyle ilgili fak-
törler incelendi. Sonuçlara bakıldığında bir çalışan 
için iş yerini harika yapan faktörlerle iş yerinde uzun 

süre çalışma istekliliğiyle ilgili faktörlerin çok büyük 
ölçüde benzeştiği görülüyor.

İş yerini harika yapan faktörlerle uzun süre 
çalışma nedenleri aynı

Hem harika iş yeri algısı hem de uzun süre ça-
lışma istekliliği için başta gelen ortak faktörlerin; 
zevkli ve eğlenceli bir çalışma ortamı, çalışanın ya-
kınlarına bir işveren olarak tavsiye edecek kadar 
şirketinden gurur duyması, başkalarına şirketinden 
bahsederken gururla söylemesi olduğu belirlendi. 
Ayrıca şirketteki görevi ne olursa olsun kendisine 
şirketin bir parçası olarak davranıldığını hissetmesi, 

TÜRKİYE’DE GÜVEN 
İKLİMİ HENÜZ 
YETERLİ DÜZEYDE 
DEĞİL

Bu faktörlerin özellikle 
şirketteki yöneticilerin 
yetkinliklerinin ve ileti-
şim becerilerinin yanın-
da, çalışanlar arası güvene 
dayalı iş birliği ve takımdaş-
lık ortamının sağlanmasının 
yüksek performans için belirleyici 
olduğunu vurgulayan Great Place to Work 
Türkiye Ülke Müdürü Eyüp Toprak, “Araş-
tırma sonuçları, Türkiye’de çalışanın 
yüksek performansa ulaşması için sağ-
lanması gereken güven ikliminin henüz 
yeterli düzeyde olmadığını gösteriyor. 
Özellikle performans faktörlerinde alınan 
sonuçların düşük olması, yöneticilerin 
yetkinliklerinin ve iletişim becerilerinin 
geliştirilmesi ve çalışanlar arası güvene 
dayalı işbirliği ve takımdaşlık ortamının 
oluşturulmasında hız kazanılması gerek-
tiğini göstermektedir” dedi.

Yöneticisine güvenmeyen 
çalışanların performansı düşüyor

Great Place to Work Türkiye 
Enstitüsü tarafından yapılan 

2019 Benchmark Araştırması’na 
179 şirketten 96 bin 269 çalışan katıldı. 

Araştırma sonuçları, Türkiye’de çalışanın 
yüksek performansa ulaşması için sağlanması 

gereken güven ikliminin henüz yeterli 
düzeyde olmadığını gösteriyor. İş yerinde 

güvensizlik düşük performansa 
neden oluyor…
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2019 yılı Nisan ayında gerçek-
leşen toplam 22.784 GWh elektrik 
üretiminin %71,5’i serbest üretim 
şirketleri tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. Serbest üretim şirketle-
rinin üretimdeki payı, bir önceki 
aya göre 1,4 puan azalmış, geçti-
ğimiz yılın aynı dönemine göre ise 
2,6 puan artmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 
%19,3 oran ile EÜAŞ santralleri ve 

%4,4 oran ile Yap-İşlet santralle-
ri izlemektedir. Toplam üretimin 
%4,8’ine karşılık gelen miktar ise 
Yap-İşlet-Devret santralleri ve İş-
letme Hakkı Devir santralleri tara-
fından üretilmiştir1.

Gerçekleşen elektrik üretimi 
kaynak bakımından incelendiğin-

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

de ise 2019 Nisan ayında toplam 
üretimin %13,7’sinin doğal gaz ve 
LNG santralleri tarafından gerçek-
leştirildiği görülmektedir. Barajlı 
hidroelektrik santraller ilgili ayda 
toplam üretimin %28,4’ünü kar-
şılarken, akarsu tipi hidroelektrik 
santraller ise %15,3 oranıyla üre-
time katkıda bulunmuştur. İthal 
kömür santralleri Nisan ayında 
toplam üretimin %13,9’unu karşı-

 

2018 yılı Nisan ayında 193,57 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2019 yılı Nisan ayında, bir önceki yıla göre %3,3 oranında azalarak 187,15 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (256,04 TL/MWh) 
%26,9 oranında düşüş göstermiştir.   

Nisan 2019’da en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 3 Nisan Çarşamba günü 282,17 
TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 14 Nisan Pazar günü 62,74 
TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise en yüksek 
PTF değerinin 1 Nisan Pazartesi günü saat 09.00’da 309,09 TL/MWh, en düşük PTF değerinin 
ise 14 Nisan Pazar günü saat 09.00’da 0,00 TL/MWh olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

 

 

 

APLUS ENERJİ NİSAN 2019 ANALİZİ 

2019 yılı Nisan ayında gerçekleşen toplam 22.784 GWh elektrik üretiminin %71,5’i serbest 
üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 1,4 puan azalmış, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise 2,6 puan artmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini %19,3 oran ile EÜAŞ santralleri ve %4,4 oran ile Yap-İşlet santralleri 
izlemektedir. Toplam üretimin %4,8’ine karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-Devret santralleri ve 
İşletme Hakkı Devir santralleri tarafından üretilmiştir1. 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise 2019 Nisan ayında toplam 
üretimin %13,7’sinin doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Barajlı hidroelektrik santraller ilgili ayda toplam üretimin %28,4’ünü karşılarken, akarsu tipi 
hidroelektrik santraller ise %15,3 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri 
Nisan ayında toplam üretimin %13,9’unu karşılarken, yerli kömür santralleri ise %17,3 
oranında katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar enerjisi santralleri toplam 
üretime %6,5, jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise %3,1 oranında katkıda bulunmuştur. 
Diğer termik santrallerin3 üretimdeki payı ise %1,9 olarak gerçekleşmiştir.  

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2019 Nisan ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %46,68 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %53,32 olarak gerçekleşmiştir4. 

                                            
1 Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı Kamusal Raporlardan alınmıştır.  
2 Jeotermal ve Güneş enerjisi santralleri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıflandırılmıştır. 
3 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak 
sınıflandırılmaktadır. 
4 2019 Nisan verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 30 Nisan 2019 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır. 
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larken, yerli kömür santralleri ise 
%17,3 oranında katkı sağlamıştır. 
Yenilenebilir enerji santrallerin-
den rüzgar enerjisi santralleri 
toplam üretime %6,5, jeotermal 
ve güneş enerjisi santralleri2 ise 
%3,1 oranında katkıda bulun-
muştur. Diğer termik santrallerin3 

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

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

üretimdeki payı ise %1,9 olarak 
gerçekleşmiştir. 

TEİAŞ tarafından yayımlanan 
üretim verilerine göre, 2019 Ni-
san ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki 
payı %46,68 olarak kaydedilmiş-
tir. Yenilenebilir enerji kaynakla-
rından elde edilen elektrik üre-
timinin payı ise %53,32 olarak 
gerçekleşmiştir4.

2018 yılı Nisan ayında 193,57 

4  2019 Nisan verileri Yük Tevzi Bilgi 
Sistemi’nin yayımladığı 30 Nisan 2019 
tarihli Kamusal Rapordan alınmıştır.

TL/MWh olarak gerçekleşen or-
talama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2019 yılı Nisan ayında, bir önceki 
yıla göre %3,3 oranında azalarak 
187,15 TL/MWh olarak kaydedil-
miştir. Bu dönemde gerçekleşen 
ortalama PTF, bir önceki aya göre 
(256,04 TL/MWh) %26,9 oranında 
düşüş göstermiştir.  

Nisan 2019’da en yüksek gün-
lük ortalama piyasa takas fiyatı 3 
Nisan Çarşamba günü 282,17 TL/
MWh olarak gerçekleşirken; en 
düşük günlük ortalama PTF ise 
14 Nisan Pazar günü 62,74 TL/

 

2019 yılı Nisan ayında pik saatlerde5 202,81 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 262,99 TL/MWh’lik değere göre %22,9 oranında 
azalmıştır6.  

2018 yılı Nisan ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 189,53 TL/MWh iken, 
bu değer 2019 yılı Nisan ayında %9,5 oranında bir azalma kaydetmiş ve 171,49 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir. 

 

 

                                            
5 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-08:00 arasındaki saatleri ifade 
eder. 
6 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır. 

 

2019 yılı Nisan ayında pik saatlerde5 202,81 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 262,99 TL/MWh’lik değere göre %22,9 oranında 
azalmıştır6.  

2018 yılı Nisan ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 189,53 TL/MWh iken, 
bu değer 2019 yılı Nisan ayında %9,5 oranında bir azalma kaydetmiş ve 171,49 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir. 

 

 

                                            
5 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-08:00 arasındaki saatleri ifade 
eder. 
6 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır. 
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MWh olarak kaydedilmiştir. Piya-
sa takas fiyatları saatlik bazda 
incelendiğinde ise en yüksek PTF 
değerinin 1 Nisan Pazartesi günü 
saat 09.00’da 309,09 TL/MWh, en 
düşük PTF değerinin ise 14 Nisan 
Pazar günü saat 09.00’da 0,00 
TL/MWh olarak gerçekleştiği gö-
rülmektedir.

2019 yılı Nisan ayında pik sa-
atlerde5 202,81 TL/MWh olarak 
gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalama-

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

sı olan 262,99 TL/MWh’lik değere 
göre %22,9 oranında azalmıştır6. 

2018 yılı Nisan ayında pik dışı 
(off-peak) saatlerin PTF değeri 
ortalama 189,53 TL/MWh iken, bu 
değer 2019 yılı Nisan ayında %9,5 
oranında bir azalma kaydetmiş 
ve 171,49 TL/MWh olarak gerçek-
leşmiştir.

2018 yılı Nisan ayı içerisinde 
toplam 23.586 GWh olan elektrik 

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

talebi, 2019 yılı Nisan ayında bir 
önceki yıla göre %4,14 oranında 
azalma göstererek, 22.611 GWh 
değerine inmiştir7. 2018 yılı Nisan 
ayında 31.645 MWh olarak ölçü-
len saatlik ortalama talep, 2019 
yılı Nisan ayında 31.404 MWh ola-
rak gerçekleşmiştir. 

2019 yılı Mart ayı sonunda 
89.114 MW olan toplam kurulu 
güç değeri 86 MW’lık artışla 2019 
yılı Nisan ayı sonunda 89.200 MW 
olarak kaydedilmiştir. 

7  2018 ve 2019 yılları için saatlik ve-
riler YTBS Genel Günlük İşletme Neti-
cesi Raporları’ndan alınmıştır.

2018 yılı Nisan ayı içerisinde toplam 23.586 GWh olan elektrik talebi, 2019 yılı Nisan ayında bir 
önceki yıla göre %4,14 oranında azalma göstererek, 22.611 GWh değerine inmiştir7. 2018 yılı 
Nisan ayında 31.645 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2019 yılı Nisan ayında 31.404 
MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

2019 yılı Mart ayı sonunda 89.114 MW olan toplam kurulu güç değeri 86 MW’lık artışla 2019 
yılı Nisan ayı sonunda 89.200 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %64,3’lük (57.341 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %20,7 (18.441 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
santralleri %3,3’lük (2.911 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %1,5’lik (1.346 
MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,9’luk (3.447 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız 
santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %6,4 (5.713 MW) olarak kaydedilmiştir.  

 

                                            
7 2018 ve 2019 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
 
8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 30 Nisan 2019 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır.  

2018 yılı Nisan ayı içerisinde toplam 23.586 GWh olan elektrik talebi, 2019 yılı Nisan ayında bir 
önceki yıla göre %4,14 oranında azalma göstererek, 22.611 GWh değerine inmiştir7. 2018 yılı 
Nisan ayında 31.645 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2019 yılı Nisan ayında 31.404 
MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

2019 yılı Mart ayı sonunda 89.114 MW olan toplam kurulu güç değeri 86 MW’lık artışla 2019 
yılı Nisan ayı sonunda 89.200 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %64,3’lük (57.341 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %20,7 (18.441 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
santralleri %3,3’lük (2.911 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %1,5’lik (1.346 
MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,9’luk (3.447 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız 
santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %6,4 (5.713 MW) olarak kaydedilmiştir.  

 

                                            
7 2018 ve 2019 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
 
8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 30 Nisan 2019 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır.  

Toplam kurulu gücün 
%64,3’lük (57.341 MW) kısmını 
serbest üretim şirketleri oluştu-
rurken, EÜAŞ santrallerinin top-
lam kurulu güçteki payı %20,7 
(18.441 MW) seviyesindedir8. Yap 
işlet santralleri %3,3’lük (2.911 
MW) bir orana sahip iken, yap 
işlet devret santralleri %1,5’lik 
(1.346 MW), işletme hakkı devre-
dilen santraller %3,9’luk (3.447 
MW) bir orana sahiptir. Lisanssız 
santrallerin toplam kurulu güç 

8  Kaynak olarak TEİAŞ tarafından 
yayımlanan 30 Nisan 2019 tarihli Ge-
nel Günlük İşletme Neticesi raporu kul-
lanılmaktadır. 

içindeki payı da %6,4 (5.713 MW) 
olarak kaydedilmiştir. 

2019 yılı Nisan ayı sonun-
da oluşan toplam kurulu gücün 
%28,6’lık kısmı (25.533 MW) do-
ğal gaz ve LNG yakıt tipi sant-
ralleri ile karşılanırken, %23,1’lik 
kısmı (20.582 MW) barajlı hid-
rolik santraller tarafından kar-
şılanmaktadır. Bu yakıt tipleri-
ni %12,2’lik (10.874 MW) oran 
ile yerli kömür9 santralleri ve 
%10’luk oran (8.939 MW) ile ithal 
kömür santralleri izlemektedir. 

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

Akarsu tipi hidrolik santraller 
%8,8’lik bir orana (7.814 MW) sa-
hipken, rüzgâr santralleri toplam 
kurulu gücün %7,9’luk bir kısmını 
(7.079 MW) oluşturmaktadır10. To-
plam kurulu gücün %6’lık kısmı 
(5.365 MW) güneş enerjisi sant-
ralleri, %1,5’lik kısmı (1.303 MW) 
jeotermal enerji santrallerinden 
oluşurken, %1,9’luk kısmı (1.711 
MW) ise diğer termik santraller11 
tarafından oluşturulmaktadır. 

2018 yılı Nisan ayında 3,51 
milyar m3 olarak kaydedilen top-
lam doğal gaz tüketimi, 2019 yılı 
Nisan ayında %4,9 oranında bir 
artış ile 3,68 milyar m3 olarak 
gerçekleşmiştir. Elektrik santral-
lerinde tüketilen doğal gaz mik-
tarı 2018 yılı Nisan ayında 0,98 
milyar m3 iken bu miktar, 2019 
yılının aynı döneminde %56,5 
oranında azalarak 0,43 milyar 
m3 olarak kaydedilmiştir12. Elekt-
rik santrallerinde tüketilen doğal 
gaz miktarının toplam doğal gaz 
tüketimine oranı, 2018 yılı Nisan 
ayında %27,9 iken, bu oran 2019 
Nisan ayında %11,6 olarak ger-
çekleşmiştir.

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

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

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

2019 yılı Nisan ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %28,6’lık kısmı (25.533 MW) doğal 
gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %23,1’lik kısmı (20.582 MW) barajlı hidrolik 
santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12,2’lik (10.874 MW) oran ile yerli 
kömür9 santralleri ve %10’luk oran (8.939 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu 
tipi hidrolik santraller %8,8’lik bir orana (7.814 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu 
gücün %7,9’luk bir kısmını (7.079 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün %6’lık kısmı 
(5.365 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,5’lik kısmı (1.303 MW) jeotermal enerji 
santrallerinden oluşurken, %1,9’luk kısmı (1.711 MW) ise diğer termik santraller11 tarafından 
oluşturulmaktadır.  

 

2018 yılı Nisan ayında 3,51 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2019 yılı 
Nisan ayında %4,9 oranında bir artış ile 3,68 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2018 yılı Nisan ayında 0,98 milyar m3 iken bu miktar, 
2019 yılının aynı döneminde %56,5 oranında azalarak 0,43 milyar m3 olarak kaydedilmiştir12. 
Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam doğal gaz tüketimine oranı, 2018 
yılı Nisan ayında %27,9 iken, bu oran 2019 Nisan ayında %11,6 olarak gerçekleşmiştir. 

 

                                            
9 Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır. 
10 Akarsu tipi hidrolik santrallere lisanssız hidrolik santraller de dahildir. 
11 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik, kojenerasyon ve biyokütle santralleri diğer termik 
santraller olarak sınıflandırılmaktadır. 
12  2019 yılı Nisan 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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� Her 100 aracın 25’i elektrikli olacak 
� Kapasite mekanizmalarının uygulanma nedenleri
� Artık en ucuz enerji yenilenebilir


