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Enerji üretiminde  
özelleştirmeler devam edecek

Türkiye için “su bayramı” bitti, Rusya 
için “doğal gaz bayramı” başlıyor

Türkiye’de enerji dönüşümü için yıllık  
3,4 milyar dolar yatırım yapıldı

Y kuşağı esnek çalışma ve sosyal 
şirketlerde çalışmayı istiyor

20 24 36
Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi’nde bir konuşma yapan Enerji 
Bakanı Fatih Dönmez, toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 20’sini, üretimin ise 
yüzde 15’ini elinde bulundurduğunu belirterek kamuya ait küçük hidroelektrik 
santrallerinde özelleştirmelerin devam edeceğini söyledi.

2019 yılında “su bayramı” yaşayan Türkiye’yi kurak günler bekliyor. 
Araştırmalar 2020’nin Türkiye açısından hem içme suyunda hem de elektrik 
üretiminde ‘verimsiz’ bir yıl olacağını gösteriyor. Bu durumda elektrik 
üretiminde giderek düşen doğal gazın payı artacak ve elektrik üretim 
maliyetleri de yükselecek…

Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişi ifade eden ‘enerji 
dönüşümü’ yatırımlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Bu alanda Avrupa’nın 
ilk sıralarına yerleşen Türkiye 2002-2018 döneminde enerji dönüşümü 

için yıllık ortalama 3.4 milyar dolarlık yatırıma imza attı…

Esnek çalışmanın yükselişi, iş yapış şekillerini de değiştiriyor. Bu değişim 
sadece karlılık üzerinde değil firmaların yetenekli bireyleri cezbetme ve 

elde tutma kapasiteleri üzerinde de etkili oluyor…
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Ülkenin ilk nükleer tesisi için ilk adım atıldı
Dünyada ilk nükleer santral 1955 yılında 
önce ABD, daha sonra da Sovyetler 
Birliği’nde kuruldu. Türkiye de 1960’lı 
yılların başında nükleer enerjiyi konuşmaya 
başladı. Bugüne kadar onlarca proje 
hazırlandı, görüşmeler yapıldı... Ancak 60 
yıla yakın bir süredir devam eden nükleer 
santral konusunda ilk gerçek adım 3 Nisan 
2018 tarihinde atıldı ve Rus devlet şirketi 
Rosatom’un yapacağı Akkuyu Nükleer 
Santrali’nde temel atılıp ilk harç döküldü. 
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Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz’deki 
kentlerimizi ziyaret eden ya da orada 
yaşayanlar çok iyi anımsayacaktır, 

çok uzun yıllardır bu bölgelerdeki evlerin ça-
tılarında depolar var. Herhangi bir ustanın 
kolaylıkla yaptığı bu depolar, özellikle yaz 
aylarında sıcak su ihtiyacını karşılamak üze-
re kullanılıyor. Evlerin, herhangi bir enerji 
kaynağına ihtiyaç duymadan, güneşin ısıttığı 
su ile banyo ve mutfaktaki sıcak su ihtiyacı 
karşılanıyor. 
Atalarımızın geleneksel yöntemlerle kullan-
dığı bu sistem aslında bugün enerji sektörü-
nün ana konularından biri haline geldi. Tüm 
dünya artık gün boyu bizi ısıtan hatta bu işi 
bedavaya yapan güneşten daha fazla nasıl 
faydalanılacağı üzerine kafa yoruyor. Bulu-
nan yöntem ise çok basit ve tanıdık: Çatılara 
güneş paneli yerleştirerek bedava elektrik 

kullanmak!
Bu ayki kapak konumuz çatı tipi GES’ler ve 
Türkiye’nin bu alanda hangi seviyede oldu-
ğu…
Rakamlar henüz yolun başında olduğumuzu 
gösteriyor, çünkü Türkiye’nin 2023 yılında 
ulaşmayı hedeflediği çatı tipi GES üretim ka-
pasitesi 5 GW. Oysa Türkiye’den çok daha az 
güneşlenme süresine sahip olan Almanya’nın 
hedefi 42GW! 
Yapılan araştırmalar Türkiye’nin çatılarının 
üçte birinin güneş paneli kurmaya uygun ol-
duğunu gösteriyor, bu da yaklaşık 46 GW’lık 
bir kapasite anlamına geliyor. Bunun rakam-
sal karşılığı ise 30 milyar dolar. Kısaca çatı-
larımızda 30 milyar dolarlık bir enerji kapa-
sitesi var ve biz henüz bu kaynağı hakkıyla 

kullanmıyoruz. 
Aslında Türkiye güneş enerjisine uzak bir 
ülke değil, ancak konunun tıkandığı nokta 
maliyetler. Bir çatıya güneş paneli kurmanın 
maliyeti mekana, kullanılan malzemeye göre 
değişmekle birlikte 5-15 bin liraya mal oluyor. 
Bu noktada kamunun öncülüğünde belediye-
lerle iş birliği halinde alternatif finansman 
modellerinin geliştirilmesi ve bu kaynağın 
kullanılması gerekiyor. 
Her zaman olduğu gibi gelişmenin en önemli 
unsuru finansman kaynağı… Ülkemiz enerji 
sektörü bu konuda birkaç yıldır farklı neden-
lerden dolayı finansman konusunda sıkıntı 
yaşıyor. Konunun ulaştığı nokta, yaşanan 
sorunlar, kamunun bu konuda attığı adımlar 
ve özel sektörün çözüm önerilerini sektörün 
sözcüsü bir yayın olarak sık sık gündeme ge-
tirdik. Bu sayımızda da başta kapak haberimiz 
olmak üzere sektörün finansman sorunu ile 
ilgili farklı haberlerimiz var. 
Tabii gündemimizin bir diğer ana başlığı da 
teknoloji… Artık sektörü finansman ve tekno-
loji belirliyor. Türkiye ve dünyadan teknoloji-
nin enerji sektörüne yansımalarından oluşan 
haberlerimizi okuyabilirsiniz. Bu sayımızda 
özel bir dosyamız da var, arkadaşımız Esen 
Erkan’ın ziyaret ettiği Tayvan’ın özellikle ye-
nilenebilir enerji alanında attığı adımları oku-
yabilirsiniz. 
Zor geçeceği söylenen 2019 yılının son ayları-
na girmiş bulunuyoruz. Bu bir yıl içinde atılan 
adımlar, sektörümüzün gelecek yıllara umut-
la bakmasını sağlayacak. Biz de ekip olarak 
artık daha çok yatırım, daha çok olumlu ha-
berlerle siz okurlarımıza seslenmek istiyoruz. 
Keyifli okumalar dileriz… 

ÇATILARIMIZDA 30 MILYAR 
DOLARLIK ENERJI VAR!
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TÜRKİYE’NİN İLK BOR 
KARBÜR TESİSİNİN 

TEMELİ ATILDI 
Türkiye’nin sahip olduğu zengin bor madeninin 
ekonomik değerini yükseltecek ilk Bor Karbür 
Tesisi’nin kurulumuna Balıkesir’in Bandırma 
ilçesinde başlandı. Dünyanın en büyük bor re-
zervlerine sahip olan Türkiye’nin ilk Bor Karbür 
Tesisi’nin temeli Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Fatih Dönmez’in de katılımıyla Balıkesir’in 
Bandırma ilçesinde atıldı. Kamu-özel işbirliği 
içerisinde kurulacak tesisi, Çinli şirket China 
Machinery Engineering Corporation (CMEC) inşa 
edecek. Kurulacak tesiste yaklaşık 250 kişi istih-
dam edilecek.
Yüksek teknolojiyle zırh üretimi ve nükleer başta 
olmak üzere farklı sektörlerde kullanılan bor içe-
rikli ürünler imal edilecek Bor Karbür Tesisi’nin 
yatırım tutarı yaklaşık 70 milyon dolar olarak 
hesaplanıyor. 24 ayda tamamlanarak faaliyete 
geçmesi hedeflenen Bor Karbür Tesisi ilk etapta 
yılda 1000 ton kapasiteyle devreye girecek ve 
yaklaşık 25-30 milyon dolar değerinde ürün üre-
tilecek. 

ENERJİDE AR-GE 
ÇALIŞTAYI ARALIK  

AYINDA YAPILACAK
ELDER tarafından EPDK koordinatörlüğünde 
düzenlenen “4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı” 18-19 
Aralık tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. 
Çalıştayın ikinci gününde İTÜ Arı Teknokent ile 
birlikte “ELDER Utility Day” girişimcilik etkinli-
ği düzenlenecek. Açılış konuşmalarını, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, EPDK 
Başkanı Mustafa Yılmaz’ın, ELDER Başkanı Ser-
hat Çeçen’in ve GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan’ın 
yapacağı çalıştay; Türkiye’deki üniversiteleri, 
teknokentleri ve Ar-Ge şirketlerini elektrik ve do-
ğalgaz dağıtım şirketleriyle buluşturacak. 
Çalıştayın ikinci gününde, İTÜ Çekirdek ile bir-
likte “ELDER Utility Day” girişimcilik etkinliği 
düzenlenecek. ELDER Başkanı Serhat Çeçen, 
“Fikirlerini geliştiren ve belli aşamaya getiren 
tohum girişimciler arasından sektöre en yakın 
olanları seçilerek ELDER Utility Day’de sahne 
alabilecek. İzleyici olarak yer alan potansiyel 
girişimciler ve yatırımcılar da yenilikçi fikir ve 
iş modellerinden haberdar olma ve yükselen gi-
rişimler ile tanışma fırsatı elde edebilecekler. İlk 
üçe seçilen girişimcilere ödül verilecek. Birinciye 
150 bin, ikinciye 100 bin ve üçüncüye 50 bin TL 
olmak üzere toplam 300 bin TL ödül verilecek” 
diye konuştu.

KOSTA RİKA ENERJİSİNİN 
YÜZDE 98.84’ÜNÜ 

YENİLENEBİLİRDEN 
KARŞILADI

Kosta Rika, bu yıl elektriğinin yüzde 98.84’ünü 
hidroelektrik ağırlıklı olmak üzere yenilenebilir 
enerji kaynaklarından elde etti. Orta Amerika ül-
kesi Kosta Rika, 2015 yılından bu yana elektrik 
üretiminde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 
98’in üzerinde tutma trendini sürdürüyor. Kosta 
Rika kamu enerji şirketi Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) yaptığı açıklamada, 2019 
yılı içinde ülkenin elektrik üretiminde yenilene-
bilir enerji kaynaklarının payının yüzde 98.84 
ulaştığını belirtti. 
Kurak geçen mevsime karşın ülkenin en büyük 
yenilenebilir enerji kaynağı yüzde 67.5 ile hidro-
elektrik santraller oldu. Rüzgarın payı yüzde 15, 
jeotermalin payı yüzde 13.5, güneş ve biyokütle-
nin payı yüzde 0.84 oldu. Kalan yüzde 1.16’lık 
kısım ise yedek santraller tarafından üretildi. 
Ulusal Enerji Kontrol Merkezi (CENCE) hesapla-
malarına göre Kosta Rika, son 20 yılda fosil ya-
kıtlardan elektrik üretmeyerek 482.4 milyon do-
lar tasarruf sağladı. Kosta Rika, 1982 yılından bu 
yana ürettiği fazla elektriği de bölge ülkelerine 
gönderiyor. Bu yıl ağustos ayına kadar 137.2 GWh 
elektrik ihraç eden ülke 7.2 milyon dolar gelir 
elde etti.

TANAP VE ZİÇEV’DEN 
ENGELLİLER İÇİN 

TEKNOLOJİ TEMELLİ EĞİTİM
TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları 
(SEIP) kapsamında, Zihinsel Yetersiz Çocukları 
Yetiştirme ve Koruma Vakfı’nın (ZİÇEV) Anka-
ra-Gölbaşı’nda bulunan yerleşkesine, zihinsel 
engelli bireylere yönelik Türkiye’deki ilk ve en 
kapsamlı Teknoloji Temelli Mesleki ve Dijital Be-
ceri Eğitimi Laboratuvarı kuruldu
TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları 
(SEIP) kapsamında desteklenen, zihinsel engelli 
bireylerin eğitimine yönelik bir ilk olan ve ZİÇEV 
tarafından uygulanan “İstihdamda Yeni Bir Bo-
yut: Engelliler İçin Teknoloji Temelli Mesleki Eği-
tim Laboratuvarı” projesi hayata geçirildi.
Proje kapsamında üç adet artırılmış gerçeklik ve 
dijital beceri mesleki eğitim laboratuvarı engelli-
lerin hizmetine sunuldu. Zihinsel engelli birey-
lerin mesleki eğitimlerine ve istihdam süreçle-
rindeki uyumlarını desteklemeye yönelik olan 
laboratuvarlar, artırılmış sanal gerçeklik göz-
lükleri, bilgisayarlar, dokunmatik büyük ekran, 
3D oyun geliştirme platformu, 3D renkli yazıcı, 
internet altyapılarının iyileştirilmesi, eğitimler 
için geliştirilmiş özel yazılımları içeren uygula-
malar ile donatılarak eğitime kazandırıldı. Proje 
için TANAP SEIP tarafından 1 milyon 334 bin TL 
hibe desteği sunuldu.
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TOROS EDAŞ, 
GAZİANTEP’E 17 MİLYON 

TL’LİK YATIRIM YAPTI
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş, müşterilerine daha 
kaliteli hizmetler sunmak hedefiyle, mevcut ay-
dınlatma sistemlerinde bakım, onarım ve yatı-
rım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 
Toroslar EDAŞ, Gaziantep ilinde sürdürülebilir ve 
kaliteli enerji sağlamak için şebeke ve aydınlat-
ma yatırımlarını sürdürüyor. Gaziantep’e 2019 
yılında yaklaşık 17 milyon TL’lik aydınlatma ya-
tırımı yapılacak.
Gaziantep ilinde yapılan çalışma kapsamında 
ekonomik ömrünü dolduran aydınlatma ekip-
manlarını yenileriyle değiştirirken, henüz eko-
nomik ömrünü doldurmamış, kullanılır durum-
da olan fakat dış etkenler sebebiyle arızalanan 
aydınlatma armatürleri de bakım ve onarımdan 
geçiriliyor.
Faaliyet gösterdiği 6 ilde 8,3 milyon nüfusa 
hizmet veren Toroslar EDAŞ 2019 yılının ilk 9 
ayında Gaziantep’te yürütülen aydınlatma ça-
lışmaları kapsamında; 6 bin 357 adet armatür 
ekonomik ömrünü tamamladığı için yenilendi. 
15 bin 700 adet armatür yanar hale getirilerek 
hasar gören 24 bin 259 metre kablo yenilendi. 

SİEMENS ENERJİ 
FAALİYETLERİNİ TEK ÇATI 

ALTINDA TOPLAYACAK 
Enerji alanındaki faaliyetlerini tek çatı altında 
toplamaya hazırlanan Siemens, kuracağı yeni 
şirketin adının Siemens Energy olacağını ve ça-
lışmalarına önümüzdeki yıl başlayacağını açık-
ladı. Konvansiyonel ve yenilenebilir enerji alan-
larını bir araya getirecek ve gelecekte bağımsız 
bir yapıya dönüşecek olan şirketin ismi Siemens 
Energy olacak. Önümüzdeki döneme ilişkin yol 
haritası açıklanan şirket, enerji iş alanının Ni-
san 2020’de ayrı bir tüzel kişiliğe dönüşmesiyle 
birlikte resmen yürürlüğe girecek. Ayrıca Eylül 
2020 itibarıyla ayrı bir şirket olarak halka açıl-
ması planlanıyor.
Mevcut öngörülere göre Siemens Energy’nin ci-
rosu 27 milyar Euro’ya, dünya genelindeki çalı-
şan sayısı 88 bine, sipariş birikimi de 70 milyar 
Euro’ya ulaşıyor. Günümüzde dünyadaki enerji 
arzının yüzde 20’si Siemens teknolojisine daya-
nıyor.
Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Siemens 
Energy’nin gelecekteki CEO’su Michael Sen, 
“İklim değişikliği gerçek ve çok büyük bir so-
run. Enerji talebi sürekli artıyor. Aynı zamanda 
da karbondioksit emisyonlarını önemli ölçüde 
azaltmamız gerekiyor. Siemens Energy, kapsamlı 
portföyüyle müşterilerinin olabilecek en iyi ener-
ji bileşimini oluşturabilmeleri için yenilikçi ve 
güvenilir çözümler sunacak” dedi. 

“TRAKYA’DA HAYATIN 
ENERJİSİ”  

OBJEKTİFLERE YANSIDI
TREDAŞ’ın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da çe-
kim yapan amatör ya da profesyonel fotoğraf 
sanatçılarını bir araya getirdiği “Trakya’da Haya-
tın Enerjisi” konulu fotoğraf yarışmasında dere-
ceye girenler belli oldu. Trakya Elektrik Dağıtım 
A.Ş.’nin (TREDAŞ) bu yıl ikinci kez düzenlediği 
“Trakya’da Hayatın Enerjisi” isimli fotoğraf ya-
rışmasında sonuçlar açıklandı. 
Turhan Ülgüdür’ün birinciliğe layık görüldüğü 
yarışmada, Caner Başer ikinci, Murat İbranoğlu 
ise üçüncü sırada yer aldı. Türkiye Fotoğraf Sa-
natı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenen 
yarışmada, birinciye TFSF Altın Madalyasının 
yanı sıra 2 bin 500 TL, ikinciye gümüş madalya 
ve 2 bin TL, üçüncüye ise bronz madalya ve 1500 
TL, takdim edilecek. Mansiyon ödüllerinin de 
dağıtılacağı yarışmada ilk üç sıraya girenlere ise 
500’er TL para ödülü verilecek. Ayrıca yarışmada 
sonrası açılan sergi için seçilen 30 farklı eserin 
sahipleri de 200’er TL ödül kazandı. 
Katılımın ücretsiz olduğu yarışmanın jüri üyelik-
lerini ise; İz TV Genel Yayın Yönetmeni Coşkun 
Aral, Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği Başkan 
Yardımcısı Hilmi Baysal ve Fotoğraf Sanatçısı 
Turan Keskin üstlendi.

MASERATİ ELEKTRİKLİ 
OTONOM SPOR OTOMOBİL 

ÜRETECEK
Maserati, elektrikli araçlar ile otonom sürüş 
teknolojileri ve üretim hatlarındaki yenilikler 
kapsamında 5 milyar euro tutarında yatırım 
planlıyor. İtalyan otomobil markası Maserati, 
Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) İtalya’ya 
yaptığı 5 milyar euro yatırım ile tesis yenileme, 
elektrifikasyon ve otonom sürüş teknolojileri 
kapsamındaki planlarını duyurdu. Plan kapsa-
mındaki yeni modeller, teknolojiyle Maserati’nin 
geleneksel değerlerini aynı potada birleştirecek 
spor otomobiller olarak tasarlanıyor. Markanın 
Modena’daki fabrikasında 800 milyon euro ya-
tırım ile devreye alınacak yeni üretim hattının 
2020 yılının ilk çeyreğinde açılması planlanıyor. 
Elektrikli Maserati serisinin üretiminin 2021 yı-
lında başlaması bekleniyor. 

Maserati, üreteceği elektrikli araçlarla birlikte 
mevcut ürün gamındaki modellerini de otonom 
sürüş özellikleri ile güncellemek için çalışmala-
rını sürdürüyor. Gelişmiş otoyol asistanına sahip 
Maserati’de Seviye 2 ile başlayan otonom süreç, 
aracın şerit giriş çıkışlarını sağlayan ve sürücü-
nün kontrolü kaybettiği durumlarda aracı yol ke-
narında güvenli bir şekilde durduran Seviye 3’e 
kadar uzanıyor.  

8 • Kasım 2019 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA • Kasım 2019 • 9

 PANO    PANO   



ENERJİ SEKTÖRÜ 9 AYDA 
184.4 MİLYAR TL KREDİ 

KULLANDI
Bankacılık Düzenleme Denetlenme Kurulu (BDDK) 
Başkanı Mehmet Ali Akben, 6’ncı Sürdürülebilir 
Finans Forumu’ndaki konuşmasında, “Eylül 2019 
yılı itibarıyla bankacılık sektörünün enerji sektö-
rüne kullandırdığı kredi miktarı 184,4 milyar TL. 
Bu tutarın yüzde 40’ı yenilenebilir enerji proje-
lerinin finansmanı amacıyla kullandırıldı” dedi. 
Akben ayrıca aynı tarih itibarıyla, mikro işletme-
lere verilen kredi tutarının 175,5 milyar TL oldu-
ğunu ve bu tutarın toplam KOBİ kredilerinin yüzde 
29’unu oluşturduğunu sözlerine ekledi.
Akben, sürdürülebilirliğin bugünün sosyal ve çev-
resel konularında kararlar alırken gelecek neslin 
haklarını riske atmamak anlamına geldiğini belir-

terek, “İçinde yaşadığımız çağın koşulları, doğal 
kaynakların kullanımının özenli olmasını gerekti-
riyor. Ekonominin temel unsurları olan üretim ve 
paylaşım konusunda çözüm ihtiyacı var. Sürdürü-
lebilirlik, bugünün ekonomik ve sosyal konuların-
da kararlar alırken gelecek nesilleri de düşünmek, 
onların haklarını riske atmamak anlamına geliyor. 
Bu çerçevede, çevreye zarar vermeyen verimli enerji 
teknolojilerinin yaygınlaşması gerekiyor” dedi.  

NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ  
LİTYUM-İYON BATARYA ÜRETENLERE VERİLDİ 

2019 Nobel Kimya Ödülü’ne enerji depolamada bir 
dönüm noktası olan lityum-iyon bataryalarını ge-
liştirme çalışmaları için John B. Goodenough, M. 
Stanley Whittingham ve Akira Yoshino layık görül-
dü. Bu yılki Nobel Kimya Ödülü, akıllı telefonlar 
da dahil olmak üzere birçok aygıtta kullanılan ‘lit-
yum iyon pillerinin gelişimine katkıda bulunduk-

ları’ için John B Goodenough, M Stanley Whitting-
ham ve Akira Yoshino’ya verildi.

96 yaşındaki Prof. John B Goodenough, Nobel Ödü-
lü’ne layık görülen en yaşlı bilim insanı oldu. Ödü-
lü alan uzmanlar 9 milyon İsveç Kronu (5.2 milyon 
TL) para ödülünü de paylaşacak.

DOĞALGAZ KONFORU CEPTE
İGDAŞ uygulamasıyla her mobil cihaz bir şube.

Uygulamayı ücretsiz olarak indirin.

Fatura Ödemesi

Gaz Açma Randevusu

Sözleşme Feshi

Bağlantı ve Abonelik 
Sözleşmesi

Diğer Tüm
Doğalgaz İşlemleri
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Bosch Bursa fabrikasına yeni ticari 
genel müdür atandı

Karin Gilges, Türkiye’de otomotiv yan sanayinin öncü tesislerinden biri konumunda olan 
Bosch Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası’na lojistik, mali işler, insan kaynakları, iç iletişim, 

stratejik planlama, süreç geliştirme ve sistem analizi fonksiyonlarından sorumlu ticari ge-
nel müdür olarak atandı.

Eğitim hayatı boyunca teknik, ticaret ve muhasebe alanlarında uzmanlaşan Gilges 
kariyerine, 1995 yılında Almanya’da Bosch Rexroth’ta satış ve lojistik yöneticisi olarak 
başladı. Ardından Lojistik Departmanı Müdürlüğü, Finans ve Fabrika Direktörlüğü, Ku-
rum İçi Danışmanlık Genel Müdür Yardımcılığı gibi birçok önemli görev üstlendi. Bos-
ch’un Almanya ve Çin’deki üretim tesislerinde genel müdür görev alan Gilges, Ağustos 

2019 itibarıyla Bosch Türkiye’nin ‘amiral gemisi’ pozisyonundaki Bosch Güç Aktarma 
Çözümleri Fabrikası’nda Ticari Genel Müdür olarak göreve başladı. 

JESDER’i iki başkan yönetecek
Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanlığını Ali Kındap 

ve Ufuk Şentürk müştereken üstlenirken, genel sekreterlik görevine Murat Solmaz 
getirildi. Türkiye’yi son 10 yıldaki yoğun faaliyetleriyle dünyanın dördüncü büyük 
jeotermal elektrik yatırımları piyasası noktasına taşıyan oyuncuların üyesi bulun-
duğu Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Olağan Genel 

Kurulu İzmir’de toplandı. Toplantıda derneğin geçmiş faaliyetleri değer-
lendirilirken, yeni dönem strateji, yaklaşım ve politikaları ele alındı. 

Genel Kurulda yapılan seçimlerle, JESDER’in yeni yönetim ve 
denetim organları da belirlendi. Buna göre yönetim kurulu üyeleri, 
Zorlu Enerji’den Ali Kındap, Enerjeo Kemaliye Elektrik Üretim’den 

Ufuk Şentürk, Maren Maraş Elektrik Üretim’den Mehmet Şişman, 
Gürmat Elektrik Üretim’den İbrahim Cem Özkök, Maspo Enerji Sa-

nayi’den Murat Solmaz’dan oluştu. 

Akbaba, Kayserigaz’ın  
müdürlüğünü devraldı

SOCAR Türkiye çatısı altında faaliyet gösteren SOCAR Türkiye Doğal Gaz Holding A.Ş.’nin 
iştiraklerinden Kayserigaz’ın genel müdürü Dinçer Akbaba oldu. Akbaba, en son Pet-
kim’de genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Akbaba, Sa-
bancı Üniversitesi’nde Executive MBA eğitimini tamamladı. 17 yıldan fazla profes-
yonel tecrübesi bulunan Akbaba, otomotiv sektöründe başladığı kariyer hayatında, 
Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde önemli görevler üstlendi. 2010 yılında girdiği 
enerji sektöründe takım liderliğinden santral müdürlüğüne kadar üretim aşa-
malarının her alanında çalışan Akbaba, son olarak Petkim’de genel müdür yar-
dımcısı olarak görev alıyordu. Akbaba, 18 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Kayserigaz 
Genel Müdürü olarak görevine devam edecek. 

Enerjisa Enerji CEO’luğuna  
Murat Pınar getirildi

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı ve Enerjisa Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç 
Zaimler, Enerjisa Enerji AŞ’de yönetim değişikliğine dair bir açıklama yaptı. Zaimler’in verdi-
ği bilgiye göre Sabancı Holding ve E.ON ortaklığı Enerjisa Enerji AŞ’nin 2018 yılından bu yana 
CEO’luk görevini üstlenen Ziya Erdem, 31 Ekim 2019 tarihi itibarıyla görevinden ayrılma kararı 
aldı. Enerjisa Enerji AŞ’nin CEO’luk görevine, 1 Kasım 2019 tarihi itibarıyla, halen Enerjisa Dağı-
tım Şirketleri Genel Müdürlüğü görevini yürüten Murat Pınar atandı. 

Murat Pınar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümün-
den mezun oldu. MBA diplomasını London School of Commerce & University of Wales’ten 
alan Pınar, profesyonel kariyerine 1998 yılında Siemens’te başladı. 2005-2010 döne-
minde Nokia NSN’de 13 farklı ülkeden sorumlu olarak çeşitli alanlarda yöneticilik ya-
pan Pınar, 2010 yılında Enerjisa bünyesine dahil oldu. Pınar, Enerjisa bünyesinde 
2015 yılına kadar 14 il 9 milyon müşteri ve 21 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmeti 
veren Enerjisa dağıtım bölgeleri Başkent, Ayedaş ve Toroslar organizasyonlarında 
çeşitli üst yönetici rollerinde bulundu.  

Demirağ, Aydem ve  
Gediz Elektrik’te göreve başladı

Görevli elektrik tedarik şirketleri olarak yaklaşık 5 milyon müşterisine hizmet sunan Aydem ve Gediz 
Elektrik’te Genel Müdürlük görevine Çağdaş Demirağ atandı. 19 yıllık mesleki tecrübe sahibi 
Çağdaş Demirağ, BP ve Petrol Ofisi şirketlerinde çeşitli pozisyonlarda bulunduktan sonra Ka-
doil Petrolcülük’te genel müdür olarak görev aldı. Demirağ, 2016 yılının en büyük özelleştir-
mesi olan Türkiye Petrolleri’nde genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak görev aldıktan 
sonra Aydem ve Gediz Elektrik Şirketleri Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

Bereket Enerji Grubu bünyesindeki Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ, 2008’den bu 
yana Aydın, Denizli ve Muğla’da 1,9 milyon müşteriye elektrik hizmeti sunuyor. 2013’e Ay-
dem’e bağlı olarak kurulan Gediz Elektrik Perakende Satış ise İzmir ve Manisa’da 3 milyon 
müşteriye hizmet veriyor. 

Mitsubishi Electric Turkey’e yeni yönetici
Elektrik, elektronik, klima ve otomasyon alanındaki ileri teknoloji ve çözümleriyle dikkat çeken 

Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş., Kurumsal Finans Bölümü Genel Müdürü Kerem 
Ongan oldu. Kurumsal şirketlerin yanı sıra start-up’larda da finans ve operasyon yönetimi alanın-
da 25 yıllık deneyime sahip olan Kerem Ongan, eylül ayı itibarıyla devraldığı yeni göreviyle şirketin 
finansal operasyonlarını yönetecek.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Kerem Ongan, New York Institute of 
Technology Üniversitesi’nde Finans MBA programını tamamladı. Finansal analist olarak 1992-
1997 yılları arasında Türkiye, Rusya ve ABD’de farklı şirketlerde görev alan Kerem Ongan, ar-
dından yaklaşık 17 yıl boyunca Coca-Cola’da üst düzey pozisyonlarda bulundu. Daha sonra 
Sütaş Süt ve Süt Ürünleri A.Ş.’de Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan 
Ongan, Yıldız Holding’e ait şirketlerde de CFO’luk yaptı. 
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Akfel Holding’in yeni CEO’su olarak Fatin 
Rüştü Karakaş atandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Akfel Holding’de CEO’luk görevine TMSF üyesi 
Fatin Rüştü Karakaş atandı. TMSF tarafından ayrıca Akfel Holding’in yönetim kurulu üyeliklerine de 
atama yapıldı. Ümit Öner ve Raşit Tütüncü, Akfel Holding’in yeni yönetim kurulu üyeleri oldu.

Rize’de 1968 yılında doğan Karakaş, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Maliye Bölümü’nü bitirdi. İstanbul Üniversitesi’nden Para ve Banka yüksek lisans derecesi alan Ka-
rakaş, 1992’de Teftiş Kurulu’nda müfettiş yardımcısı olarak göreve başladığı Şekerbank’ta 2013 
Ocak’a kadar çeşitli görevler üstlendi.

Ocak 2013’ten Kasım 2013’e kadar Şekerbank TAŞ Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yar-
dımlaşma Sandığı Vakfı Genel Sekreteri olarak görev yapan Karakaş, Kasım 2013’te Şekerbank Genel 
Müdür Yardımcısı olarak atandı. Bir süre BDDK’da kurul üyeliği yapan Karakaş, 9 Ocak itibarıyla TMSF 
Kurul Üyesi oldu. 

BP CEO’su Dudley emekli oluyor
İngiltere merkezli petrol şirketi BP’nin CEO’su Bob Dudley gelecek yıl görevinden ayrılacak.
BP’den yapılan açıklamada, yaklaşık 40 yıldır şirket bünyesinde görev yapan 64 yaşındaki yöneti-

cinin, 4 Şubat 2020’de görevinden ayrılacağı ve 31 Mart’’ta da emekli olacağı belirtildi.
Açıklamada, hali hazırda BP Arama ve Üretim Yöneticisi olan Bernard Looney’nin 5 Şubat 2020’de 

grubun CEO’su olmasına karar verildiği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen BP Başkanı Helge Lund, “Dudley, büyük ihtimalle BP’nin 

en zorlu zamanlarında üst yöneticilik yaptı. Deepwater Horizon (Meksika Körfezi’ndeki pet-
rol sızıntısı) kazasından sonra toparlanma sürecine liderlik etti. BP’yi daha daha güçlü, gü-
venli hale getirdi ve enerji sektöründe lider pozisyonunu yeniden kazanmasına yardımcı 
oldu” ifadelerini kullandı.

Dudley’den görevi devralmaya hazırlanan Bernard Looney, BP’ye 1991’de katıldı ve 
pek çok projede çalıştı. BP’de 2016’dan bu yana arama ve üretim bölümünde yöneticilik 
yapan Looney, şirketin günlük 2,6 milyon varile eş değer petrol ve doğal gaz akışından 
sorumlu bulunuyor. İngiliz basınında Looney’in yeni görevinde yıllık gelirinin 1,3 milyon 
sterlin olacağı öne sürüldü.

Enerji Ticareti Derneği Başkanı Burak Kuyan oldu
ETD ( Enerji Ticareti Derneği ), 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yaptı ve üyelerin çoğunun ka-

tıldığı oylamayla yönetim kurulu seçimi gerçekleştirildi. Seçilen yönetim kurulu ilk toplantısında, ETD Yö-
netim Kurulu Başkanı olarak Doğan Enerji CEO’su Burak Kuyan seçildi. Gama Enerji Genel Müdürü Tamer 

Çalışır, APLUS Enerji temsilcisi Mustafa Karahan, Enerjisa Üretim Genel Müdürü Armanç Ekinci ve Aksa 
Aksen Enerji Ticaret Genel Müdürü Murat Kirazlı ise başkan yardımcıları olarak seçildi.

Seçimin ardından bir açıklama yapan yeni başkan Kuyan, ETD’nin kuruluşundan itibaren 
serbest piyasanın oluşturulmasında önemli bir rol üstlendiğini belirterek, bugüne kadar görev 
yapmış tüm başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Kuyan, ETD’nin şeffaf, rekabet-
çi, liberal ve ülkemizin büyümesine katkıda bulunacak bir enerji ticareti piyasa yapısının kur-
gulanması ve işletilmesini sağlamak amacıyla kurulmuş bir dernek olduğunu ve önümüzdeki 
dönemde de ana odak noktası olacak bu hedeflere ulaşmak için çalışmalarına taviz verme-
den devam edeceklerini belirtti.

ALMANYA IKLIM 
FINANSMANINI 4 MILYAR 

EUROYA ÇIKARACAK

Almanya 2020 itibarıyla uluslararası iklim fi-
nansmanını 2014’e oranla iki katına, yani yıllık 

4 milyar euroya çıkaracağını duyurdu. Clean Energy 
Wire tarafından incelenen bütçe taslağına göre, Al-
manya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Ba-
kanlığı (BMZ), uluslararası iklim finansmanı adına 
önümüzdeki yıl 500 milyon euro daha alacak. Çevre 
bakanlığı (BMU) ise Uluslararası İklim Eylemi Girişi-
mi için 100 milyon euro fon alacak. Bütçe taslağında 
“Uluslararası iklim finansmanı harcamalarını 2020 
itibarıyla iki katı olan 4 milyar euroya çıkarma hede-
fine ulaşmakla kalmayıp mevcut hedefin geçileceğini 
düşünüyoruz” cümlesi yer alıyor.

Ek bütçe taslağı hükümetin 20 Eylül’de kararlaş-
tırdığı iklim eylemi paketinin maliyet ve gelirlerini içe-
recek şekilde hazırlandı. Bu planda, ulaşım ve inşaat 
sektörlerindeki karbon emisyonlarının ücretlendiril-
mesi, İklim Eylemi Yasası çağrısı ve ülkenin 2030 yı-
lındaki hedeflerine uyumlu olacak şekilde bütün sek-
törlerde iklim hedeflerinin belirlenmesi yer alıyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 
tahminlerine göre, iklim eylemi kapsamında geliş-
mekte olan ülkeler için gelişmiş ülkeler tarafından 
sağlanan iklim finansmanı 2017 yılında 71,2 milyar 
dolara ulaştı, 58,6 milyar doları ise 2016’da toplandı.

2050’DE RÜZGARIN LIDERI 
ASYA OLACAK

Asya kıtası, 2050 yılına kadar küresel kara tipi 
rüzgar enerjisi yatırımlarının yüzde 50’sini, açık 

deniz (offshore) yatırımlarının da yüzde 60’ını gerçek-
leştirecek. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın 
(IRENA) açıkladığı “Future of Wind” raporuna göre, 
küresel rüzgar enerjisi kapasitesi 2050 yılına kadar 10 
kat artarak 6000 GW’ın üzerine çıkacak. Asya ise 2018 
yılında 230 GW olan rüzgar kurulu kapasitesinin 2050 
yılında 2 bin 600 GW’a çıkaracak.

Karasal rüzgar enerjisi yatırımlarında Asya’yı yüz-
de 23 ile Kuzey Amerika ve yüzde 10 ile Avrupa izleye-
cek. Denizüstü rüzgar yatırımlarda ise Asya’dan sonra 
yüzde 22 ile Avrupa ve yüzde 16 ile Kuzey Amerika en 
fazla yatırım yapan ülkeler olacak.

Asya’daki rüzgar enerjisi yatırımlarında 2 bin 525 
GW kapasite ile Çin lider olacak. Çin’i 443 GW ile Hin-
distan, 78 GW ile Kore ve 16 GW ile Güney Doğu Asya 
izleyecek.

Öte yandan kara tipi rüzgar enerjisinde seviyelen-
dirilmiş elektrik maliyeti (LCOE), 2018’de 6 sent / kWh 
iken 2050 yılına kadar 2-3 sent USD / kWh’ye düş-
meye devam edecek. Deniz tipi rüzgar enerjisinde ise 
2018’de 13 cent /kWh değerinden 2050 yılında 3-7 
cent /kWh’ye düşecek. Rapora göre ayrıca küresel 
rüzgâr endüstrisi 2030 yılına kadar 3,7 milyon kişiyi 
ve 2050 yılında 6 milyon kişiyi istihdam edebilecek.
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BODRUM’UN KATI ATIKLARI ELEKTRIĞE DÖNÜŞECEK 

Muğla Büyükşehir Beledi-
yesi, Bodrum’da kuracağı 

Biyometanizasyon Tesisi ile günde 
90 ton biyobozunur atığı elektriğe 
çevirecek. Muğla Büyükşehir Be-
lediyesi’nin Bodrum’da kuracağı 
yaklaşık 861 bin metrekarelik or-
man vasıflı arazide kuracağı tesis 
sahası 90 ton/gün kapasiteli ola-
cak. 

Enerjigunlugu.net sitesinde 
yer alan habere göre, yaklaşık 28 
milyon lira değerindeki proje kap-
samında kurulacak olan Bodrum 
Biyometanizasyon Tesisi’nin ömrü 
29 yıl olarak planlandı. Tesiste 
anaerobik fermantasyon yöntemi 
kullanılacak. Gaz temizleme ünite-

sinden gelen metan gazının içten 
yanmalı gaz motorlarında yakıl-
masıyla bu motorlardaki mekanik 
enerjiyi elektrik enerjisine çevir-
mek suretiyle elektrik üretilecek. 

Enerji üretim santrali saha-

sında oluşabilecek arıza, bakım, 
onarım durumlarında, üretilen me-
tan gazı fazlası santral sahasında 
bulunan flare (yakma bacası) üni-
tesine yönlendirilecek ve yakılarak 
bertarafı sağlanacak. 

SHELL VE KATAR PETROLEUM 
DENIZLERDE LNG 

KULLANIMINI ARTTIRACAK

Katar Petroleum ve Shell denizcilikte kullanıl-
mak üzere sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yakıt 

ikmali tesisleri kurulması ve geliştirilmesi için ortak 
girişim oluşturmak üzere anlaştı. İki şirket arasında 
imzalanan iş birliği sayesinde, denizcilik alanındaki 
müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve küresel deniz-
cilik sektöründen kaynaklanan emisyonları azaltmaya 
yardımcı olmak üzere; kilit noktalarda LNG deniz yakıt 
depolanmasına, yakıt ikmal gemilerine ve diğer altya-
pılara yatırım yapılacak. 

Katar Petroleum ve Shell tarafından kurulan or-
tak girişim, her iki şirketin mevcut tedarik altyapısını 
güçlendirirken, Shell’in, Avrupa, Asya ve Kuzey Ameri-
ka’daki mevcut LNG yakıt ikmal tesislerinin geliştiril-
mesi için de yatırım yapacak.

Royal Dutch Shell CEO Ben van Beurden ortaklıkla 
ilgili şunları söyledi: Deniz taşımacılığı sektörü, gemi-
lerden kaynaklanan emisyonları azaltmak için gerekli 

adımları atmaya başladı. LNG, halihazırda kullanılan 
konvansiyonel deniz yakıtlarına göre en temiz ve uy-
gun fiyatlı bir alternatif olarak denizcilikte önemli bir 
rol oynuyor. Dünyanın önde gelen iki LNG tedarikçisi 
olarak, güçlü ve uzun vadeli bir ortaklık kurmayı, LNG 
deniz yakıt ağını genişletmeyi ve güvenli bir tedarik 
zinciri yaratmayı hedefliyoruz.

Dünya çapında 150’den fazla noktada gerçekleş-
tirilen LNG ticaretinin gelişimiyle birlikte, denizcilik 
sektöründe bu yakıta olan talebin 2035 yılına kadar 
yılda 35 milyon tona ulaşması bekleniyor. 

16 • Kasım 2019 • ENERJİ PANORAMA

 YATIRIM  



ÇINLI ŞIRKETLER ASEAN 
BÖLGESINE 11 MILYAR DOLAR 

YATIRACAK

Çinli enerji şirketleri; Filipinler, Malezya, Tayland, 
Endonezya ve Singapur’dan oluşan ASEAN ül-

kelerinde 11 milyar dolarlık yatırım yapacak. China 
Electricity Council (Çin Elektrik Konseyi), Çin’in önem-
li enerji şirketlerinin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği 
(ASEAN) ülkelerinde 11 proje çerçevesinde 1,8 milyar 
dolar tutarında yatırımı tamamladığını, imzalanmış 
9,91 milyar dolarlık sözleşmeyi de hayata geçirece-
ğini açıkladı. Çin elektrik enerjisi firmalarıyla ASEAN 
ülkeleri arasındaki iş birliği hidroelektrik santralleri, 
rüzgâr enerjisini, fotovoltaik enerji ve diğer alanları 
kapsıyor. 

Öte yandan Asya Altyapısı Yatırım Bankası (AIIB), 
ASEAN ülkelerine 1 milyar dolar yatırım yapacak. AIIB 
Başkanı Jin Liqun, ASEAN ülkelerinde 1,09 milyar 

dolar olan altı projeye yatırım yapacaklarını belirtti. 
Jin, son dört yılda AIIB’nin altı ASEAN ülkesindeki 10 
projeye toplam 1 milyar dolar yatırım yaptığını söyle-
di. Jin, Kuşak ve Yol Girişimi’nin ASEAN bölgesindeki 
karşılıklı bağlantıyı güçlendirmedeki rolünü vurgula-
yarak, iş birliğinden daha fazla fayda ve kazanç elde 
edeceğinden emin olduğuna dikkat çekti.

MASPO ENERJI IKINCI  
FAZ YATIRIMINDAN DA  

ELEKTRIK SATIŞINA BAŞLADI

Gürmen Group şirketlerinden Maspo Enerji 
A.Ş.’nin Manisa Alaşehir’de Türkiye’nin en bü-

yük ilk 10 jeotermal santrali arasında yerini alan 30 
MW gücündeki ALA-2 jeotermal enerji santralinin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından geçici 
kabulü yapılarak işletmeye alındı.  Geçici kabul ile bir-
likte Maspo Enerji, Ekim ayı itibarıyla jeotermal enerji-
de ikinci faz yatırımı ALA-2 jeotermal enerji santralin-

den de elektrik satışına başladı. 
Maspo Enerji Genel Müdürü Murat Solmaz, 2017 

yılında jeotermal santral yatırımlarının ilk fazı olarak 
10 MW kurulu gücü olan jeotermal enerji santrali ALA-
1’i işletmeye aldıklarını ve 30 MW’lık ALA-2 jeotermal 
enerji santralinin yatırım sürecini başlattıklarını açık-
layarak, “Bu tip yatırımlar için kısa denebilecek bir 
sürede, Türk mühendisliğinin başarısı, teknolojik an-
lamda da geldiği nokta adına önemli bir örnek olan 
ALA-2’yi de tamamladık. Enerji Bakanlığı tarafından 
30 MW gücündeki ALA-2 santralimizin geçici kabul 
yapıldı. Toplam kurulu gücümüz ALA-2’nin işletmeye 
alınmasıyla 40 MW’a ulaştı. Türkiye’nin en büyük ilk 10 
jeotermal santrali arasında yer almamızın gururunu 
ve heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Solmaz, “Maspo Enerji şu anda 12 bin 650 hektar-
lık jeotermal sahası ile Türkiye’nin en büyük ve verimli 
alanlarında fizibilite çalışmalarını sürdürüyor” şeklin-
de konuştu. 

NASA VE CATERPILLAR AY’DA MADEN ARAYACAK

Dünyanın tanınmış inşaat ve madencilik ekip-
manları üreticisi Caterpillar, NASA ile imzala-

dığı anlaşma çerçevesinde Ay’da madencilik için kul-
lanılacak araçlar geliştiriyor. ABD merkezli inşaat ve 
madencilik ekipmanları üreticisi Caterpillar’ın otonom 
ve uzaktan kontrol edilebilir araçları, Ay’a 2024 yılında 
dönmeyi planlayan NASA tarafından Ay’da madenci-
lik yapmak ve Ay Üssü oluşturmak için kullanılabilir. 
Caterpillar, Ay yüzeyinde madencilik yapacak kazı ve 
sondaj araçları geliştirmek üzere NASA ile anlaşma 

imzaladı.
Caterpillar’ın dünya dışı çalışmaları için hazır-

lıklarını sürdürdüğü araçları çeşitli malzemelerin 3 
boyutlu baskısında kullanılmak üzere ay tozu, su ve 
oksijen bakımından zengin kayaları kazacak. NASA ile 
Caterpillar 2004 - 2013 yılları arasında bir araştırma 
projesinde işbirliği yapmışlardı. İşbirliği inşaat ve ro-
botik operasyonlar” olmak üzere iki teknolojik alana 
odaklanmıştı. 

KALYON ENERJI, GÜNEŞ PANELI IÇIN  
ÇINLILERLE IŞ BIRLIĞI YAPACAK

Kalyon Enerji, Ankara’da kuracağı entegre güneş 
panel fabrikası için Çinli CETC ile iş birliği an-

laşması imzaladı. Kalyon Enerji, YEKA Güneş Projesi 
kapsamında Ankara’da kuracağı entegre güneş paneli 
fabrikası için Çin kamu enerji şirketi CETC ile anlaş-
ma imzaladı. Böylece, Türkiye’de ilk yerli güneş paneli 
üretimine gelecek yıl başlanacak.

Çinli şirket, tesisi teknolojik olarak kuracak ve iki 
yıl boyunca fabrikanın işletmesi ile Ar-Ge projelerin-
de Kalyon Enerji ile birlikte çalışacak. Tesiste istihdam 
edilen personelin eğitimlerine Çin’de başlanacak ve 
bu eğitimler, kuruluma paralel olarak Türkiye’de de-
vam edecek.

Söz konusu tesisin yapımı için CETC’nin yanı sıra 
tasarım firması EDRI ve silikon ingot makinaları üre-
ticisi Jıngsheng ile de iş birliği yapıldı. 400 milyon 

dolarlık yatırımla hayata geçen fabrika, çağımızın 
en önemli araçlarının temelini oluşturan silikon iş-
leme teknolojisini ülkemize kazandırırken ingot, wa-
fer, hücre ve modül imalatını ilk defa tek çatı altında 
(entegre) yapabilen dünyadaki sayılı tesislerden biri 
olacak. 
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Kaynaklar Bakan Yardımcıları 
Abdullah Tancan, Alparslan Bay-
raktar ve Prof. Dr. Şeref Kalaycı 
da katıldı.

Mini YEKA ihaleleri 2020’nin 
ilk çeyreğinde tamamlanacak 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Fatih Dönmez, açılış konuş-
ması ve sonrasında yapılan ‘Ba-
kanlık Özel Oturumu’nda enerji 
sektörüne ve sektörün gelece-
ğine dair önemli açıklamalarda 
bulundu. Bakan Dönmez, Milli 
Enerji Politikası kapsamında yeni 
enerji kaynakları arayışlarında 
çalışmalarına hız verdiklerini 
belirterek; Güneydoğu’da petrol, 
Trakya Bölgesi’nde yeni bir do-
ğal gaz keşiflerinin olduğunun ve 
yakın zamanda bunun detaylarını 
kamuoyuyla da paylaşacaklarının 
müjdesini verdi.  Moderatörlerin 
sorularını da yanıtlayan Bakan 
Dönmez, kamunun toplam elekt-
rik kurulu gücünün yüzde 20’sini, 
üretimin ise yüzde 15’ini elinde 
bulundurduğunu ve kamuya ait 
küçük hidroelektrik santralle-
rinde özelleştirmelerin devam 
edeceğini söyledi. 

Yerli ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarının elektrik üretimin-
deki payının yüzde 50’nin üze-
rinde seyredeceğini söyleyen 
Dönmez, “Elimizdeki doğal gaz 
varlıklarımız çok önemli ve on-
lara her zaman ihtiyacımız olacak 
ama artık ithal kaynağa dayalı bir 
tesis kurulmayacak” şeklinde ko-
nuştu. Türkiye’nin YEKA ihalele-
rine de devam edeceğini bildiren 
Dönmez, “Mini YEKA projeleri için 
kısa sürede ilana çıkıp 2020’nin 
ilk çeyreğinde de ihaleleri yapmış 
oluruz” dedi.

Tüketiciyi memnun eden 
‘bonus’ kazanacak

Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa 
Yılmaz,  elektrik sektöründe yeni 
bir döneme girildiğini belirterek, 
“Yeni tarife döneminde şirket-
lerimize bizim bir takım bonus-
larımız olacak. Tüketici senden 
memnunsa senin kazancın çok 
olacak. Yani karşındaki müşteri 
senden memnun olacak. Müşteri 
senden memnun değilse kazan-
mayacaksın, memnunsa kazana-
caksın” dedi. 

Zirvenin açılışında bir ko-
nuşma yapan Yılmaz, akaryakıt 
sektöründe EPDK’nın aldığı son 
kararla dağıtım şirketleriyle ba-
yiler arasında yapılacak kar marjı 
sözleşmelerinde bayilerin payını 
en az yüzde 55 olacak şekilde 
düzenlediklerini hatırlatarak, 
“Sözleşme hukukunu bayilerimi-
zin iyi bilememe ihtimalini de göz 
önünde bulundurarak onların da 
zarar görmesini engellemek için 
bir karar aldık” diye konuştu.

20 ayrı konuda oturum 
düzenlendi

İki gün boyunca devam eden 
zirvede, Doğu Akdeniz gazının ti-
carileştirilmesi, yabancı yatırımcı 
gözünden Türkiye enerji piyasası, 
Türkiye’de termik santrallerin 
geleceği, akaryakıt piyasalarında 
regülasyonlar ve serbest piyasa, 
ticaret savaşları ve jeopolitik ge-
lişmelerin etkileri gibi sektörün 
gündemini belirleyen konuların 
yanı sıra sektördeki kadın yö-
neticilerin ve çalışanların daha 
da artmasının teşvik edilmesini 
konu alan 20 ayrı konuda oturum 
düzenlendi. Zirve aynı zamanda 
stant alanları ile enerjinin önemli 
markalarına da ev sahipliği yaptı. 

Türkiye enerji sektörünün en 
önemli organizasyonu olan 10. 
Türkiye Enerji Zirvesi sona erdi. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı himayesinde, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 
desteğiyle düzenlenen zirvenin 
açılışını Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez yaptı. Bu yıl 
10’uncusu gerçekleştirilen Tür-
kiye Enerji Zirvesi; STK’lar, özel 
sektör temsilcileri, Türkiye ve 
bölge ülkelerin kamu yetkililerini 

buluştururken, enerji sektörü-
nün tüm başlıklarının ele alındığı 
enerji piyasalarına yön verecek 
konulara ev sahipliği yaptı. Zir-
vede alanlarında öne çıkmış 80’e 
yakın ulusal ve uluslararası ko-
nuşmacı, düzenlenen 20 farklı 
oturumda enerji sektörünü her 
açıdan masaya yatırdı. 

Türkiye Enerji Zirvesi’nin 
10’uncusu 6-8 Ekim 2019 tarih-
lerinde 400’ü yabancı toplam 
1360 kayıtlı rekor sayıda delege 

katılımı ile Antalya Regnum Carya 
Otel’de düzenlendi. Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanı Fatih Dön-
mez’in yanı sıra KKTC Ekonomi 
ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ve 
TBMM Enerji Komisyonu Başkanı 
Mustafa Elitaş’ın da katıldığı zir-
vesi “Geleceği İnşa Etmek” teması 
ile gerçekleştirildi. Zirveye ayrıca 
TBMM Enerji Komisyonu Üyesi 
milletvekilleri Abdurrahman Baş-
kan ve Ahmet Akın, EPDK Başkanı 
Mustafa Yılmaz, Enerji ve Tabii 

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi’nde bir konuşma yapan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 
toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 20’sini, üretimin ise yüzde 15’ini elinde bulundurduğunu 

belirterek kamuya ait küçük hidroelektrik santrallerinde özelleştirmelerin devam edeceğini söyledi. YEKA 
projelerinin de süreceğini vurgulayan Dönmez, “Mini YEKA projeleri için kısa sürede ilana çıkıp 2020’nin 

ilk çeyreğinde de ihaleleri yapmış oluruz” dedi.. 

Enerji üretiminde 
özelleştirmeler devam edecek
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ENERJİ VE OTOMOTİV SEKTÖRÜ İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMALI
Zirve’nin ikinci gününde düzenlenen “Ulaşımda Alterna-
tif Yakıt Teknolojileri ve Yeni Pazar Dinamikleri” oturumu 
katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Moderatörlüğünü DEK 
Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Barış Sanlı’nın yaptığı otu-
rumda FGE Direktörü Cüneyt Kazokoğlu, TEHAD Kurucu 
Başkanı Berkan Bayram, Lexus Türkiye Direktörü Selim 
Okutur, Naturelgaz CEO’su Hasan Tahsin Turan ve E-Şarj 
Kurucu Ortağı Cem Bahar, konuşmacı olarak yer aldı.
Açılış konuşmasını yapan TEMSA CEO’su Aslan Uzun, “Oto-
motiv sektörü ve akıllı şehirler artık kesişme halinde. Yeni 
nesil hem çevresini önemsiyor hem de şehirlerde kolay ve 
pratik ve hatta eğlenceli bir şekilde ulaşım yapmak istiyor. 
Geleceğin elektrikli ulaşım araçlarında olduğunu söylemek 
yanlış olmaz. Gelişmiş ülkeler ve özellikle Avrupa ülkele-
ri bu anlamda ciddi adımlar atmaya başladı. Bizim de bu 
gelişime ayak uydurmamız gerekiyor. Türkiye bu yeni dö-
nemde aktif rol alabilir, bunun için gereken İK, potansiyel 
ve know-how bizde mevcut. Enerji ve otomotiv sektörünün 
işbirliği içinde çalışması halinde geleceği yakalamamamız 
için hiçbir neden yok” dedi. 
Sübvansiyon ve teşvikler arttırılmalı
FGE Direktörü Cüneyt Kazokoğlu  ise yaptığı konuşmada 
elektrikli araç piyasasının henüz tam olarak olgunlaşma-
dığını ama 5-10 yıl içinde bu araçların dünyada ciddi bir 
yere geleceğini belirterek, elektrikli araç satışlarında sağ-
lanan sübvansiyon ve teşviklerin sektörün ivmelenmesine 
ciddi katkılar sağlayacağına vurgu yaptı. Pek çok otomobil 
firmasının elektrikli araçlarla ilgili iddialı planlara sahip 
olmasına karşın dünya çapında önemli bir şarj altyapısı 
eksikliği olduğuna da vurgu yapan Kazokoğlu, “Bu araçla-
rın pazar artışında en önemli engel şarj edilebilme zorluğu 
ile ilgili. Neredeyse her köşede bir akaryakıt istasyonu gör-
mek mümkünken, şarj istasyonları için aynı şeyi söylemek 
mümkün değil. Ayrıca kimse bu istasyonlarda otomobilini 
şarj etmek, saatlerce bu alanlarda beklemek istemiyor, in-
sanlar evlerinde bu sorunu çözmek istiyor. Bu da şehirlerde 
ciddi bir altyapı ihtiyacı doğururken sektörün gelişmesin-
de büyümesinde önemli bir gündem maddesi olarak duru-
yor” dedi. 
Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği  (TEHAD) Ku-
rucu Başkanı Berkan Bayram da 2011’de binlerle ifade edi-
len elektrikli araç sayısının bugün 5 milyona yaklaştığını 

ve asıl hızla büyüyerek 2035 yılında ciddi bir pazar payına 
ulaşacağına dikkat çekti. Bu pazarda Çin’in ciddi bir oyun-
cu olduğunu da belirten  Bayram  ülkemize ve sektördeki 
duruma dair; “Türkiye’de yüzde 100 elektrikli otomobil 
satışları 150 adet civarında, toplamda da 1300 araç var. 
Şarj istasyonu sayısı ise 1500, yani neredeyse her araca bir 
istasyon düşüyor. Gelecekte daha fazla şarj cihazına ihtiyaç 
duyulmayacağı anlamına gelmiyor. Devlet, yerel yönetim-
ler, otomotiv üreticileri, finans kaynakları ortak bir strate-
jide buluşmalı” dedi. 
Lexus Türkiye Direktörü Okutur ise dizel yakıta getirilen kı-
sıtlamalara vurgu yaparak “Avrupa şehirlerinde büyük bir 
hızla dizel araçlar yasaklanıyor. Böyle olunca da uzun vade-
de tamamen elektrikli araçlar çözüm ama bunun için ciddi 
bir altyapı gerekiyor. Kısa dönemde en akılcı çözüm hibrit 
araçlar. Çünkü hibrit araçlar benzin ve elektriğin gücünün 
ideal birleşimi” önerisinde bulundu. 
Doğal gazlı araçlar desteklenmeli 
Naturelgaz CEO’su Hasan Tahsin Turan  ise doğal gazlı 
araçlar ve bu araçların yakın gelecekte sektördeki gelişim-
leri hakkında önemli ipuçları verdi. Türkiye’de doğal gazlı 
araç pazarının gelişmesinin teşvik edilmesinin de yarata-
cağı katkılar hakkında bilgi veren Turan, “Özellikle büyük 
ve ticari araçlarda, otobüslerde doğal gazın ciddi gelişme 
göstermesini bekliyoruz. Orijinal ekipman üreticileri doğal 
gazlı araç üretimi yaptıkları takdirde yatırım maliyeti ve ya-
tırımın geri dönüşü düşerken kullanım oranları ve istasyon 
sayısı da artıyor. Ancak bunların yapılabilmesi için doğal 
gazlı araç kullanımının özendirici teşviklerle de desteklen-
meli. Vergi indirimi bunda ilk akla gelen uygulama olabilir” 
şeklinde konuştu. 
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15-17 Nisan 2020 tarihlerinde birlikte olalım

Yeryüzünde
Yenilenebilir Enerji ile
Yeni Bir Yaşam Kuruluyor

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

• Kentlerde ve ülkelerde yenilenebilir 
enerjiye geçiş süreçlerini belirlemek 
için,

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

• Konferansın sonuçlarını hayata 
geçirmek üzere iş birliği yapmak için,

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

10.
 YIL IRENEC 2020

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



gazın payının yüzde 30 düzeyine kadar çıkması da 
bunun önemli işareti olarak değerlendiriliyor. 

2020 yılına ilişkin soru işaretleri artmaya 
başladı

2019 yılının bitmesine sayılı günler kaldı. Ancak 
beklenen yağışların bir türlü gelmemesi, başta İs-
tanbul olmak üzere bazı illerde içme suyu barajla-
rındaki kritik seviyeler, 2020 yılı elektrik üretimine 
ilişkin önemli soru işaretlerini gündeme getiriyor. 
Neden? Bu soruya, meteorolojik tahminleri payla-
şarak yanıt verelim. Avrupa Meteoroloji Örgütü ve 
Japonya Deniz-Dünya Bilim ve Teknoloji Ajansı önü-
müzdeki aylara ilişkin tahminleri açıklandı. Buna 
göre aralık-ocak-şubat dönemi mevsim normalleri-
nin 0.5-2 derece, mart-nisan-mayıs dönemi  0.5-1.5 
derece üstünde seyredecek. Yağışların da normalin 
altında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Türkiye, bu tahminler göz önünde bulundurul-
duğunda ortalama sıcaklığın üstünde bir kış geçire-
ceğe benziyor. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Rus-
ya’nın büyük bölümünde de mevsim normallerinin 
üzerinde bir kış beklentisi söz konusu. 

Enerjide dengeleri değiştirecek
Peki, bu tahminler gerçekleşirse elektrik üreti-

minde ve doğal gaz tüketiminde Türkiye’yi ne bek-
liyor? Önce, 2019’a bir bakalım... Yukarıda da be-
lirttiğimiz gibi Türkiye 2019’da, su bayramı yaşadı. 
Resmi verilere göre, ekim sonu itibarıyla 78.9 milyar 
metreküp su geldi. Uzun yıllar ortalaması 65.2 mil-
yar metreküp. Gerek uzun yıllar, gerekse de geçen 
yıla göre ciddi bir artış söz konusu oldu. Bu geliş-
meye bağlı olarak elektrik üretiminde suyun payı 
önemli ölçüde artıp doğal gazın payı da azaldı. Hatta 
bazı doğal gaz santralleri, üretime ara verdi, bazıları 
üretimlerini iyiden iyiye kıstı. 

Aslında son yıllarda doğal gazın elektrik üreti-
mindeki payı yıldan yıla değişiklik gösteriyor. Önceki 
yıllarda yüzde 50’ye dayandığı da oldu, tıpkı 2018’de 
olduğu gibi yüzde 30’a düştüğü de… 2019 yılında 
yüzde 17 düzeyine kadar geriledi. Geçen yıl suyun 
payı yüzde 20 düzeyindeydi. Bu yıl yüzde 32’nin üze-
rine çıktı. Suyun payının azalması, ithal bir girdi olan 
doğalgazın payının düşmesi, ortalama birim üretim 
maliyetlerini de etkiledi; paçal maliyetler de geriledi. 

Şimdi, kritik sorunun yanıtını arayalım. 2020’de 
aynı süreç işler mi? Enerji Panorama, bu soruyu uz-

manlara yöneltti. Uzmanlar, meteorolojik tahminlere 
işaret etti ve Türkiye’de üst üste iki yıl bol yağışın gö-
rülmesinin “nadir” olduğunu vurguladı. Su gelirleri 
düşerse kaçınılmaz olarak elektrik üretiminde gazın 
payı artacak. Uzmanlar, son günlerde üretimde gün-
lük bazda gazın payının yüzde 30 düzeyine kadar 
çıktığına, suyun payının da yüzde 19-20 olduğuna 
dikkat çekerek, bunu önemli bir işaret olarak değer-
lendiriyor. 

Aslında, 2019’da üretimlerine ara veren bazı do-
ğal gaz santralleri de bu çerçevede bir üretim pro-
jeksiyonu üzerinden hareket ediyor. Bu santraller, 
2020 yılında daha çok gazdan elektrik üretilebilece-
ğini düşünüyor. Planlamalarda bu şekilde yapılıyor. 
Doğal gazın payının artması kaçınılmaz olarak birim 
elektrik üretim maliyetini de bir miktar artıracak. 

Türkiye, 2019 yılında en ucuz elektrik üretim kay-
nağı olarak gösterilen su konusunda,  “sıra dışı” bir 
yıl yaşadı. Barajlara, ekim ayı sonu itibarıyla yaklaşık 
79 milyar metreküp su geldi. Bu rakam geçen yılın 
aynı döneminde 43.7 milyar metreküp olmuştu. Kı-
saca artış yüzde 80’i bulmuş durumda. 

Elbette bu “su bayramı”, elektrik üretiminde 
önemli bir değişikliğe yol açtı. Doğal gazın, önceki 
yıllarda yüzde 50’ye kadar ulaşan toplam elektrik 
üretimindeki payı dramatik biçimde düştü ve yüzde 
17-18’e kadar geriledi buna paralel olarak da su-
yun payı hızla arttı. Sudan elektrik üretimi (akarsu 
ve barajlar) yüzde 30’lar düzeyine çıktı. Bu durum, 

birim elektrik üretim maliyetlerinin de gerilemesine 
yol açtı. 

Peki, Türkiye 2020’de bu üretim hattında ilerle-
yebilecek mi? Bu soruya “evet” yanıtını vermek zor. 
Çünkü, bu yıl su gelirlerinin azalması bekleniyor. 
Avrupa Meteoroloji Örgütü ve Japonya Deniz-Dünya 
Bilim ve Teknoloji Ajansı’nın verilerine göre ara-
lık-ocak-şubat dönemi mevsim normallerinin 0.5-2 
derece, mart-nisan-mayıs dönemi  0.5-1.5 derece 
üstünde seyredecek. Yağışların da normalin altında 
gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu durumda suyun 
payının bir miktar düşmesi, doğal gazın payının 
artması gündeme gelecek. Son günlerde üretimde 

GAZ TÜKETİMİ  
ELEKTRİKTE ARTACAK,  
ISINMADA AZALACAK

Elektrikte, gazın payının artabileceği tahmin edili-
yor. Peki, havaların mevsim normallerinin üzerin-
de seyretmesi konut tüketimini nasıl etkileyecek?  
Önce, geçmiş yıllara ilişkin verileri paylaşalım. Tür-
kiye, 2017 yılında 53 milyar 322 milyon, 2018’de 48 
milyar 907 milyon metreküp gaz tüketti. Bu yıl tü-
ketimin en iyimser tahminle 44-45 milyar metreküp 
olması bekleniyor. 2020 yılında da kış mevsiminin 
normalin üstünde bir sıcakla geçmesi halinde ocak-
şubat-mart tüketiminin de düşebileceği belirtiliyor. 
Bu durum, gerek BOTAŞ’ın gerekse de özel sektörün 
Rusya’ya karşı “al ya da öde” yaptırımına girmesine 
yol açabilir. BOTAŞ’ın 1 milyar, özel sektörün de 7 
milyar metreküp, 2019 yılı için “al ya da öde” ris-
ki bulunuyor. Ortalama, 2 milyar dolarlık bir fatura 
söz konusu. Bunun elbette belli bir dönemde tela-
fisi mümkün. BOTAŞ ve özel sektör, “al ya da öde” 
kapsamında parasını ödeyecekleri gazı, belli bir 
dönemde çekebilir. Ancak, ekonominin büyümesi, 
elektrik ve doğalgaz talebinin de canlanması büyük 
önem taşıyor.

Türkiye için “su bayramı” bitti, Rusya 
için “doğal gaz bayramı” başlıyor 

2019 yılında “su bayramı” yaşayan Türkiye’yi kurak 
günler bekliyor. Araştırmalar 2020’nin Türkiye açısından 
hem içme suyunda hem de elektrik üretiminde ‘verimsiz’ 

bir yıl olacağını gösteriyor. Bu durumda elektrik 
üretiminde giderek düşen doğal gazın payı artacak ve 

elektrik üretim maliyetleri de yükselecek…
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▶ Türkiye için “su bayramı” bitti, Rusya için “doğal gaz bayramı” başlıyor  ANALİZ 
Deniz Suphi 



 �Doğal gaz fiyatlarına ilişkin öngörülebilirlik me-
selesi, elektrik piyasasına da sirayet eder.
 � İkili anlaşma fiyatının öngörülemezliği, doğal gaz 
ve elektrikte vadeli işlem yapılmasını zorlaştırır.
 �Alıcılar, diğer alıcılara nazaran pahalı alım yapar 
durumuna düşme riskine giremezler ve vadeli iş-
lem yapmazlar.
 �Organize vadeli piyasalarda işlem hacmi yükse-
lemez.
 �Fiyatı öngöremeyen ithalatçılar, yurt dışı piyasa-
lardaki fiyatların alım yapmak için uygun sevi-
yede olup olmadığını bilemezler ve ilave arz sağ-
layacak alım sözleşmelerine girmekte zorlanırlar.
 �Farklı ithalatçılar tarafından ilave arz bağlantıla-
rının yapılamamasına bağlı olarak rekabet gelişe-
mez; piyasa konsantrasyonu düşmez ve rekabetçi 
bir piyasa modelini kendinden beklenen neticeleri 
üretemez.
 �Miktar yönetimi tedarikçide olan kontratlarda tü-
keticilerin (doğrudan ya da tedarikçileri üzerin-
den) piyasada fiyatın düşmesi halinde bu fiyattan 
ilave alım yapma, fiyatın yükselmesi halinde ön-
ceden aldıkları gazı geri satma imkanları oluşa-
maz.

SEKTÖR NE İSTİYOR?
Sektör; şeffaf, öngörülebilir bir fiyat mekaniz-

ması talebinde bulundu. Bu çerçevede, formülde yer 
almasını istedikleri başlıkları da şöyle sıraladı:

 �Formülde toplam maliyetlerle yüksek korelasyon 
içeren, BOTAŞ’ın ithalat kontratlarında yer alan 
ürünlerin fiyatlarına veya ilgili Brent petrol ve pet-
rol ürünlerinin fiyat değişimine bağlı bir endekse 
yer verilebilir. 
 �Formülde, kullanılan emtiaların fiyatları ve ka-
tegorisi için dikkate alınacak referans kaynak 
mutlaka belirtilmelidir. Örneğin Brent petrol, LFO 
veya HFO fiyatları için Platts vs gibi piyasada ka-
bul gören bir kaynak referans gösterilebilir. 
 �Formüldeki katsayılar BOTAŞ’ın ortalama ithalat 
maliyetlerini yansıtacak şekilde ayarlanabilir. 
 �Formülün geçmişe yönelik kaç ay için gerçekleş-
miş Brent petrol veya petrol ürünü fiyatlarını dik-
kate alacağı gösterilmelidir. 
 �Geçmişe yönelik 6 ya da 9 aylık Brent petrol ve 
petrol ürünü fiyatları dikkate alınırken tarife deği-

şiminin yapılacağı aydan itibaren olan sürenin mi 
kullanılacağı, yoksa bir gecikme süresinin uygu-
lanıp uygulanmayacağı gösterilmelidir.
 �BOTAŞ doğal gaz tarife değişim döneminin nasıl 
olacağı (aylık, çeyreklik, yoksa yıllık mı olduğu) 
açık bir şekilde formülde gösterilmelidir. 
 �Çeyreklik dönem olarak devam etmesi piyasa 
oyuncularına öngörülebilir bir fiyat sinyali sağla-
ması açısından daha faydalı olacaktır. 
 �Formül bir kereye mahsus gaz maliyetini yansı-
tacak şekilde belirlenmeli ve formül içeriği değiş-
tirilmemelidir. Zira piyasa katılımcıları formüle 
göre ticari pozisyon almış olabilir ve formül uygu-
lanmadığında zarara uğrayabilir. 
 � İleriye yönelik formül değişikliği yapılmasının 
mecbur kalındığı durumda, piyasa oyuncularının 
makul süreler öncesinde bilgilendirilmesi büyük 
önem taşıyor. 
 �Formüle Türkiye’ye özgü özellikle TL/Dolar kuru 
kaynaklı maliyet artış ya da azalışları dâhil edi-
lebilir. Formül dolar bazlı olup, ödeme TL cinsin-
den olursa TCMB’nin ay sonu alış kurunun dikkate 
alınması yararlı olacaktır. 
 �BOTAŞ tarafından mevcut sözleşmelerdeki fiyat-
ların formül ile devam etmesine karar verilmesi 
halinde formüle ait tüm bilgilerin formül uygulan-
maya başlamadan asgari iki ay önce duyurulması 
gereklidir. Zira tüm piyasa katılımcıları, verilen 
formüle göre finansal durumlarını ve ticari stra-
tejilerini detaylı bir şekilde inceleyecek ve kısa, 
orta ve uzun vadeli ticari kararlar verecektir.Enerji sektöründe gözler BOTAŞ’ta… Enerji Piya-

sası Düzenleme Kurumu’dan (EPDK), 2020 gaz yılı 
için BOTAŞ’a yapılacak kapasite rezervasyonlarının 
süresini, 17 Aralık’a kadar erteleyen bir karar bek-
leniyor. Kapasite rezervasyonları kadar önemli bir 
başka konu, BOTAŞ’ın uygulayacağı gaz satış fiyatı 
ve buna ilişkin formül. Sektör; şeffaf, öngörülebilir 
bir fiyat mekanizması talebinde bulundu. BOTAŞ 
Genel Müdürü Burhan Özcan’ın da hazır bulunduğu 
bir toplantıda, 9 başlık altında bu ilkeleri sıraladı. 
BOTAŞ’ın, özel sektörle (gerek elektrik üreticileri, 
gerekse de gaz sektörü) aralık ayında bir araya gel-
mesi ve 2020 yılı için izlenecek fiyat stratejisi hak-
kında bilgi vermesi bekleniyor. Sektör kaynakları, 
“BOTAŞ’la görüşmeler devam ediyor. BOTAŞ’ın, fi-
yatla ilgili çalışmasının sürdüğünü biliyoruz. Kısa 
süre içinde bizimle paylaşacak” yorumunu yapıyor. 

Enerji Ticareti Derneği (ETD), Ankara’da BOTAŞ 
Genel Müdürü Özcan’ın da katılımıyla enerji yöneti-
miyle bir toplantı yaptı. Deloitte’un gelecek senaryo-
larının olduğu bir sunum da gerçekleştirdiği toplan-
tıda, ETD yönetimi sektöre ilişkin talep ve tespitleri 
paylaştı. Toplantıda üzerinde en çok durulan konu 
ise doğal gazda fiyat mekanizmasına ilişkin beklen-
tiler oldu. 

Önce tespitlerle başlayalım. BOTAŞ’ın, mevcut 
fiyatlama mekanizmasına ilişkin sorun alanlarına 
işaret edildi ve şu tespitler yapıldı:

 �Mevcut sözleşmeler çerçevesinde fiyat değişimi, 
tanımlı bir endekse göre gerçekleşmediği için alı-
cılar, sözleşmenin fiyat riskini yönetemiyor. 
 �Enerji maliyetlerini öngöremeyen bir sanayici- 
elektrik üreticisi optimal bir üretim planı ve fiyat-
landırma yapamaz. 

Gözler “öngörülebilir” fiyat 
mekanizması için BOTAŞ’ta

Enerji sektörü BOTAŞ’tan uygulayacağı gaz satış fiyatına 
ilişkin şeffaf, öngörülebilir bir fiyat mekanizması bekliyor. 
Enerji yönetimini bu konuda bilgilendiren özel sektör 17 

Aralık’ta yapılacak toplantıyı bekliyor…

BOTAŞ’TAN DAVET BEKLENİYOR

BOTAŞ’ın, özel sektörle (gerek elektrik üre-

ticileri, gerekse gaz sektörü) aralık ayında 

bir araya gelmesi ve 2020 yılı için izlene-

cek fiyat stratejisi hakkında bilgi vermesi 

bekleniyor. Sektör kaynakları, “BOTAŞ’la 

görüşmeler devam ediyor. BOTAŞ’ın, fiyat-

la ilgili çalışmasının sürdüğünü biliyoruz. 

Kısa süre içinde bizimle paylaşacak” dedi.
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▶ Gözler “öngörülebilir” fiyat mekanizması için BOTAŞ’ta ANKARA KULİSİ 
Deniz Suphi 



Türkiye yenilenebilir enerji özellikle de güneşin po-
tansiyelini geç fark etti ancak son yıllarda atılan adım-
larla ciddi bir seviyeye ulaşıldı. Enerji Bakanlığı’nın bu 
alana verdiği katkılar ve yaptığı düzenlemelerle başta 
rüzgar olmak üzere güneş, biyoenerji ve jeotermal kay-
naklardan üretilen enerji miktarı şu anda Türkiye’nin 
kurulu gücünün HES’ler hariç yüzde 13’üne ulaşmış 
durumda. 

Evet yenilenebilir enerji Türkiye açısından önemli 
bir kaynak yarattı ancak geleneksel enerji sektörünün 
de yapısını değiştirdi. Çünkü artık tüm dünyada konu-
şulan “tüketicinin üretici” olması aşamasındayız. Yani 
devletin ya da özel sektörün yüz milyonlarca dolar yatı-
rım yaptığı santrallerden elektrik almak yerine evinizin 
bahçesinde, çatısında elektrik üretmek mümkün hale 
geldi. 

Daha önce 1 MW olan lisanssız elektrik üretimi 
sınırının 5 MW’a çıkarılmış olmasıyla ülkemizde, ‘ça-
tılardan akan enerji’ bir değer, meta haline gelmeye 
başladı. Ancak asıl sorun bu kadar yasal düzenlemeye 
karşın Türkiye’nin çatı tipi GES’lerde istenen noktaya 
gelip gelmediği… Rakamlara bakalım…  Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de  li-
sanssız güneş santrallerinde elektrik üretimi bu yılın 
ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 
arttı. Buna göre, Türkiye’de lisanssız güneş santralle-
rinde elektrik üretimi yılın ilk yarısında geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla yüzde 23,8 artarak 4 bin 410 gigavat-
saate yükseldi. Söz konusu dönemde, lisanssız güneş 
santrallerinde en yüksek üretim ise 985 gigavatsaatle 
mayıs ayında, en düşük üretim ise 324 gigavatsaat ile 
ocak ayında gerçekleşti.

Enerji Bakanı da çatı tipi güneş yatırımlarının art-
ması için sık sık açıklamalar yapıyor. Bakan Dönmez, 
Türkiye’de çatı tipi güneş enerjisi sistemlerinde oldukça 

Türkiye’nin 
çatılarında 30 milyar 
dolarlık enerji var!

Türkiye’de bulunan 9 
milyon konut stoğunun yaklaşık 

üçte birinin çatısı güneş enerjisi üretimine 
uygun özellikler taşıyor. Yasal düzenlemelerin 

yapılmasına karşın vatandaşlar kendi elektriğini 
kendileri üretme konusunda ürkek davranıyor. Oysa 
467 milyon metrakerelik çatılardan yılda 46 bin MW 

elektrik üretmek mümkün. Bu miktarın rakamsal karşılığı 
ise 30 milyar dolar. Bu potansiyelden yararlanmak için 
kamunun öncülüğünde belediyeler, bankalar ve enerji 

şirketlerinin yeni finansman modelleri geliştirerek 
bu sektörü daha cazip hale getirmesi 

gerekiyor… 
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lıyor; bu da yaklaşık olarak 467 milyon metrekarelik 
bir alan anlamına geliyor. Bu veriden yola çıkarak 
yapılan analizler, Türkiye’de çatı üzeri güneş ener-
jisi miktarının 46 bin MW kurulu güç elde etmemiz 
mümkün görünüyor. Bu rakamın 23 bini konut ça-
tılarından, 21 bini sanayi ve ticari çatılardan 2 bin 
MW’ı ise kamu kurumu çatılarından elde edilebilir.

TEİAŞ’ın yaptığı açıklamaya göre, çatı kurulum-
larının yaklaşık 6 bin 580 MW’lık kapasiteye ulaş-
masının iletim hatlarında herhangi bir ilave yatırım 

gerektirmeyecek. Enerji Bakanlığı  ise 2017 yılında 
yaptığı açıklamada, gelecek 10 yılda 10 bin MW ku-
rulu güç hedeflendiğini ve bunun da 4 bin MW’ının 
konut çatılarından, 6 binin ise endüstri ve ticari ça-
tılarından planlandığını açıkladı. Türkiye’nin mevcut 
kurulu gücünün yaklaşık yarısına karşılık gelen bu 
potansiyelin yatırım değeri bugünkü maliyet sevi-
yeleriyle hesaplama yapıldığında yaklaşık 30 milyar 
dolar büyüklüğündedir.

19 yıl bedava elektrik kullanma imkanı
Çatı üzeri güneş enerjisi santralleri- 12 Mayıs 

2019 tarihinde yayınlanan Lisansız Elektrik Üretim 
Yönetmeliği kapsamında getirilen ek faydalarla ve 
son yıllarda düşen ekipman ve sistem kurulu fiyat-
larıyla endüstriyel işletmeler, fabrikalar ve elektri-
ğini ticari tarifeden alan işletmeler için ekonomik bir 

yüksek potansiyel olduğunu belirterek “Yapılan dü-
zenlemelerle çatı tipi GES’lerin önünü açtık. Bu pro-
jelerde artık geri dönüş süreleri 10 yılın altına düştü. 
Buna uygun iş ve finansman modellerinin de birlikte 
gelişebileceğini düşünüyorum. Bankalarla da görü-
şüyoruz. Burada büyük bir fırsat var” diyor. 

Almanya’nın hedefi 42, Türkiye’nin ise 5 GW
Peki Türkiye’nin çatılardan elde edebileceği 

enerji potansiyeli ne? GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli, 
Türkiye’nin potansiyelini bir örnekle şöyle açıklıyor: 
Almanya 2030 yılında yüzde 100 oranında yenilene-
bilir enerji kaynağını kullanmayı hedefliyor, bir diğer 
hedef ise 10 yıl içinde 42 GW solar çatı kapasitesi oluşturmak. Almanya’dan 1,5 kat daha fazla gü-

neşlenme süresine sahip olan Türkiye için ise 2023 
hedefi toplam 5 GW olarak belirlendi. Türkiye’deki 
çatıların doluluk oranının Almanya’dan daha düşük 
olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizin 
çatı üstü uygulamalarında henüz hayata geçirme-
diği yüksek bir potansiyeli olduğu netlik kazanıyor. 

Resmi kurumların açıklamalarına göre Türki-
ye’de 9 milyonun üzerinde bina stoğu var. Bu rakam 
çatı üzeri güneş enerjisi potansiyelinin en yüksek 
ülkelerden birinin Türkiye olduğunu gösteriyor. 9 
milyon konutun çatılarından en az üçte birinin gü-
neş enerjisi kurulumuna uygun olduğu tahmini yapı-

ÇATI ÜZERİ GES NEDİR?
Çatı üzeri güneş enerjisini güneş ışığının enerjiye 
dönüştürülmesini ifade eden “fotovoltaik” bir ilkeye 
dayanan enerji üretim teknolojisi olarak özetlemek 
mümkün.
Güneş panelleri aracılığı ile biriktirilen enerji, doğru 
akımdan alternatif akıma dönüştürülür ve kamusal 
elektrik şebekesine verilir. Güneş enerjisi panelle-
ri  kurulduğu andan itibaren otomatik olarak çalış-
maya başlar. Yeterli güneş ışığı alınması ile üretilen 
elektrik otomatik olarak şebekeye aktarılır. Elektrik 
üretimini takip eden süreçte şebekenin gerilimi, fre-
kansı ve düzeni ile ilgili denetimler güvenlik amacı 
ile belirli aralıklarla yinelenir. Ev tipi solar enerji 
dışında çatı üzeri uygulamalar özellikle organize sa-
nayi bölgelerinde, depolama alanlarında, tarım ve 
hayvancılık tesislerinde, büyük ticari yapılarda yani 
alışveriş merkezleri, oteller, hastaneler, akaryakıt 
istasyonları gibi oldukça geniş bir uygulama alanına 
sahiptir.
Özellikle ticaret tarifesinden elektrik kullanan abo-
neler yani alışveriş merkezleri, oteller, hastaneler, 
akaryakıt istasyonları, lojistik merkezleri gibi te-
sislerin çatılarından çok ciddi miktarda enerji elde 
etmek mümkün. 

Kutay Kaleli
GÜNDER Başkanı
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Yönetmeliklerin çatı tipi GES kurulumunu kolaylaştırmasının ardından bankalar da bu alana özel kredi 

vermek için çeşitli şirketlerle iş birlikleri oluşturmaya başladı. Ancak birkaç yıldır ekonominin stabil 

olmaması nedeniyle bu kredilere henüz yeterli ilgi gösterilmiyor… 

CW Enerji ve Koçfinans  yenilenebilirde iş 
birliği yaptı 

CW Enerji ve Koçfinans, güneş enerjisi sistemi 
ihtiyacı olanlar için uygun finansman konusunda iş 
birliğine imza attı. CW Enerji Genel Müdürü Volkan 
Yılmaz, Koçfinans ile yapılan iş birliği kapsamında, 
kullanıcıların güneş enerjisi sistemleri ihtiyaçlarına 
yönelik uygun finansman çözümleri sağlanacağını 
söyledi. Volkan Yılmaz, iş birliğinin hem ekonomiye 
hem de yenilenebilir enerji sektörüne önemli bir çö-
züm ortağı olduğunu belirtti.

Bu iş birliği ile arıcılara, tarımsal sulama sistem-
lerine, hayvancılık faaliyetlerine ve elektriğin olduğu 
veya olmadığı tüm alanlarda, güneş enerjisiyle elekt-
rik üretimine ihtiyaç duyanlara hızlı ve kolay kredi 
sistemiyle finansman çözümü sunulacağını aktaran 
Volkan Yılmaz, “Bunların yanı sıra, sürdürülebilir 
enerjiyle doğal kaynakların verimli kullanılmasını 
teşvik ederek, yarınlara daha yeşil bir dünya bırakıl-
masını amaçlıyoruz” diye konuştu.

TurSEFF, hem finans hem de teknik destek 
sağlıyor

TurSEFF aylık bazda mahsuplaşma başta olmak 
üzere yeni gelen lisanssız elektrik üretim yönetme-
liğinin kendi elektriğini üretmek isteyen kişiler için 
güzel bir fırsat sunduğu belirterek şu bilgileri verdi: 
TurSEFF’in anlaşmalı banka ve leasing kurumları, 
işletmenizde kuracağınız çatı tipi güneş enerji sis-
temi için size çok avantajlı bir leasing veya kredi se-
çeneği sunabilir. Üstelik bu finansman ile firmanıza 
kapsamlı bir teknik danışmanlık hizmeti de ücretsiz 
olarak veriliyor. 

TurSEFF çatı güneş enerjisi finansmanına şu ki-
şiler başvurabiliyor:

 �Çatı tipi GES yatırımı yapmak isteyen sanayi ve/
veya ticari işletmeler, tam zamanlı çalışan sayısı 
250’nin altında olan ve maksimum cirosu 50 mil-
yon euroyu ve toplam yıllık bilançosu 43 milyon 
euroyu firmalar,
 �Çatı tipi GES yatırımı yapmak isteyen belediyeler 

YENİ YÖNETMELİK 26 
HAZİRAN’DA YAYIMLANDI 

“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim 
Yönetmeliği” ile birlikte sektörde yeni bir döneme girildi. 
Yönetmelik; aynı dağıtım bölgesinde yenilenebilir 
enerji kaynağıyla elektrik üretim ve tüketimi olması 
koşuluyla dağıtım şirketiyle bağlantı anlaşmalarındaki 
sözleşme gücü oranınca öztüketim kurulumlarına olanak 
sağlayarak yatırımcıların tüketimini en az maliyetle 
karşılamasına yönelik hazırlandı. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) güneş ener-
jisinde dayalı çatı ve cephe uygulamaları için aylık mahsup-
laşmayla ilgili dağıtım tarifelerini Resmi Gazete’nin 26 Hazi-
ran 2019 tarihli sayısında yayınladı.
Söz konusu kurul kararı, bağlantı anlaşmasına çağrı mek-
tubu almaya hak kazanan ve tüketim tesisi ile aynı ölçüm 
noktasında olan, kurulu gücü bağlantı anlaşması sözleşme 
gücü ile sınırlı 5 MW’a kadar olan lisanssız elektrik üretim 
tesisleri ve 10 kW’a kadar (10 kW dahil) yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı çatı ve cephe uygulamalı elektrik üretim 
tesisleri için uygulanacak.

 î Mahsuplaşma kapsamındaki tüketim karşılığı üre-
tim için tüketim tesisinin abone grubuna özgü tüketici dağı-
tım tarifesinden yüzde 50 indirim,

 î Mahsuplaşma sonucu tüketimin fazla olduğu kı-
sım için tüketim tesisinin abone grubuna özgü tüketici da-
ğıtım tarifesi,

 îMahsuplaşma sonucu, tüketimin üretime eşit veya tüke-
timin üretimden fazla veya az olduğu durumlarda veriş yö-
nünde dağıtım bedeli üretim tesisinin işletmeye giriş tarihin-
den itibaren 10 yıl süre ile yüzde 100 indirimli uygulanacak.

Çatı ve cephe uygulamaları için onay ve kabul 
işlem bedelleri belirlendi
Konuya ilişkin kurul kararında, Elektrik Piyasasında Lisans-
sız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında 10 kilovat ve 
altı çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisine dayalı elektrik 
üretim tesisleri için elektrik dağıtım şirketleri tarafından ya-
pılacak onay ve kabul işlemlerinin bedeli belirlendi. Elektrik 
dağıtım şirketlerinin ilgili başvuru sahiplerinden söz konusu 
tesislerin onayı için 120 lira, kabulü için 159 lira tahakkuk 
etmesine karar verildi.
İlgili şebeke işletmecisi ve görevli tedarik şirketlerine yapıla-
cak başvurular ile sonuçlandırılan taleplerde, pay devri için 
ücret alınmayacak, diğer işlemler için ise 500 lira ödenecek.

duruma geldi. Hastaneler, akaryakıt istasyonları, 
oteller gibi geniş alanlara sahip binaların çatıla-
rına kurulan güneş tesisleri yatırımının geri dö-
nüşü 4-5 ila 5 yıl arasında. 

Aynı şekilde büyük sanayi tesisleri ve fabrika-
larda da geriye dönüş süreleri endüstriyel tesisin 
bulunduğu bölgeye göre 5 ila 6,5 yıl arasında de-
ğişiyor. Bu da dolar bazında yılda herhangi bir fi-
nansman kullanmadan yüzde 16-18 bir getiriye 
denk geliyor. Yani yatırımcı 6 yılda yatırdığı pa-
rayı geri aldıktan sonra 19 yıl bedavaya elektrik 
kullanacak. Bugüne kadarki teknolojiler saye-
sinde güneş enerjisi sistemlerinin ekonomik 
ömrü 25 yıldı ancak yeni çıkan güneş paneli 
teknolojileriyle bu ömür 30 yıla kadar uzaya-
bilecek. 

Herhangi bir fabrika ve endüstriyel tesis 
elektrik kullandığında aktif enerji bedelleri 
dışında; iletim; dağıtım bedelleri ve bunla-
rın üstüne 3 adet fon (TRT, Belediye Tüke-
tim Vergisi; Enerji Fonu) ve KDV ödüyor. Öte 
yandan son yıllarda elektriğe gelen zamları 
da düşününce ilk başta maliyetli gibi gö-
rünse de orta ve uzun vadede yatırımcısına 
kazandırdığı ortada…

BANKALAR BANKALAR 
ÖZEL KREDİLER ÖZEL KREDİLER 

VERMEYE BAŞLADIVERMEYE BAŞLADI
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ve diğer kamu kurumları,
 �Enerji Performans Sözleşmesi ile başvuru yapan 
büyük ölçekli işletmeler  
 �Uygun bulunan projelerin kredi ya da leasing 
sözleşmesi imzalanır ve finansman süreci baş-
lar. Proje yatırımcı firma tarafından uygulanır ve 
TurSEFF danışmanları projenin doğru bir şekilde 
uygulandığının kontrolünü sağlar.

QNB Finans Leasing Solarçatı ile anlaştı
QNB Finans Leasing ve Solarçatı Kurulum Hiz-

metleri arasında çatı üzeri güneş enerjisi santralleri 
kurulumu projelerini kapsayan bir işbirliği protokolü 

imzalandı. Konuya ilişkin şirketten yapılan açıklamaya 
göre, protokol çerçevesinde danışmanlık ve kurulum 
hizmetleri Solarçatı tarafından yapılan çatı üstü gü-
neş enerjisi projelerinde QNB Finansleasing finansal 
çözüm ortağı olarak yer alacak.

Güneş enerjisi sektöründe hayata geçirilen son 
yönetmelik değişiklikleriyle birlikte işletmeciler ilk 5 
yıl elektrik faturası öder gibi leasing taksiti ödeyerek 
çatı üzeri güneş enerjisi sahibi olabilecek. 

İş’te Güneş Kredisi
İş Bankası sektörde bir ilke imza atarak “çatı” 

ve “öz tüketim” modeli üzerinden güneş enerjisi 
santrali yatırımlarına finansman desteği sunuyor. 
İşletmelerin elektrik giderlerini azaltmak için ça-
tılarına kendi güneş enerjisi santralini kurup kredi 
taksitlerini fatura öder gibi ödeyebileceği “İş’te Gü-
neş Kredisi”nin detayları bankanın resmi web site-
sinde açıklandı. İş’te Güneş Kredisi’ ile kendi elektri-
ğini çatılarında veya aynı trafo merkezine bağlı boş 
arazilerinde çevre dostu şekilde üreten işletmeler, 
elektrik giderlerinden tasarruf edecek. İş’te Güneş 
Kredisi, azami 1 yılı anapara geri ödemesiz 10 yıla 
varan vadelerde TL, dolar ya da Euro cinsinden kul-
lanılabilecek. Kredi taksitleri için esnek veya fatura 
öder gibi aylık eşit taksitlerle geri ödeme imkânı 
sağlanacak.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Meh-
met Şencan, kendi elektriğini üretmek isteyen işlet-
melerin yanında olduklarını belirterek işletmelerin 
bu şekilde tasarruf edeceğini ve sektörel rekabette 
öne çıkacağını ifade etti.

Çatı tipi güneş enerjisi santrali kurmaya 
karar verenlerin en başta dikkat etmesi ge-
reken konu ekipmanların bedeli ve işçilik 
maliyetleri. Uzmanlar, kuruluma karar ver-
meden önce dikkat edilmesi gereken başlık-
ları şöyle sıralıyor: 

1-Düşük fiyat her zaman avantaj sağlamaz 
10 kWp altı çatı GES için kWp başına 

1.100-1.500 dolar arasında bir maliyet he-
saplamak gerekiyor. Akülü sistem kullanmak 
istenildiğinde ise kurulu güç başına 500 ila 
800 dolar arasında ek bir maliyet çıkıyor. Bu 
durumda büyüklüğe göre 5-15 bin dolar ara-
sında bir rakam çıkıyor. 

2-Güvenilir bir kurulum şirketi seçmek ge-
rekiyor 

Kurulacak çatı tipi GES için yatırımı doğru 
planlayan, doğru ürünleri tedarik eden, ku-
sursuz montaj yapan ve işletmeye alan şir-
ketler tercih edilmeli. Bunu sağlayabilecek 
şirketler ise referansları dışında, mesleki 
odalara ve derneklere üye olması ve yeterli 

uzman elemanlar istihdam edenlerdir. Gü-
venilir bir şirketin aynı zamanda finansman 
sağlama konusunda da yardımcı olması da 
önem taşıyor. 

3-Kullanılalacak malzemeyi iyi seçin 
Bunun için tanınmış ve servis ağı iyi olan 

yerli ya da yabancı bir marka seçilmesi ge-
rekiyor. Yabancı bir marka seçilecekse dist-
ribütörünün referansı da önem taşıyor. Ürün 
satışı yapan genel distribütörün garanti sü-
resince tedarik ettiği ekipman ve ürünlerle 
ilgili sorumluluğu üstlenmesi gerekir. 

4-Uzaktan kontrol sistemi de olmalı
Sistemde yaşanabilecek kusurlar, arıza-

lar ve hasarları ilk aşamada belirlemek için 
uzaktan izleme sisteminin kurulması gere-
kir. Bazı hatalar zamanla kendisini göster-
diği için sistemin düzenli bir şekilde kontrol 
edilmesi sağlanabilir. Bir arızanın geç tespit 
edilmesi, garanti süresi dışına çıktığı zaman 
hak talep edemeyebilirsiniz.

TÜKETİCİLER İÇİN  TÜKETİCİLER İÇİN  
KARAR VERME KILAVUZUKARAR VERME KILAVUZUMehmet Şencan

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı
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yaklaşık 2 milyar dolar finansmanla önemli yol kat 
edildiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde dönü-
şen ve değişen ihtiyaçlara yönelik yeni adımlar atıl-
masıyla bu sürecin ilerleyeceğini düşünüyoruz” diye 
konuştu.

Dönüşümde yatırım ve finansman ihtiyacı 
artacak

Shura Kıdemli Enerji Analisti Yael Taranto ise ra-
pora ilişkin olarak  “Türkiye’nin yatırım potansiyeli, 
yerel bankaların deneyimi ve enerji sektörünün ge-
lişkinliği, dünyada ise iklim taahhütlerindeki artışla 
birlikte konjonktürel belirsizlikler aşıldığında enerji 
dönüşümü ihtiyaçları için finansal kaynaklara ulaşı-
labileceği ortaya konuluyor” dedi.

Çalışmaya göre, 2004-2018 döneminde enerji 
yatırımları finansmanında en önemli kaynak yurtiçi 
ve yurtdışı finansal kuruluşlar oldu. 2018 sonunda 
yurtiçi bankalardan enerji sektörüne sağlanan fi-
nansman, gayri nakdi krediler dahil, 45,4 milyar do-
lara ulaştı. Yurtdışı finansal kuruluşlardan da doğru-
dan özel sektör enerji yatırımlarına 12 milyar dolar 
düzeyinde kredi sağlandı.

Araştırmada, 2007-2018 döneminde enerji sek-
törünün toplam sabit sermaye yatırımları içindeki 
payının yüzde 2,3 olduğu, bankacılık kredileri için-
deki payının ise yüzde 7’ye yaklaştığı belirtildi. Or-
ta-uzun vadeli borçlar dikkate alındığında ise pay 
yüzde 10 civarında.

Enerji sektörünün diğer sektörlere kıyasla borç-
lanma olanaklarından daha fazla yararlanabilmesi 
ve orta-uzun vadeli kaynak temin edebilmesi dikkat 
çekiyor. Enerji dönüşümü yatırımlarında sağlanabi-
len yüzde 60-65 seviyesindeki borç oranının diğer 
enerji yatırımlarına kıyasla daha yüksek seviyede 
olduğu görülüyor. 

Yılda 5,3 - 7 milyar dolar yatırıma ihtiyaç var
Raporda, 2030 yılına kadar Türkiye enerji sek-

törünün dönüşümünün devamı için yıllık ortalama 
5,3-7 milyar dolarlık bir yatırım ihtiyacı olduğu tah-
min ediliyor. Bu yatırımın karşılanması için ise yıllık 
ortalama 3,6 - 4,5 milyar dolarlık finansman gere-
keceği hesaplandı. Söz konusu rakamlar geçmiş dö-
nem ortalamalarının 1,5 ila 2 kat üstünde. Önemli 
ölçüde artacak olan finansman gereksiniminin 
yüzde 70’inin geleneksel banka kredileriyle, yüzde 
30’luk bölüm için ise tahviller, girişim/risk serma-

yesi vb. alternatif yatırım araçlarıyla karşılanabile-
ceği hesaplanıyor. 

Yatırımlar 2030’a kadar yenilenebilir enerjinin 
elektrik üretimi içindeki payının yüzde 50’ye yüksel-
mesini, ayrıca enerji verimliliğinde ‘Ulusal Enerji Ve-
rimliliği Eylem Planı 2017-2023’ hedeflerine ulaşı-
larak 2030’a dek bu seviyenin muhafaza edilmesini 
sağlayacak.

Enerji finansmanında yeni  
ürünlere ihtiyaç var

Türkiye’nin enerji sektörünün dönüşümü için 
ihtiyaç duyulacak yatırım ve finansmanın karşılan-
ması için gereken eylem ve önlemler, çalışma kap-
samında yapılan paydaş görüşmeleri doğrultusunda 
birer eylem alanı halinde ifade edildi. 

Türkiye’de enerji dönüşümü konusunda çalışan 
ilk ve tek düşünce kuruluşu Shura Enerji Dönüşümü 
Merkezi, Türkiye’nin enerji finansmanı raporunu ya-
yımladı. ‘Türkiye’de Enerji Dönüşümünün Finans-
manı’ raporuna göre, 2002-2018 döneminde enerji 
yatırımlarının yıllık ortalama tutarı 5,5-6 milyar 
dolar, finansmanı 3,5-4 milyar seviyesinde. Enerji 
dönüşümü yatırımlarında ise yıllık ortalama yatırım 
3,4 milyar dolar, finansman tutarı  2,1 milyar dolar 

seviyesinde. 
Shura Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü De-

ğer Saygın raporun hedefinin, Türkiye’de yenilene-
bilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına yönelik 
finansman ihtiyacının değerlendirilmesiyle birlikte 
finansal kuruluşlar, yatırımcılar ve kamuya yönelik 
öneriler geliştirmek olduğunu vurgulayarak, “Geç-
miş döneme bakıldığında Türkiye’de enerji dönü-
şümünde yıllık ortalama 3,4 milyar dolar yatırım ve 

Türkiye’de enerji dönüşümü için yıllık  
3,4 milyar dolar yatırım yapıldı

Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişi ifade eden ‘enerji dönüşümü’ 
yatırımlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Bu alanda Avrupa’nın ilk sıralarına 

yerleşen Türkiye 2002-2018 döneminde enerji dönüşümü için yıllık 
ortalama 3.4 milyar dolarlık yatırıma imza attı… 

RAPORDA ENERJİ 

DÖNÜŞÜMÜNÜN FİNANSMANINI 

DESTEKLEMEK ÜZERE BEŞ 

EYLEM ALANI ÖNERİLDİ;

 ¾ Enerji dönüşümü perspektifinin ve piyasa 
mekanizmasının güçlendirilmesi,

 ¾ Finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi,
 ¾ Enerji verimliliği finansmanının artırılması,
 ¾ Yenilenebilir enerji finansman modellerinin 

geliştirilmesi,
 ¾ Dağıtık yenilenebilir enerji sistemlerinin fi-

nansman modellerinin geliştirilmesi. 
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‘Yeşil finansman’  
350 milyar dolara ulaşacak

Sürdürülebilirlik temalı yeşil finansman araç-
ları hızla büyüyerek yaygınlığını artırıyor. Inter-
national Institute of Finance (IIF) raporuna göre 
2019’da sürdürülebilirlik temalı borçlanma tutarı 
yüzde 30 büyüyerek 350 milyar dolara ulaşacak. 
Yeşil borçlanma araçlarına ilginin artması politika 
yapıcıların sürdürülebilirlik öncelikleri ve eylem-
leri doğrultusunda yatırımcıların bu alandaki ye-
terliliklerini belgeleme çabasından kaynaklanıyor. 
Yeşil tahvillerin dünya tahvil piyasasındaki payı 
henüz yüzde 0,5 düzeyinde, ancak getirisi standart 
tahvillerden daha yüksek seyrediyor.

Dünyada en çok yeşil tahvil ihracı gerçekleş-
tirmiş ülkeler olan Fransa, Hollanda, Çin, ABD ve 
Almanya, 2019 ilk yarısı sonuna dek yapılmış kü-
resel toplam ihracın yarısını gerçekleştirdi. Mevcut 
durumda krediler dahil yeşil borçlanma araçları 
ihracının yüzde 70’i gelişmiş ülkeler tarafından 
gerçekleştiriliyor. Ancak, Çin’in de dahil olduğu 
gelişmekte olan ülkelerde hızlı gelişme görülü-
yor. Türkiye’nin toplam payı 2017 ve 2018’de yap-
tığı ihraçlarla yüzde 0,4’e kadar ulaşıyor ancak 
2019’da bu alanda aktivitesi bulunmuyor. Türkiye 
yeşil borçlanma araçlarındaki etkinliğini artırarak 
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği finansman 
araçlarını çeşitlendirme fırsatına sahip. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafın-
dan açıklanan 2020-2022 dönemini kapsayan Yeni 
Ekonomi Programı’nda enerji sektörünün yaşa-
dığı finansman sorununu rahatlatacak önlemler de 
yer alıyor. “Değişim Başlıyor” temasıyla açıklanan 
programa göre, Türkiye Varlık Fonu, petrokimya, 
madencilik ve yerli kaynağa dönük enerji üretimi 
alanlarında özel sektör iş birliklerine dayanan sabit 
sermaye yatırımlarında yer alacak.

Birçok sektörde söz konusu dönemde atılacak 
adımların, politika ve hedeflerin yer aldığı programa 
göre, enerji sektöründe verimlilik ve yerlileştirme 
teknolojileri yatırımları ön planda olacak. 

Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı çerçeve-
sinde enerji girdi maliyetleri azaltılırken, Türkiye 
Varlık Fonu, petrokimya, madencilik ve yerli kaynağa 
dönük enerji üretimi alanlarında özel sektör iş bir-
liklerine dayanan sabit sermaye yatırımlarında yer 
alacak. 

Güneş, rüzgâr, biyokütle, yenilenebilir enerji ve 
yerli kömür kaynaklarının elektrik üretimindeki payı 
artırılacak, YEKA modeli ile bu enerji teknolojilerinin 
yerlileştirilmesi desteklenecek.

Petrol ve doğal gaz aramasına hız verilecek
Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesindeki yatı-

rımlara ilişkin ilk adımların atılacağı bu dönemde, 
petrol ve doğal gaz kaynağı aramaları, başta de-
nizlerde olmak üzere hızlandırılarak sürdürülecek. 
Maden arama ve sondaj çalışmaları hızla devam et-
tirilerek, bulunan rezervler kamu-özel iş birliğinde 
yeni iş modelleri ve finansman mekanizmalarıyla 

ekonomiye kazandırılacak. Bor başta olmak üzere 
madenler işlenip yüksek katma değerli ürünlere dö-
nüştürülecek ve uluslararası piyasalara sunulacak.

Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu tarafından gerçekleştirilen ve sonuçları 
kamuoyu ile paylaşılan mali bünye değerlendirme 
çalışmasında bankacılık sektöründe takip hesapla-
rına aktarılması gereken, ağırlıklı olarak inşaat ve 
enerji sektörlerine kullandırılmış 46 milyar lira bü-
yüklüğünde ilave kredi tespit edildi. Bu tutarın 2019 
yıl sonuna kadar ilgili hesaplara aktarılması ile sek-
törün tahsili gecikmiş alacak oranının yüzde 6,3 se-
viyesine kadar yükselebileceği ve sermaye yeterlilik 
rasyosunun ise yüzde 17,7 seviyesine gerileyebile-
ceği tahmin ediliyor. 

Yeni Ekonomi Programı’nda, 2018’de 43 milyar 
dolar enerji ithalat faturasının bu yıl sonu itibarıyla 
41 milyar dolara düşmesi öngörülüyor. Enerji ithala-
tının 2020’de tekrar 42,5 milyar dolara yükseleceği 
tahmin edilirken, 2021’de ise 43,3 milyar dolar sevi-
yesinde olacağı hesaplanıyor.

Yeni ekonomi programından  
enerjiye finansman müjdesi çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nda 
finansman sorunu yaşayan enerji sektörü için özel çözümler yer alıyor. Güneş, rüzgar gibi 

yenilenebilir enerji kaynakları ve yerli kömür kaynaklarının payı artırılacak. Türkiye Varlık 
Fonu da petrokimya, madencilik ve yerli kaynağa dönük enerji üretimi alanlarında özel 

sektör iş birliklerine dayanan sabit sermaye yatırımlarında yer alacak… 
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Dağıtık güneş enerjisi 
yatırımları çok hızlı bir 
büyüme dönemine girecek

IEA raporuna göre, fotovoltaik 
sistem maliyetleri 2024’e kadar 
yüzde 15-35 oranında azalacak ve 
birçok ülkede beklenenden daha 
hızlı şekilde fosil yakıtlarla reka-
bet edecek seviyeye gelecek. Aynı 
dönemde dağıtık güneş enerjisi 
yatırımları çok hızlı bir büyüme 
dönemine girecek. Dağıtık sis-
temlerin yönetimine dikkat çeken 
Dr. Birol, “Dağıtık PV’nin potansi-
yeli dikkat çekici ancak PV sistem 
sahiplerinin diğer tüketicilerin ve 
enerji dağıtım şirketlerinin farklı 
çıkarlarını dengelemek için iyi yö-
netilmesi gerekiyor” dedi.

Birol, IEA’nın ülkelerin elekt-
rik güvenliğini tehlikeye atmadan 
hızla gelişen bu teknolojiden tam 
olarak yararlanmaları için ne-
lerin gerekli olduğu konusunda 
tavsiyelerde bulunmaya hazır 
olduğunu ifade etti. Ekonominin 
iyileştirilmesi, politika desteği ve 
daha etkili düzenlemelerle bu-
günkü Japonya’nın toplam güç 
kapasitesinin neredeyse iki katı 
olabilecek dağıtık PV’nin küresel 
kurulu kapasitesinin 2024’e ka-
dar 600 GW’nin üzerine çıkarabi-
leceği belirtiliyor.

Yenilenebilir Enerji 2019 ra-
porunun tanıtım toplantısında, 
önümüzdeki beş yıl içinde yeni-
lenebilir enerji kapasitesindeki 
artışın ABD’nin şu anki toplam 
enerji kapasitesi olan 1.200 GW 
olacağı belirtildi. Teknoloji mali-
yetlerindeki düşüşlerden ve hü-
kümet politikalarından kaynağını 
alan solar PV sektöründeki bu 
yükseliş, yenilenebilir kapasitenin 
yüzde 60’ını oluşturacak. Bugün 

yüzde 26 olan yenilenebilir ener-
jilerin küresel enerji üretimindeki 
payının ise 2024’te yüzde 30’a 
çıkacağı tahmin ediliyor. Küresel 
yenilenebilir enerji kapasitesinin 
2019 ve 2024 arasında yüzde 50 
artarak 3.721 GW’ye ulaşması 
bekleniyor.

Rapor, politika belirsizlikleri, 
yüksek yatırım riskleri, rüzgar 
ve güneş enerjisinin sisteme en-
tegrasyonu gibi konuları ise daha 

fazla yenilenebilir enerji çözümü 

geliştirmenin önünü tıkayan ana 

zorluklar olarak belirtiyor. IEA 

İcra Direktörü Dr. Fatih Birol, 

“Yenilenebilir enerji kaynakları 

dünyanın en büyük ikinci elektrik 

kaynağı, ancak uzun vadeli iklim, 

hava kalitesi ve enerji erişim he-

deflerine ulaşmamız durumunda 

dağıtımlarının hızlanması gereki-

yor” açıklamasında bulundu. 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) “Yenilenebilir Enerji 2019” 
küresel sektör raporunu yayınladı. Rapor, küresel yenilenebilir 
enerji kapasitesinin 2019 ve 2024 arasında yüzde 50 artarak 

3 bin 721 GW’ye ulaşacağını öngörüyor. Büyümenin yüzde 
60’ından solar PV sektörü sorumlu olurken yeni tesislerin 

yüzde 70’i ticari ve endüstriyel uygulamalar olacak

Küresel yenilenebilir enerji kapasitesi  
5 yıl içinde 3.721 GW’ye ulaşacak
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“Yönetilemeyen büyüme…”
Mesken tipi güneş enerjili 

çatı sistemlerinin, 2024 yılına 
kadar iki katına çıkarak 100 mil-
yona ulaşması beklenirken bu 
yıl kişi başına düşen en yüksek 
pazarların Avustralya, Belçika, 
Kaliforniya, Hollanda ve Avus-
turya olacağı tahmin ediliyor. 
Birol, “Maliyetler düşmeye de-
vam ettikçe, solar PV sektörünü 
güçlendirmek için artan bir teş-
vikimiz var. Dağıtık solar PV sis-
temlerinden elektrik üretmenin 
maliyeti, çoğu ülkede perakende 
elektrik fiyatlarının altında kalı-
yor. Birol, IEA olarak bu maliyet-
lerin 2024 yılına kadar yüzde 
15-35 oranında azalacağını ve 
teknolojinin dünya çapında daha 
cazip hale geleceğini ifade etti.

Ancak rapor, dağıtık PV’nin 
büyümesinin sürdürülebilir ol-
masını sağlamak için önemli 
politika ve tarife reformlarına 
ihtiyaç duyulduğu konusunda 
uyarıyor. Yönetilemeyen bir bü-
yüme, elektrik sistem maliyet-
lerini yükselterek, yenilenebilir 
enerji şebekelerinin entegras-
yonunu zorlayarak şebeke ope-

ratörlerinin gelirlerini azaltabi-
lir. 

Rapor, biyoyakıt teknolojile-
rinin şu anda ulaşımdaki yenile-
nebilir enerji kullanımının yüzde 
90’ını temsil ettiğini ve kulla-
nımların önümüzdeki beş yıl 
içinde yüzde 25 artacağını vur-
guluyor. Biyoyakıt piyasasındaki 
büyüme, başta Çin olmak üzere, 
Asya’da hakim olurken özellikle 
enerji güvenliği ve hava kirliliği 
endişeleri tarafından yönlendi-
rilecek.

Elektrikli araç piyasasındaki 
hızlı genişlemeye karşın yenile-
nebilir elektriğin taşımacılıkta 
kullanımı 2024 yılında tüketimin 
sadece onda birini oluşturacak. 
Yenilenebilir enerji kaynakları-
nın ulaşım alanındaki kullanım-
larına yönelik yakıt talebi ise 
yüzde 5’in altında kalacak. Ra-
por, havacılık ve deniz taşımacı-
lığındaki yeni pazarlara yönelik 
gelişmiş politika desteği var-
sayımıyla ve daha yüksek kota 
seviyeleri sayesinde, 2024 yılına 
kadar ek yüzde 20 oranında ar-
tan yenilenebilir kullanımı ön-
görüyor.

2024 yılında kurulu yenilenebilir enerji kapasitesindeki 

tahminlerde, 1.219 GW ile Çin ilk sırada gelirken 411 GW’lik 

yenilenebilir enerji kapasitesiyle ABD ikinci sırada yer alacak. 

Türkiye’nin 42 GW seviyesindeki mevcut yenilenebilir enerji 

kapasitesinin ise 2024 yılında yüzde 50 artış ile 63 GW’ye 

ulaşacağı öngörülüyor. Türkiye’nin 2018 sonu itibarıyla 5,1 

GW seviyesindeki güneş enerjisi kurulu gücü ise 2024 yılında 

iki katına yükselerek 15,1 GW olacak. Güneş enerjisindeki 

ilave 10 GW kapasite artışının 3,7 GW’lik kısmı ise dağıtık 

enerji sistemlerinden sağlanacak.
Sabancı Üniversitesi İstanbul Po-

litikalar Merkezi(İPM) tarafından dü-
zenlenen ve iklim değişikliği alanında 
çalışan araştırmacı ve akademisyen-
lerin konuşmacı olarak katıldığı “İklim 
Kafe Konuşmaları”nın ekim ayı bu-
luşmasında bu kez gündemi “enerji 
adaleti” oluşturdu. 2 Ekim Çarşamba 
günü  Karaköy’de Sabancı Üniversi-
tesi Minerva Palas’ta gerçekleşen 
toplantıda, 2018/19 Mercator-İPM 
Araştırmacısı Dr. Cem İskender Aydın, 
“Enerji Adaletinin İzinde: Türkiye’de 
Rüzgar Enerjisi Karşıtı Muhalefeti An-
lamak” başlıklı sunumunu gerçekleş-
tirdi. 

Sunumda, Türkiye’deki rüzgar 
enerjisi santrallerine (RES) karşı ha-
rekete geçen yerel hareketler, enerji 
adaleti ve enerji demokrasi kavram-
ları çerçevesinden ele alındı. 

Toplantıda konu; “Türkiye’de enerji 
politikaları adil bir şekilde oluşturu-
luyor mu? Kararlar katılımcı bir şe-
kilde alınıyor mu? İnsanların hakları 
gözetiliyor mu? Enerji üretilirken or-
taya çıkan olumsuz etkiler adil dağı-
lıyor mu? Enerji tüketilirken insanlar 
arasında eşit dağıtılıyor mu?” soru-
ları üzerinden tartışmaya açıldı. Su-
numda dünyada ve Türkiye’de çevre 
adaleti mücadelesi ve çevre adaleti 
kavramına değindikten sonra, Tür-
kiye’de elektrik üretiminin politik 
ekolojisi ve yerel enerji adaleti mü-

cadelelerinden bahsedildi. Bu çerçe-
vede de Türkiye’deki RES karşıtı yerel 
hareketin, özellikle de iklim krizine 
karşı önemli bir alternatif olarak öne 
sürülen rüzgar enerjisine neden karşı 
çıktığını anlamaya yönelik bir vaka ve 
söylem analizi sunuldu. 

42 ayrı yerde mücadele veriliyor
Halihazırda dünyanın birçok kö-

şesinde rüzgâr santrallerine, güneş 
santrallerine ve jeotermal santrallere 
karşı yerel mücadelelerin sürdüğü-
nün ifade edildiği toplantıda, dünya-
daki ekolojik paylaşım ihtilaflarını 
belgeleyen Küresel Çevre Adaleti At-
lası’na (EJAtlas) göre, Eylül 2019 iti-
barıyla dünyada en az 42 noktada bu 
türden mücadeleler verildiği ve Türki-
ye’de de Karaburun’da, Çeşme’de, Ur-
la’da, Kazdağı’nda, Cunda’da ve daha 
başka birçok noktada rüzgar sant-
rallerine (RES) karşı yerel hareketler 
sürdüğü belirtildi.

Enerji adaleti kavramının “çevre 
adaleti” ve “iklim adaleti” kavramları 

ile de çok yakından ilişkili olduğunun 
vurgulandığı toplantıda;  eşit ekono-
mik ve ekolojik paylaşımın, hakların 
tanınmasının ve etkin bir katılımcılı-
ğın  enerji adaleti için gerekli olduğu 
belirtildi. Karaburun’daki yerel hare-
ketten örnek veren Cem İskender Ay-
dın, konuyu şöyle değerlendirdi: 

Karaburun Kent Konseyi’nin 2013 
yılında yaptığı bir açıklamada şöyle 
deniyor:  Evet, RES’ler yenilenebilir 
ve temiz enerji üretirler. Ancak, kar-
bondioksit salımı/sera gazı azaltı-
mının faturasını yarımada halkına, 
bu bölgedeki canlı türlerine, kısacası 
doğaya ve hayatın kendisine ödetmek 
adil midir?”  Bu alıntı, Karaburun sa-
kinlerinin bu projeyi nasıl bir çevre 
adaleti problemi olarak gördüğünü 
güzel bir şekilde özetliyor. Küresel bir 
hedefe ulaşmak (iklim değişikliğini 
önlemek) için tasarlanan ulusal bir 
eylemin yerel süreçleri nasıl etkileye-
bileceğini ve nasıl yeni ekolojik pay-
laşım ihtilaflarını tetikleyebileceğini 
gösteriyor. 

ENERJİ ADALETİ
Enerji adaleti için yeniden dağıtım, hakların 

tanınması ve katılımcılık şart
Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) “İklim Kafe Konuşmaları”nın ekim ayı toplantısında 2018/19 Mercator-İPM 
Araştırmacısı Cem İskender Aydın, “Enerji Adaletinin İzinde: Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Karşıtı Muhalefeti Anlamak” başlıklı bir sunum 

yaptı. Türkiye’deki RES karşıtı yerel hareketleri, enerji adaleti ve enerji demokrasi kavramları üzerinden değerlendiren Aydın, enerji 
adaleti için eşit ekonomik ve ekolojik paylaşımın, hakların tanınmasının ve etkin bir katılımcılığın gerekli olduğunu vurguladı
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sin zinciri ile okyanusdaki sıcaklık, PH ve oksijen de-
ğerlerinin etkilenmesi bekleniyor. Kuzey kutbunun 
Atlantik Okyanusu ile karışması sonucu ısı gradyanı 
önemli ölçüde azalacağından, bu durum iklim deği-
şikliğine yol açan bir faktör olacak.

Son 10 yılımız kaldı!
2015 yılındaki Paris İklim Konferansı’nda küre-

sel ısınmanın 2°C  altında kontrol edilmesi kararı 
alınmıştı. Geniş ve yetkin kadrosu ile Birleşmiş Mil-
letler’e bağlı IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişik-
liği Paneli) konuyu araştırarak son raporunu Ekim 
2018’de yayınladı. IPCC’in bu raporunda, sıcaklıkla-
rın 1.5°C veya 2°C ile sınırlandırılması halleri için 
geliştirilen modellere göre, en önemli sera gazı olan 
CO2’in salınımının, 1.5°C alternatifinde yaklaşık 
2050 yılına kadar; 2°C senaryosunda ise 2070 yılına 
kadar net olarak sıfırlanması gerekiyor! 2°C senar-
yosunda iklimsel risklere maruz kalacak nüfusta 
birkaç yüz milyonluk artış bekleniyor. Denizlerde ba-
lık avının yarı yarıya azalması, ve susuzluğa maruz 
kalacak nüfusun yüzde 50 artması da söz konusu. 
Gelecekte insanlığı daha yüksek sıcaklık, kavurucu 
ısı dalgaları, ekstrem yağışlarla birlikte aşırı kurak 
dönemleri ile çok daha dengesiz iklim şartları bek-
liyor. 

Avustralya’daki Breakthrough National Centre for 
Climate Restoration ise bizleri bekleyen iklim deği-

şikliği şartlarının, IPCC raporunda belirlenenlerden 
çok daha vahim olacağı görüşünde. Kutuplardaki 
buzulların erimesi, donmuş toprakların çözülmesi, 
atmosferik su buharının artması, tropik bulutların 
kutuplara doğru ilerlemesi, bir kritik durum aşıldı-
ğında, geri beslemeler sonucu hızla denge dışına 
savrulabilecek süreçler. Siyasilerin de gerekli ön-
lemleri geciktirmesi sonucu sıcaklık artışının 30 yıl 
içinde 3°C’yi bulacağını ileri sürüyorlar. Avustralya 
kaynaklı bu rapora göre, dünyanın yüzde 35’ini, nü-
fusunun da yüzde 55’ini, her yıl en az 20 gün etki-
leyen ölümcül ısı dalgaları oluşacak. Bu çalışmanın 
vardığı sonuca göre dünyanın sıfır karbon ekonomi-
sine geçmesi için sadece 10 yılı kalmış durumda. 

Nükleer enerjisiz olmaz
İklim değişikliğini önlemek için yeterli önlemler 

zamanında alınamazsa medeniyet ciddi tehdit al-
tında. Bu nedenle IEA’nın hazırladığı çeşitli yol ha-
ritalarına gerekli önem verilmelidir. Bunlardan so-
nuncusu “Bir Temiz Enerji Sisteminde Nükleer Güç” 
adı altında geçtiğimiz mayıs ayında yayınlandı. Nük-
leer enerji günümüzde, 452 santralle elektrik ener-
jisinin yüzde 10’u gibi önemli bir oranını karşılıyor, 
tüm engellere karşın... 

Bu oran Amerika’da yüzde 18, Fransa’da ise 
yüzde 72. Fakat, nükleer enerji karşıtı lobilerin ça-
bası ile yaratılan kamuoyu baskısı sonucu, ilerlemiş 

İklim değişikliğini sürdürülebilir limitler dahi-
linde tutabilmek için, 2040 yılına kadar elektrik 
enerjisi ihtiyacının yüzde 85’inin temiz enerji 
kaynaklarından sağlanması öngörülüyor. Ha-

len bu oran yüzde 36 olduğuna göre, temiz enerji 

kaynaklarının gelişmesinin bu süre içinde üçe kat-

lanması gerekecek. Devreden çıkarılan nükleer ka-

pasitenin karşılanması için elektrik sektöründe ge-

rekli ek temiz enerji yatırımlarının 1.6 trilyon dolar 

olacağı hesaplanıyor!

Kuzey kutbunda, Greenpeace adına mayıs ayında 

araştırmalar yapan Arctic Sunrise gemisi müretta-

batı, yüzen kutup buzullarına ilk olarak, Grönland 

ve Norveç’in Svalbard Limanı arasındaki Fram Bo-

ğazı’nda rastlamıştı. Kısa zaman içinde, çevrede 

çoğalan buz blokları, ufka kadar denizin üstünü 

kaplıyordu. Fram Boğazı, 1220 km kuzeydeki kutup-

tan kopan buzların, eriyerek Atlantik sularına karış-

madan önce son toplandıkları bir mezarlık olmuştu 

adeta. Buz tabakasının kaybolmasıyla bölgedeki be-

Nükleer enerjiden 
vazgeçebilir miyiz?

NÜKLEER ENERJİNİN DAHA 
GÜVENLİ HALE GELMESİ 
İÇİN YENİ TEKNOLOJİLERE 
HIZ VERMEK GEREKİYOR

 KONUK YAZAR 
Vahap Samanlı 
İnşaat Yüksek Mühendisi-Araştırmacı
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enerji vadeden füzyon teknolojisidir. 

Yapılması gerekenler 
Nükleer enerji bir temiz enerji türü olmasına 

rağmen rüzgar ve güneş enerji sektörünün gördüğü 
destekten mahrum bırakılmıştır. Oysa ki, teknolojik 
ilerleme pazar payına paralel olarak gelişir. Teknolo-
jik gelişmelerin uygulamaya geçirilememesi, çeşitli 
nedenlerle inşaat sürelerinin uzaması, değişken yö-
netmelikler, seri üretimin bir türlü sağlanamaması, 
diğer temiz enerji türleri ile rekabet şansının veril-
memesi gibi nedenlerle günümüzde yeni bir nükleer 
santral inşası çok riskli ve pahalı bir yatırım haline 
geldi. Avrupa ve Amerika’da mevcut santrallerin ye-
nilenmesi ve kapasite artırımı maliyeti yeni santral 
inşaatına nazaran çok daha düşük. Bu yola girildi-
ğinde  nükleer santrallerin rüzgar ve güneş ener-

jisi  ile rekabet edilebilmesi mümkün olacak, temiz 
enerji kapasitesine kısa vadede önemli katkı sağlan-
mış olacak.

İlk aşamada mevcutların renovasyonu, sonra 
yeni nesil reaktörlerin inşası ile nükleer santraller 
insanlığın ihtiyacı olan temiz, ucuz ve güvenli ener-
jinin sağlanmasında belirleyici olacaktır ve 2050 
yılına kadar 7 milyon kişinin daha çevre kirliliğine 
nedeniyle kaybı önlenmiş olabilecektir  (WNA, 2018); 
yeter ki bu sektöre şans verilsin.

Bu yazıyı, Türk olması ile gurur duyduğumuz, IEA 
Genel Müdürü Dr. Fatih Birol’un sözleri ile bitirelim: 
Nükleer enerjiye daha fazla destek sağlanması için 
çalışmazsak temiz bir enerji sistemine geçmeye yö-
nelik küresel çabalar aşırı derecede zor ve pahalı 
olacaktır. (Gardner, 2019).

ülkeler 2040 yılına kadar mevcut nükleer kapasi-
telerini 2/3 oranında azaltmayı planlıyor, peki ne 
pahasına? İklim değişikliğini sürdürülebilir limitler 
dahilinde tutabilmek için, 2040 yılına kadar elektrik 
enerjisi ihtiyacının yüzde 85’inin temiz enerji kay-
naklarından sağlanması öngörülmekte. Halen bu 
oran yüzde 36 olduğuna göre, temiz enerji kaynak-
larının gelişmesinin bu süre içinde üçe katlanması 
gerekecek. Bu planlamaya göre, nükleer güç üreti-
minin de bırakın azalmasını, yüzde 80 artması şart. 

Eğer nükleer enerji devreden çıkar ve bu açığın 
rüzgar ve güneş enerjisi ile sağlanması düşünü-
lürse, son 20 yılda gerçekleşen kurulu güç kapasite-
sinin beş mislinin önümüzdeki 20 yıl içinde, fosil ya-
kıtların sıfırlanmasına da paralel olarak sağlanması 
gerekecek. Böyle bir öngörünün gerçekleşebilmesi 
çok zor. 1990’ların başında gündeme gelen ve halen 
elektrik enerjisi ihtiyacının sadece yüzde 5’ini sağla-
yabilen güneş ve rüzgar kapasitesinin önümüzdeki 
20 yıl şartlarında beş misline katlanmasını bekle-
mek gerçekçi değil.

Nükleer enerjinin yerine 1.6 trilyon dolarlık 
yatırım gerekiyor

Temiz enerjinin yaygınlaştırılabilmesi için ciddi 
altyapı yatırımlarına ihtiyaç var. Devreden çıkarılan 
nükleer kapasitenin karşılanması için elektrik sek-
töründe gerekli ek temiz enerji yatırımlarının 1.6 
trilyon dolar olacağı hesaplanıyor. Örneğin Almanya 
çok iddialı bir yenilenebilir enerji kullanımı hedefi 

yanında nükleer santrallerini devreden çıkarma yo-
lunda. Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarının süb-
vansiyonu gereği sonucu Almanya, Avrupa’nın en 
pahalı elektrik enerjisini satıyor. Öte yandan kömür 
ve gaz baz santrallerine de ihtiyaç devam ediyor; so-
nuçta Almanya’nın karbon salınımı, artan yenilene-
bilir enerji kaynaklarına rağmen artıyor. 

Nükleer santraller iklim değişikliğinin olumsuz 
etkilerinin sürdürülebilir sınırlarda muhafazası için 
vaz geçemeyeceğimiz bir temiz enerji kaynağıdır. 
Nükleer santrallerin ucuz ve emniyetli enerji sağ-
layamaması için geçerli bir neden de yoktur ama 
aşılması gereken birçok engel var: Halen, uygulama 
aşamasına geçebilmiş yeni teknolojiler maalesef 
çok sınırlı kalmıştır. Oysa ki, reaktördeki yakıt çubuk-
larının tasarımındaki son gelişmeler sayesinde, bir 
arıza sonucu çekirdekte oluşacak aşırı sıcaklıklarda 
hidrojen oluşmasına bağlı infilak riski azaltılabiliyor, 
ayrıca enerji üretiminde randıman artışı sağlanabi-
liyor. Bu yeni yakıt teknolojilerini mevcut santrallere 
2020 yılından itibaren uygulanması mümkün. Ayrıca, 
likit sodyum veya helium soğutmalı reaktörler, aşırı 
ısınmayı önleyici eriyik tuz reaktörleri gibi tamamen 
yeni ve çok daha emniyetli tasarımlar geliştirilme 
aşamasındadır (McCullum, 2019). Öte yandan, orta 
vadeli bir çözüm olarak, yatırımcıları arasında Mic-
rosoft’tan Bill Gates’in de bulunduğu, dördüncü nesil 
reaktörler üzerinde de çalışmalar ilerliyor. Bir uzun 
vadeli çözüm ise tamamen temiz ve adeta sınırsız 
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suz etkileyebiliyor. Tespit edilen tehditler arasından 
bazıları özellikle dikkat çekiciydi. 

Bunlardan biri, kimlik doğrulama verilerini, ek-
ran görüntülerini, web kamerasından ve klavyeden 
alınan verileri çalmak için tasarlanan özel casus 
yazılımı AgentTesla oldu. Analiz edilen tüm vaka-
larda, saldırganların birçok şirkette ele geçirdikleri 
e-posta kutularından veri gönderdiği görüldü. Za-
rarlı yazılım tehdidinin yanı sıra Kaspersky ürünleri, 
Meterpreter arka kapısından yararlanılan vakaları 
da belirleyip engelledi. Bu arka kapı, enerji sistemle-
rinin endüstriyel ağlarındaki bilgisayarları uzaktan 
kontrol etmek için kullanılıyor. Bu arka kapı kullanı-
larak düzenlenen saldırılar belirli bir hedefe yönelik 
ve gizli bir şekilde düzenleniyor. Saldırılar genellikle 
manuel olarak yürütülüyor. Saldırganların yazılım 
bulaşan ICS bilgisayarlarını uzaktan gizlice kont-
rol edebilmesi, endüstriyel sistemler için büyük bir 
tehdit oluşturuyor. Şirketin çözümleri ayrıca Syswin 
adlı yeni bir silici solucanı da tespit edip engelledi. 
Python ile yazılan bu solucan Windows’un yürütüle-
bilir dosya biçiminde geliyor. Kendi kendine çoğalıp 
verileri silebilen bu tehdit, ICS bilgisayarlarına bü-
yük etki yapabiliyor.

2019’un ilk altı ayında Kaspersky çözümleri, 
enerji sektöründe kullanılan endüstriyel kontrol sis-
temi (ICS) bilgisayarlarının yaklaşık yarısında alarm 
verdi. En sık karşılaşılan siber tehditler; solucanlar, 
casusluk yazılımları ve kripto para madencileri oldu. 
Bu üçü birlikte saldırıların yüzde 14’ünü oluşturdu. 
Kaspersky Lab ICS CERT’in 2019’in ilk yarısına 
ait endüstriyel tehdit alanı raporunda elde edilen 
önemli bulgulardan biri bu oldu.

Endüstriyel siber vakalar, üretimin aksamasına 
ve finansal zarara yol açmaları nedeniyle en tehli-
keli vakalar arasında yer alıyor. Bu saldırıların üs-
tesinden gelmek de bir hayli zor. Bu durum özellikle 
enerji gibi, insanların yaşamına doğrudan etki eden 
kritik sektörlerde gerçekleştiğinde büyük önem ka-

zanıyor. Kaspersky güvenlik teknolojilerinin otoma-
tik olarak işlediği 2019’un ilk yarısına ait istatistikler, 
enerji sektöründe yöneticilik yapanların güvenliği 
asla elden bırakmaması gerektiğini ortaya koydu. 
Gözlem yapılan süre boyunca Kaspersky ürünleri, 
enerji sektöründe kullanılan ICS bilgisayarlarının 
yüzde 41,6’sında alarm verdi. ICS için tasarlanma-
yan çok sayıda klasik zararlı yazılım örneği engel-
lendi. 

Engellenen zararlı programlar arasında en bü-
yük tehlikeyi, kripto para madencileri (yüzde 2,9), 
solucanlar (yüzde 7,1) ve çeşitli çok yönlü casusluk 
yazılımları (yüzde 3,7) oluşturdu. Bu tür zararlı ya-
zılımların bulaşması, ICS ve endüstriyel ağa bağlı 
diğer sistemlerin bütünlüğünü ve kullanımını olum-

Enerji sektörü  Enerji sektörü  
siber tehdit  siber tehdit  
baskısı altındabaskısı altında

Tüm dünyada siber saldırıları inceleyen ve önlemek için çözümler geliştiren 
Kasperksy, enerji sektörünün büyük bir siber tehdit altında olduğunu 

açıkladı. Gözlem yapılan 2019 yılının ilk yarısında Kaspersky ürünleri, enerji 
sektöründe kullanılan ICS bilgisayarlarının yüzde 41,6’sında alarm verdi...

YAZILIMLARI VE İŞLETİM 
SİSTEMLERİNİ GÜNCELLEYİN

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Kirill Kruglov, 
“Toplanan istatistikler ve endüstriyel siber tehditler 
üzerine yapılan analizler, mevcut eğilimleri değer-
lendirmek ve ne tür tehlikelere karşı hazırlıklı ol-
mamız gerektiğine dair tahminler yapmak için çok 
değerli. Bu rapor, güvenlik uzmanlarının özellikle 
veri çalmayı, kritik önem taşıyan alanlarda casus-
luk yapmayı, sisteme sızmayı ve verileri yok etmeyi 
amaçlayan zararlı yazılımlara karşı dikkatli olması 
gerektiğini gösterdi. Bu tür vakalar endüstri için çok 
büyük sorunlar doğurabilir” diyor. 
Kaspersky ICS CERT şu teknik önlemlerin alınması-
nı öneriyor:

 î Kurumun endüstriyel ağındaki sistemlerin 
uygulama yazılımlarını, işletim sistemlerini 
ve güvenlik çözümlerini düzenli olarak gün-
celleyin.

 î Uç router’larda ve kurumun OT ağlarında kul-
lanılan portların ve protokollerin ağ trafiğini 
kısıtlayın.

 î Kurumun endüstriyel ağında ve çevresindeki 
ICS bileşenlerin erişim kontrolünü denetleyin. 

 î OT/ICS ağınıza erişimi bulunan çalışanlar, iş 
ortakları ve tedarikçilere düzenli olarak özel 
eğitim ve destek verin.

 î OT ve endüstriyel altyapıyı siber saldırılara 
karşı korumak için ICS sunucularına, iş istas-
yonlarına bir uç nokta güvenlik çözümü ku-
run. Hedefli saldırılardan daha iyi korunmak 
için ağ trafik takibi, analiz ve tespit çözümleri 
kullanın.
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İkinci sırada otomotiv sektör geliyor
Zararlı nesneler ve vakalarla karşı karşıya kalan 

tek sektör enerji sektörü değil. Kaspersky uzman-
larının analiz ettiği diğer sektörlerin kendilerini ra-
hat hissetmeleri için ortada bir neden yok. Otomotiv 
üretimi (yüzde 39,3) ve bina otomasyon sistemleri 
(yüzde 37,8), zararlı nesnelerin hedef aldığı ICS bil-
gisayarı oranı açısından ikinci ve üçüncü sırada yer 
alıyor.

Raporda yer alan diğer bulgular arasında şunlar 
yer alıyor:

  ICS bilgisayarları genellikle, kurumsal ortam-
lardaki tipik güvenlik alanının tamamen içinde 
yer almıyor. Bu ortamlar birçok tehditten büyük 
ölçüde korunuyor. Benzer bir şekilde, ev kullanı-
cıları da kendilerine özel önlemler ve araçlarla 
koruma altına alınıyor. Diğer bir deyişle, kurum-
sal alan ile ICS’nin güvenliği birbiriyle doğrudan 
ilişkili değil.
  ICS bölümünde görülen zararlı faaliyetler genel-
likle ülkede “arka planda” gerçekleşen zararlı fa-
aliyetlerle bağlantılı.
  ICS bölümünün güvenliğine önem verilen ülke-

lerde ICS bilgisayarlarının daha düşük seviyede 
saldırıya uğramasının sebebi, arka planda az sa-
yıda zararlı faaliyet olmasından çok koruma ön-
lemleri ve araçlarının kullanılması oluyor.
  Kendi kendine çoğalan zararlı programlar bazı 
ülkelerde son derece etkin. Analiz edilen vakalar-
daki solucanların (zararlı solucan sınıfı nesneler), 
çıkarılabilir medya cihazlarına (USB flash sürü-
cüler, çıkarılabilir sabit diskler, mobil telefonlar 
vb.) bulaşacak şekilde geliştirildikleri görüldü. ICS 
bilgisayarlarının en sık karşı karşıya kaldığı se-
naryonun çıkarılabilir medya cihazları ile solucan 
bulaşması olduğu anlaşıldı.

16-18 Ekim 2019 tarihleri arasında Tayvan’ın 
başkenti Taipei’de gerçekleştirilen Energy Taiwan 
2019 kapsamında, geliştirdiği teknolojilerle tüm 
dünyada ün kazanan Tayvanlı enerji firmaları; dün-
yanın pek çok ülkesinden gelen enerji sektörü tem-
silcileri, akademisyenler ve basın mensuplarıyla 
buluştu. Elektrik ekipmanlarından, en güncel güneş 
enerjisi teknolojilerine, şarj ve depolama teknolojile-
rinden akıllı enerji sistemlerine kadar, ileri düzeyde 
pek çok teknoloji ve politik uygulama ile Tayvan’da 
tanışmak mümkün oldu.

Enerji üretimi için neredeyse sıfır doğal kaynağa 
sahip olan Tayvan, ithal enerji kaynaklarına son de-
rece bağımlı durumda. Bununla birlikte, Tayvan’ın 
enerji sorunlarına ilişkin halkın bilinçlendirilmesi, 
son yıllarda yaz mevsiminde artan elektrik maliyet-
leri ile hızla artmış durumda. 2011 yılında Japon-
ya’da gerçekleşen Fukushima nükleer felaketinin 

Coğrafyanın ve iklimin oldukça zorlu olduğu Büyük 
Okyanus’ta yer alan küçük bir ada ülkesi Tayvan. 
Özellikle tarım arazilerine kurulan güneş enerjisi 

santralleri, yenilenebilir enerji hareketine hız 
kazandıran ülkedeki sorunlu konuların başında 

geliyor. Daha çok kamu binalarında kullanılan çatı 
tipi güneş enerjisi santralleri ise mesken sahipleri 
için henüz yaygınlaşmış durumda değil. Karasal 
alanların az olduğu, tarım ve mekansal kullanım 
için sınırlı alana sahip Tayvan’da, özellikle yüzer 
güneş enerji santralleri tercih ediliyor. Geliştirdiği 

teknolojilerle dünyaya adını duyuran bu küçük ülke, 
tarihsel mücadelesini bu defa yenilenebilir enerji 
sektörü üzerinden emin adımlarla sürdürüyor...

Teknoloji ve yenilenebilir enerjiye adanmış bir ülke: 

TAYVAN
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ardından, halkın kayda değer bir kısmı nükleer ener-
jiye karşı yenilenebilir enerjiye dayalı gücün gelişti-
rilmesi yönünde destek sundu.

Tayvan’da ilk olarak 1995 yılında bağımsız elekt-
rik üreticilerinin (IPP’ler) yatırım yapmasına izin 
verildi. Ancak Tayvan elektrik sektörünün merkezi 
otoritesi olarak hala Enerji Bürosu (BOE) yönetimi al-
tındaki Ekonomik İlişkiler Bakanlığı (MOEA) faaliyet 
gösteriyor. 2017 yılında ülkedeki elektrik yasasının 
değiştirilmesiyle birlikte, elektrik piyasası düzenle-
meleri, işletme lisanslarının verilmesi ve arz-talep 
planlamaları için bir düzenleme otoritesi tayin edil-
mesine karar verildi. Şu anda MOEA, düzenleyici 
otoritenin sorumluluklarını yerine getirmek üzere 
çalışmalarını sürdürüyor. Tayvan’da yenilenebilir 
enerji politikaları ve bunların uygulanması, diğer 
bazı kanun koyucuların da yetkisi altında bulunuyor. 
Bunlardan bazıları şöyle:

 �Ulusal Kalkınma Konseyi, Dört Yıllık Rüzgar Ener-
jisi Geliştirme Planını ve Solar PV İki Yıllık Tanıtım 
Projesini teşvik etmek için çeşitli bakanlıkların 
koordinasyonuna yardımcı oluyor.
 �Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Tayvan’ın akıllı şe-
beke sistemlerini destekleyen ve diğer yenilene-
bilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesini teşvik 
eden Ulusal Enerji Programı’nı uyguluyor.
 �Mali Denetleme Komisyonu (FSC), Yeşil Finans 
Eylem Planı’nı uyguluyor ve yerli ve yabancı fi-
nans kurumlarını yenilenebilir enerji endüstrisine 
kredi vermeye ve yatırım yapmaya teşvik ediyor.
 �Çevre Koruma İdaresi (EPA), karbon emisyonla-
rını kontrol ederek yenilenebilir enerji santralleri 
için çevresel etki değerlendirme (ÇED) prosedür-

lerinin oluşturulmasından sorumlu.
Taiwan Power Company (TPC) devlete ait bir giri-

şim olarak Tayvan’da enerji üretimi, iletimi, dağıtımı 
ve satışlarından sorumlu olan tek şirket olarak fa-
aliyet gösteriyor. Elektrik Yasası’nın 2017’de değiş-
tirilmesi, TPC’nin 2023 yılına kadar elektrik üretim, 
dağıtım ve satış departmanlarının iki ayrı şirkete 
bölünmesini öngörüyor. Şu anda, Tayvan’daki özel 
enerji üreticisi işletmelerin 9 tanesi fosil yakıtlara 
dayanırken 3’ü hidroelektrik, 12’si güneş ve 14’ü 
rüzgar enerjisi, şeklinde bir dağılım söz konusu. Fo-
sil yakıt bazlı işletmeler en fazla üretimi sağlarken 
şebeke ölçekli elektrik satışları için TPC hala tek 
elektrik perakende satış işletmesi konumunda yer 
alıyor. Yenilenebilir enerji bazlı enerji satışlarının ta-
mamı ise yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreten 
işletmeler tarafından yapılıyor.

Prosedürler basitleştirildi
Kurulu güç toplamı 22,5 MW olan üç hidroelektrik 

santral sahibi Chianan Industries, özel yenilenebilir 
enerji işletmeleri içindeki en büyük hidroelektrik 
şirketi. Tayvan’daki en büyük güneş enerjisi şirketi 
BenQ Solar ve Evergen Power’ın sahibi AU Optronics 

Corporation. Birincisi, 24.3 MW kurulu güce sahip altı 
güneş enerjisi santraline ve ikincisi ise 20.4 MW ku-
rulu güce sahip altı güneş enerjisi santraline sahip. 
Tayvan’daki en büyük kara rüzgar enerjisi şirketi ise 
kara rüzgar enerjisinin 388 MW’ından fazlasını işle-
ten WPD Grup.

2019 Mayıs ayında yayınlanan “Yenilenebilir 
Enerji Kalkınma Kanunu”na göre ise Tayvan’da 2 
MW’tan daha az kapasiteye sahip yenilenebilir enerji 
üretim tesisleri için başvuru prosedürlerinin basit-
leştirilmesine karar verildi. Aynı kanunda, yenilene-
bilir enerji tabanlı üretim işletmelerinin elektriğin 
doğrudan tedariği veya toptan satış yoluyla TPC’ye 
satıp satmamayı seçmelerine olanak sağlayan bir 
mekanizma eklendi. Sanayi tipi yoğun elektrik kulla-
nan tesislerin ise yenilenebilir enerji veya depolama 
tesisi kapasitesi inşa etmeleri; alternatif olarak be-
lirli bir miktarda T-REC* satın alması veya yenilene-
bilir enerji gelişimi için bir miktar ödeme yapma zo-
runluluğu getirildi. Ayrıca bazı şehirlerde daha fazla 
elektrik ihtiyacı olan tüketicilerin kendi yenilenebilir 
enerji tesislerini kurmasını gerektiren yönetmelikler 
yayınlandı.

*MOEA 2017’den beri, yeşil elektriğin kimlik 

kanıtı olarak Tayvan Yenilenebilir Enerji 

Sertifikası (T-REC) mekanizmasını uyguluyor. 

Sertifika yönetimi sayesinde, kullanıcı 

tarafından satın alınan veya kullanılan güç 

kaynakları izlenebiliyor ve yeşil elektrik 

kullanımı teyit edilmiş oluyor.

Türkiye de Tayvanlı şirketlerin müşterileri 
arasında

AU Optronics (AUO) şirketi, “Sürdürülebilir Güneş 
Ortağınız” sloganıyla, dünya çapındaki müşterileri 
için sürdürülebilir değer yaratma taahhüdüne sahip 
yenilikçi bir toplu çözüm sağlayıcı olarak tanınıyor. 
Kurumsal sürdürülebilirlik, stratejik yetenekler ve 
çevresel taahhütler ile farklılaşan firma, 2010 yı-
lında Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünya Endeksi’ne 
seçildi. AUO aynı zamanda LEED Platin Sertifikası’na 
sahip dünyanın ilk TFT-LCD üreticisi olarak tanınıyor. 
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Ayrıca Bloomberg New Energy Finance tarafından 
2018 yılında birinci sınıf PV modül üreticisi (Q1 2018 
PV Outlook) seçilen AUO, pazar araştırma şirketi 
EuPD Research tarafından da modül kategorisinde 
‘En İyi PV Markası’ ödüllerine sahip.

Hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda yenilikçi 
tasarımlara yaptığı teknoloji entegrasyonu ile marka 
değerini artıran Tatung Company, geniş bir ürün yel-
pazesine sahip. Çevre dostu klima sistemleri, 4K 
akıllı LCD ekranlar, akıllı DC fanları, beyaz eşya ta-
sarımlarının yanı sıra özellikle güneş enerjisinden 
elektrik üreten santrallere güç kaynağı sağlayabile-
cek invertör, trafo ve RMU ile entegre olan PV kutusu 
en önemli ürünleri arasında yer alıyor.

Tayvan’da başlayan bir startup olan NextDrive 
şirketi, akıllı enerji yönetimi teknolojilerinden, ağ 
geçidi ve sensör cihazları da dahil olmak üzere IoT 
(The Internet of Things-Nesnelerin İnterneti) çö-
zümleri geliştiren bir şirket ve Ocak 2017’den beri 
merkezi Tokyo’da bulunuyor. Şirket, donanım dahil 
olmak üzere, bağımsız olarak geliştirilen çok çeşitli 
teknolojilerle akıllı enerji yönetimi çözümleri su-
nuyor. Yazılım, bulut teknolojileri ve uygulamaları, 
özellikle Japonya’da geliştirilen HEMS (Ev Enerjisi 
Yönetim Sistemi) için büyük ilgi görüyor.

Yüksek teknoloji ekonomisine geçiş 
yatırımları artırdı

1973 yılında kurulan K. S. Terminals Inc., petrol 
krizinin ve iç enflasyonun ardından, başlangıçta çok 
büyük zorluklar yaşayan elektrik terminali üreticisi 
bir firma olarak yola çıkıyor. Bugün 70’den fazla ül-
kede elektrik ekipmanları kullanılan şirketin müşte-
rileri arasında Türkiye de yer alıyor. 10 yıldır güneş 

enerjisi sektörü için de ekipman üreten firma, özel-
likle elektrikli araçların şarj teknolojisine sunduğu 
malzemeler ile yerli tek marka olarak öne çıkıyor. 
20 solar firmasının bağlantı ürünlerini kullandığı 
firmanın en çok tercih edildiği ülkelerin başında 
güneş enerjisinde kazandığı hızla AB’de başı çeken 
Almanya yer alıyor. Tayvan’daki elektrik bağlantı 
kutusu üreten tek firma olan K.S. Terminals, 2 binin 
üzerinde otobüs firmasının yanı sıra Tesla’nın elekt-
rikli otomobili için de konnektör sağlıyor.

Endüstriyel Teknoloji Araştırma Enstitüsü (ITRI), 
uygulamalı araştırma ve teknik hizmetlerle uğra-
şan, kar amacı gütmeyen bir Ar-Ge kuruluşu ola-
rak 1973 yılında kuruldu. Tayvan ekonomisini emek 
yoğun sektörlerden “yüksek teknoloji ekonomisine” 
dönüştürmede hayati bir rol oynayan organizasyon, 
toplum için daha iyi bir gelecek inşa etmeyi hedef-
leyen dünyanın önde gelen teknoloji Ar-Ge kurum-
larından biri olarak tanınıyor. Akıllı yaşam, kaliteli 
sağlık ve sürdürülebilir çevre alanlarına odaklanan 
ITRI, Tayvan’daki genel merkezinin yanı sıra Ar-Ge 
kapsamını ve dünya çapında uluslararası işbirliği 
için fırsatları geliştirmek amacıyla ABD, Avrupa ve 
Japonya’da şubelere sahip.

10 yıldan fazla bir süredir PV endüstrisinde olan 
ve 30 yılı aşkın süredir panel imalat sektöründe fa-
aliyet gösteren Motech, hem Tayvan’daki hem de 

ASLAN PAYI GÜNEŞİN
Tayvan, 2025 yılına kadar toplamda 27 GW’lik ye-
nilenebilir enerji üretim kapasitesine sahip olmak 
için 20 GW güneş enerjisi, 5.5 GW rüzgar enerjisi, 
2.08 GW hidroelektrik ve biyogaz hedefliyor. Ayrıca 
Yenilenebilir Enerji Enerjisi Üretimi Tesis Kurulumu 
Yönetmeliği’nin değişiklik taslağı Aralık 2018’de 
MOEA tarafından açıklandı. Buna göre:

 � PV modüllerinin geri dönüşüm mekanizması-
nın kurulması,

 � Yenilenebilir enerji kaynaklı sistemlerin elekt-
rik güç sistemlerine paralel bağlanması için 
gözden geçirme sürecinin basitleştirilmesi,

 � Üretim tesisini sadece iç tüketiminde kullan-
mak üzere kuran yatırımcılar için özel bir dü-
zenleme getirilmesi sağlandı.

Çin’deki fabrikalarından üretim yapıyor. 2019 yılın-
daki faaliyetlerinin yüzde 10’u solar hücre üretimini, 
yüzde 50’si solar modül üretimini ve geri kalan bö-
lüm ise EPC uygulamalarını içeriyor. Çin üretimi mo-
dül fiyatları, Motech üretimlerinden henüz 10 cent 
daha ucuz olmasına rağmen, özellikle kalite yönün-
den rekabeti güçlendiriyor ve Japonya, Kore, AB ül-
kelerine ihracatı hızla arttırıyor.

Çok sayıda Avrupalı şirket faaliyet gösteriyor
Tayvan’da 1969 yılında kurulan Fortune Electric, 

güç transformatörleri, dağıtım transformatörleri ve 
şalt cihazları dahil olmak üzere, yüksek kaliteli güç 
ekipmanları üreticisi olarak faaliyet gösteriyor. Üre-
tim, iletim ve dağıtım uygulamaları için 400kV 775 
MVA’ya kadar pek çok ülkeye transformatör sağlıyor.

2012 yılında kurulan Kopenhag Altyapı Ortak-
ları (CiP), şu anda dört fonu ile toplamda yaklaşık 

6,8 milyar Euro’luk bir fon yönetim şirketi. Mevcut 
yatırımları arasında, deniz üstü rüzgar santralleri, 
denizde enerji iletimi, biyokütle, biyoatık ve güneş 
enerjisi varlıkları bulunuyor. CİP, Avrupa’nın yanı 
sıra özellikle, Kuzey Amerika’ya ve Doğu Asya’da 
Tayvan’a odaklanıyor. CİP, kurumsal finansman, bir-
leşme ve satın almalar, mühendislik, inşaat, proje 
geliştirme ve yönetimi alanlarında geniş bir hizmet 
yelpazesine sahip.

Chardon Grup, ISO 9001 belgeli polimer ürünleri 
üreticisi olarak faaliyet gösteriyor. Chardon, 2019 
yılında, dünya geneline yüksek kaliteli ve düşük ma-
liyetli polimer ürünleri sağlayarak 25. yaşını kutladı. 
Dünyanın en büyük üçüncü IEEE / ANSI kablo akse-
suar üreticisi olan Chardon’un ihracat yaptığı ülkeler 
arasında, Tayvan, Çin, Güney Kore, Kuzey ve Güney 
Amerika yer alıyor.

TPVIA KAR AMACI GÜTMÜYOR
Tayvan Fotovoltaik Endüstri Birliği (TPVIA), Endüstriyel Teknoloji Araştırma Enstitüsü (ITRI) tarafından ku-
ruldu. TPVIA, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak üretim ve araştırma sektörlerini kapsayan bir üye 
profiline sahip. Güneş hücreleri, modüller, sistem teknolojileri, aksesuar malzemeleri üreten üyelerin birbir-
leriyle iletişim kurmaları için ortak bir platform sağlıyor. Hükümet, sanayi, akademi ve araştırma kuruluşları 
arasında işbirliği mekanizması oluşturan TPVIA, küresel çevrenin korunması, insanların enerji kullanımına 
karşı tutumlarını değiştirmek ve güneş enerjisini topluma daha yakın hale getirmek için çalışıyor.
1995 yılında kurulan Sun Rise E&T Corporation, kimyasal ve ilaç gibi malzemeleri taşımak üzere boru tedariki 
sağlayarak işe başladı. Günümüzde ise AUO ile birlikte güneş modülleri için çalışan firmanın, tayfunları bol 
olan Tayvan’daki hiçbir projesi bugüne kadar zarar görmemiş. 10 yıl içinde Tayvan’daki yüzer GES kapasite-
sinin 6 GW’ye yükseleceğini öngören Sun Rise yetkililerinin, mesleğe giriş serüveni de balıkçılıkta kullanılan 
kafes üretiminden geliyor. 1999 yılında ağ kafesleri geliştiren firma, balıkçılık sektörüne girişi ile birlikte enerji 
sektörüne de katılıyor. Sun Rise firması bugün, yüzer güneş santralleri alanında çalışan ve dünyanın çeşitli 
ülkelerinde 20 farklı proje ile toplamda 90 MW’lık kurulu güce sahip bir firma.
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yer alıyor. Bu noktada teknoloji ve 
inovasyon çok kritik kavramlardır. 
Bu kapsamda kadınların rolüne 
daha fazla odaklanmak için bu-
radayız. Potansiyelimizi ortaya çı-
karmak ve toplumumuza katkıda 
bulunabilmek adına, kadınlar ve 
erkekler olarak hepimizin aynı 
adil fırsatları hak ettiğimize her 
zaman inandım” dedi. 

Kadınların güçlendirilmesine 
yönelik önemli girişimler olsa 
da kadınların, halen temiz enerji, 
bilim ve teknolojideki işgücünün 
yarısından daha azını oluştur-
duğunu ve halen karar verme 
düzeylerinde yeterince temsil 
edilmediklerini belirten Güler Sa-
bancı, şöyle konuştu: 

Örneğin, enerji sektöründe 
kadınlar işgücünün yüzde 20’sini 
oluşturuyor. Bu oran, temiz enerji 
alanında yüzde 32 ile nispeten 
daha iyi durumda. Bu da muhte-
melen kadınların sürdürülebilir-
lik ile ilgili tercihlerini yansıtıyor. 
Petrol ve gazda ise bu oran, yüzde 
22’ye düşüyor. Ayrıca enerji sek-
töründe istihdam edilen kadın-
ların yarısı, idari sorumluluklar 
alıyor. STEM yani bilim, tekno-
loji, mühendislik ve matematik 
ile ilgili işlerde çalışan kadınla-

rın oranı ise sadece yüzde 8.9. 
Özetle, enerji sektörü işgücü açı-
sından cinsiyet dengesizliğinin 
en yüksek olduğu sektör olmaya 
devam ediyor.

“Kadınların enerjide liderlik 
pozisyonlarındaki temsili 
daha da geride”

Kadınların enerjide liderlik po-
zisyonlarındaki temsilinin daha 
da geride olduğuna dikkat çeken 
Güler Sabancı, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

2017 yılında, Uluslararası 
Enerji Ajansı tarafından 39 ülke-
nin katılımıyla düzenlenen ba-
kanlar toplantısında, üst düzey 
görevlerde bulunan sadece 4 
kadın vardı. 2018 yılında, dünya-
nın en büyük 100 petrol ve gaz 
şirketi arasından sadece biri, bir 
kadın CEO’ya sahipti. Kadınlar, üst 
yönetim pozisyonlarının sadece 
yüzde 15’ini oluşturuyordu.  Tür-
kiye enerji sektöründe de oranlar 
global değerlerle benzerlik gös-
teriyor. Kadınlar enerji sektörü-
nün yüzde 24’ünü oluştururken, 
yüzde 17’si yönetsel pozisyon-
larda yer alıyor. Ayrıca dünyanın 
acilen ihtiyaç duyduğu bir temiz 
enerji dönüşümünün, ancak yeni 
bakış açıları ve yenilikçi iş model-
leri getirebilecek kadınların daha 
fazla katılımıyla gerçekleşebile-
ceğine yürekten inanıyorum. Ya-
pılan çalışmalar göstermektedir 
ki, kadınların karar alma süreç-
lerine dahil etmeleri çalışanları 
daha çok motive ederken ve daha 
iyi bir çalışma ortamı yaratırken, 
diğer yandan daha başarılı bir 
risk yönetimi sağlamaktadır.”

“Kadınların karar alma 
sürecine katılımı verimliliği 
artırıyor”

Çalışmaların özellikle enerji 

Sabancı Üniversitesi tarafın-
dan düzenlenen “Temiz Enerji, Bi-
lim ve Teknolojide Kadın Liderler” 
konulu uluslararası konferansta 
dünya ve Türkiye’de kadınların 
sektördeki durumu masaya ya-
tırıldı. Konferansın açılışında bir 
konuşma yapan Sabancı Üniver-
sitesi Kurucu Mütevelli Heyeti 
Başkanı Güler Sabancı, özellikle 
yenilenebilir enerji alanında artan 
kadın istihdamının arttığını ancak 
yönetici pozisyonunda aynı duru-
mun görülmediğine dikkat çekti… 

Sabancı Üniversitesi İstan-
bul Uluslararası Enerji ve İklim 
Merkezi (IICEC), Sabancı Üniver-
sitesi Kurumsal Yönetim Forumu 

(CGFT) ve Hello Tomorrow Türki-
ye’nin düzenlediği “Temiz Enerji, 
Bilim ve Teknolojide Kadın Lider-
ler” konulu uluslararası konfe-
rans, Türkiye ve dünyanın önde 
gelen isimlerini buluşturdu. Kon-
ferans kapsamında düzenlenen 
panellerde, Türkiye’nin büyüme 
ve gelişme hedeflerinde kritik 
öneme sahip temiz enerji, bilim 
ve teknoloji odaklı olarak kadın 
liderlerin başarılı strateji ve tec-
rübelerine yer verildi.

Dört ayrı panelin gerçekleş-
tirildiği konferans kapsamında 
temiz enerji, bilim ve teknoloji 
odaklı olarak kadın liderlerin ba-
şarılı stratejileri ve tecrübelerine 

yer verildi. Konferansın açış ko-
nuşmalarını Sabancı Üniversitesi 
Kurucu Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Güler Sabancı  ile Enerji Ge-
leceği Girişimi Kurucusu (Energy 
Futures İnitiative)  ve ABD Enerji 
Bakanı Eski Baş Danışmanı  Me-
lanie Kenderdine  yaparken, 
Uluslararası Enerji Ajansı İcra 
Direktörü Dr. Fatih Birol da video 
mesajıyla katılımcılara seslendi. 

Sabancı Üniversitesi Kurucu 
Mütevelli Heyeti Başkanı  Güler 
Sabancı,  toplantının açılışında 
yaptığı konuşmada, “Temiz enerji 
daha düşük karbon yoğunluklu 
ve daha sürdürülebilir bir enerji 
sistemine geçişin merkezinde 

“Enerji cinsiyet eşitsizliğinin 
en yoğun yaşandığı sektör”

"POTANSİYELİMİZİ 
ORTAYA ÇIKARMAK 
VE TOPLUMUMUZA 

KATKIDA 
BULUNABİLMEK ADINA, 
KADINLAR VE ERKEKLER 

OLARAK HEPİMİZİN 
AYNI ADİL FIRSATLARI 
HAK ETTİĞİMİZE HER 

ZAMAN İNANDIM”
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▶ “Enerji cinsiyet eşitsizliğinin en yoğun yaşandığı sektör” ETKİNLİK
Z. Işık Adler 



sektöründeki cinsiyet çeşitliliği-
nin, kârlılığı artırdığını ve verim-
liliği yükselttiğini gösterdiğini 
belirte Sabancı, “Türkiye çeşitli 
zorluklar ve fırsatlarla birlikte, 
dünyanın en hızlı büyüyen ve 
gelişen enerji pazarlarından biri 
olacak. Türkiye’nin enerji politi-
kası, daha güvenli, rekabetçi ve 
verimli bir enerji geleceği için da-
yanak teşkil eden enerji güvenliği, 
yerelleştirme ve öngörülebilirlik-
ten oluşan üç temele dayanıyor. 
Enerji verimliliği de bu üç temel 
alandaki başarıyı destekleyecek 
bir diğer önemli politika alanını 
oluşturuyor. Türkiye’nin daha 
çeşitli ve daha rekabetçi insan 
kaynakları ile birlikte yerel enerji 
kaynaklarındaki güçlü potansiyeli 
sayesinde, bu hedeflerin gerçek-
leştirileceğine gerçekten inanıyo-
rum” diye konuştu.

Enerji Geleceği Girişimi Ku-
rucusu (Energy Futures Initia-
tive)  ve  ABD Enerji Bakanı Eski 
Baş Danışmanı  Melanie Kender-
dine ise etkinlikte “Kadınların 
Enerji Sektöründeki Yerini Neden 
Yükseltmeliyiz” başlıklı bir su-
num yaptı.  Kenderdine, “Liderler 
arasındaki kadınların oranı enerji 
sektöründe sadece yüzde 17. Bu 
oran otomotiv, ulaşım, endüstri-
yel üretim ve altyapıda daha dü-
şük. Halbuki istatistiklere göre 
kadınların daha fazla liderlik po-
zisyonunda çalıştığı şirketlerde 
daha iyi finansal performans 
sağlanıyor” diye konuştu.  Aynı 
pozisyonda çalışan kadın ve er-
keğin aldıkları maaşlar arasın-
daki farka da dikkat çeken Ken-
derdine,  “OECD ülkeleri arasında 
cinsiyet arası maaş farklılıkları 
Güney Kore’de yüzde 36.6, Tür-
kiye yüzde 20.1, ABD’de yüzde 

17.9 ve Yeni Zelanda’da da yüzde 
5.6” dedi.

Kültürel bariyer işe girişte 
bile etkili olmaya başlıyor

Düzenlenen ilk panelde ka-
tılımcılar, “Kadın Katkısının Kar-
şılaştığı Sorunlar, Engeller ve 
Fırsatlar”ı dile getirdi. Sabancı 
Üniversitesi Kurumsal Yönetim 
Forumu Direktörü Dr. Melsa Ara-
rat’ın moderatörlüğünde yapılan 
panelde konuşan, Uluslararası 
Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 
Politika ve Sosyo Ekonomik Prog-
ramlar Kıdemli Uzmanı Celia Gar-
cía-Baños, “Kadınların çalışma 
hayatında en temel bariyer kültü-
rel bariyerdir. Bu bariyer kadınla-
rın özellikle işe girişinde kendini 
gösteriyor” dedi. 

GE Türkiye Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Canan 
Özsoy ise “Kadınların çalışma 
hayatına katılımında üç önemli 
konudan bahsetmek mümkün. 
Bunlar kültür, önyargı ve beceri. 
Kültür, kadınları belirli sektörlere 
yerleşmeye yönlendiriyor. Ön-
yargı ise bir engel teşkil ediyor. 
Üçüncü olarak da kadınlar bece-
rileri olmadığını düşünerek ma-
alesef ellerini kaldırmıyor. Oysa 
kadınlar ilham verici olmalı” dedi. 

“KADINLARIN ÇALIŞMA 
HAYATINDA EN TEMEL 
BARİYER KÜLTÜREL 

BARİYERDİR. BU 
BARİYER KADINLARIN 

ÖZELLİKLE İŞE 
GİRİŞİNDE KENDİNİ 

GÖSTERİYOR”
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bilgisi (know-why), kim bilgisi (know-who) şeklinde 
sınıflandırabileceğimiz önemli bilgi türlerinin kısalt-
ması. Günlük hayatımızda bilgiye refere ederken 
çoğunlukla “know-how”dan bahsetsek de, aslında 
“know-how” bilginin sadece bir yönünü temsil edi-
yor. Çünkü, bir şeyi nasıl yapacağımızı bilmek ne 
kadar önemliyse neleri bildiğimiz, kimleri bildiğimiz, 
nedenleri bildiğimiz takdirde, bilgi açısından eksik 
parçaları tamamlamış oluyoruz.

Know-who doğru kişiyi bulmak demek
Basit bir örnek vermek gerekirse, akıllı tele-

fonda bir uygulama kullandığımız zaman bilginin 
birçok türü karşımıza çıkıyor: Uçak bileti almak için 
hangi uygulamayı kullanmam gerek (know-what), 
bu uygulamayı nasıl, hangi amaçlarla kullanabilirim 
(know-how), bu uygulama nasıl çalışıyor, çalışma 
prensibi nedir (know-why), bu uygulamayı geliştir-
mek veya daha iyi kullanmak için kimden destek 
alabilirim (know-who). Dikkat edilirse know-who, ilk 
anda çağrıştırdığı gibi bir anlam ve kapsama sahip 
değil, sosyal hayat içerisinde edinilen “kim” bilgisini, 
doğru kişiyi/kişileri bulma yetisini ifade ediyor. 

3N1K için hukuk eğitimden bir örnekle devam 

edelim. 
 �Hukukun temel kavramları nelerdir? Tarihsel sü-
reçte hangi anlam ve kapsamda ele alınmışlar-
dır?
 �Hukukun doktriner arka planında ne vardır? 
 �Hukuk mesleği icra edilirken takip edilecek usul-
ler nelerdir?
 �Hukuk literatüründe ve pratiğinde öne çıkan kişi-
ler kimlerdir? 
Enerji sektörü açısından bir örnek vermek gere-

kirse, bir çöp gazı tesisi yatırımı üzerinde duralım:
 �Çöp gazı nedir? (Üretim öncesi okuyup öğrenilebi-
lecek birçok kavramsal bilgi ve üretim başladık-
tan sonra ortaya çıkacak yeni soru ve sorunlarla 
elde edilecek ilave bilgiler)
 �Çöp gazından elektrik nasıl üretilir? (Üretebilme 
bilgisi, üretme yeteneği, üretimle oluşan bilgi)
 �Çöp gazından elektrik üretimini sağlayan bilimsel 
olgular neler? Bakterilerin rolü ne? Çöpleri nasıl 
daha iyi ayrıştırabiliriz? (Teorik mühendislik bil-
gisi + Ar-Ge ile elde edilen bilgi)
 �Çöp gazı konusunda uzmanlığı olan kimler var? 
(Tecrübe ile elde edilen bilgi)

Ocak 2001 gibiydi, Üzeyir Garih ölümünden 8 
ay kadar önce fakültemize konuk olmuştu. 
Konuşmasında “know-how”dan söz edince, 
hocamız Halefşan Sümen, “Türkiye’de 

know-who daha önemli biliyorsunuz” diye bir espri 
yapmıştı. Üzeyir Garih de cevaben “know-who dün-
yanın her yerinde önemlidir” demişti. Bu anekdotun 
üzerinden 5-6 yıl sonra, teknoloji politikaları üzerine 
bir yüksek lisans dersinde, Malecki’nin meşhur Tek-
noloji ve Ekonomik Kalkınma kitabında geçen know-

how, know-who… gibi kavramlar gündeme gelince, 
sınıfta bu anekdotu anlatmıştım. Kalkınma İktisadı 
hocamız Prof. Dr. Muhteşem Kaynak da “bu kavram-
ların anlamı dediğin gibi değil” diyerek bugün bu ya-
zıma ilham veren bilgileri aktarmıştı. 

Bu kapsamda yazının başlığına koyduğum 3N1K, 
medyaya ilişkin 5N1K (Ne? Nasıl? Neden? Nerede? 
Ne zaman? Kim?) ifadesinden mülhem. 3N1K, bilgi-
nin bileşenleri olarak ele alınması gereken ne bil-
gisi (know-what), nasıl bilgisi (know-how), neden 

Bilginin 
3N1K’sı
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▶ Bilginin 3N1K’sı KONUK YAZAR
Hasan Alma 



Enerji Verimliliği Derneği tarafından enerji kulla-
nan her kesimde verimlilik bilinci oluşturmak ama-
cıyla başlatılan “Verimli Buluşmalar” etkinliğinin 
son toplantısı Özyeğin Üniversitesi’nde yapıldı. “Kü-
resel ve Yerel Perspektiften Enerji Verimliliği” adlı 
toplantının açılış konuşmalarını Enerji Verimliliği 
Derneği Başkanı Murat Kalsın ile Özyeğin Üniversi-
tesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve aynı zamanda Enerji 
Verimliliği Derneği Genel Başkan Yardımcısı Murat 
Özyeğin yaptı.

“Enerji verimliliğinin aynı zamanda teknoloji ve 
inovasyonu da tetikliyor.”

Bu etkinliğin sanayi, iş dünyası, akademi, kamu 
ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin çok so-
mut bir tezahürü olduğunu belirten Enerji Verimliliği 
Derneği Başkanı Murat Kalsın, enerji verimliliğinin 
dünyada 234 milyar dolarlık bir sektör haline gel-
diğini söyledi.

Verimlilik çalışmalarının ülke ekonomileri için 
çok büyük bir avantaj sağlamasının yanı sıra genç-
ler için de yeni bir istihdam alanı olduğunu söyleyen 
Kalsın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“ABD’de yayımlanan bir rapora göre, 2018 yı-
lında 2,3 milyondan fazla Amerikalı enerji verimliliği 
sektöründe istihdam ediliyor. Enerji verimliliği ça-
lışanları artık tüm ABD enerji işlerinin yüzde 28’ini 
oluşturuyor. İstihdam oranı 2018 yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 3.4 oranında büyümüş, bu yıl için bü-
yüme beklentisi ise yüzde 7.8.

Enerji verimliliğinin aynı zamanda teknoloji ve 

inovasyonu da tetikliyor. Dünyadaki enerji verimliliği 
çalışmalarına baktığımızda yeni fikirlerin ve giri-
şimlerin başrolü oynadığını görüyoruz. Gençlerimiz 
artık yeni fikirlerini, buluşlarını hayata geçirecek fır-
satlara da sahip, devletimizin sunduğu desteğin yanı 
sıra melek yatırımcılar, çeşitli uluslararası fonlara 
ulaşmak mümkün.“

Tarımda 308 milyon dolarlık tasarruf 
sağlandı

Panelde bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi 
Başkanı Dr. Oğuz Can, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 
Planı hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı. Eylem planı 
çerçevesinde hayata geçirilen yatırımların ardından; 
tarım sektöründe 2017-2018 yıllarında 1,35 milyar 
dolar yatırım yapılıp 308 milyon dolar tasarruf elde 
edildiğini söyleyen  Can,  “Bu sayede 880 bin TEP 
enerji tasarrufu sağlandı. Öte yandan sanayi ve tek-
nolojide 103 milyon TL’lik yatırımla yıllık 88 milyon 
871 bin TL tasarruf elde ettik. Tasarruf edilen enerji 
miktarı ise 66.053 yıl /TEP oldu.” dedi.

Can, kamu binalarında başlatılan çalışmalarla il-
gili olarak da şu bilgileri verdi:

“Kamu binalarında uygulama döneminde 1,5 
milyar TL toplam yatırım öngörülüyor. Yatırım karşı-
lığında yaklaşık 100 bin TEP enerji tasarrufu sağla-
nacak, bu tasarrufların parasal karşılığı ise yıllık 300 
milyon TL olacak. Hedefimiz 1500 binanın yenilen-
mesi ve 2023 yılına kadar en az yüzde 15 tasarruf 
sağlanması.”

Her biri ayrı, her biri değerli bilgi türleri karşı-
mızda. Dikkat edilirse know-what ve know-why için 
yazılı kaynakların (okuyarak öğrenme), know-how 
ve know-who için ise pratik hayatın (tecrübenin) 
daha öğretici olduğunu (yaparak öğrenme) söyleye-
biliriz. Hayatın içinde yeni olgu ve kavramlarla kar-
şılaşmak, yani kullanarak öğrenmek, aynı zamanda 
yeni know-what birikimi oluşturacaktır. Üretilecek 
çözümler için Ar-Ge (know-why), ulaşılacak yeni çö-
züm ortakları (know-who) ve çözümleri uygulayarak 
elde edilecek yapma becerisi (know-how), sürecin 
dinamik parçalarıdır.

Peki enerji sektörü için çok kritik bir yeri olan 
regülasyonun dünyasında nedir 3N1K’nın karşılığı? 
Örnek verelim:

  Regülasyonun temel kavramları nelerdir? Fi-
yat tavanı, gelir tavanı, getiri oranı, yenilenebilir 
enerji, karbon emisyonu, itfa, işletme gideri, birim 
bedel, özkaynak maliyeti, Beta katsayısı, frekans, 
gelirim, akım…ne demektir?
  Regülasyon hangi usullerle, hangi yöntemlerle 
yapılır? Yönetmelik, kurul kararı gibi düzenleyici 
işlemler nasıl hazırlanır, nerede görüşülür, ne-
rede yayımlanır? Getiri oranı nasıl hesaplanır? 
Beta katsayısı nereden bulunur?

  Niçin regülasyon yapıyoruz? Neden OPEX aynı yıl, 
CAPEX yıllar içerisinde tarifeye giriyor? Neden 
özkaynak maliyeti borç maliyetinden yüksektir? 
Beta katsayısı neyi gösterir? Tekelin toplum refa-
hına etkisi nedir?
  Regülasyonun teorik ve pratik kaynakları kim-
lerdir? Kimden bilgi alınır? Gerçek veya tüzel kişi 
olarak konu bazında ayrı ayrı kimin uygulamaları 
örnek alınabilir? 
Elbette bu ayrımı yapmakla, bilginin 3N1K’sına 

mükemmelen herkes sahip olmalıdır gibi iddialı ve 
imkansız bir önermeyi iddia etmiyorum. Mesela bir 
mekanik ustasının araba tamir etmede sahip olduğu 
ustalık bilgisi (know-how) ile motorun çalışma pren-
sibini, karmaşık matematiksel denklemleri veya ae-
rodinamik prensiplerini vs. bilen mühendisin bilgisi 
(know-why) birbirinden çok farklı bilgilerdir ve her-
kesin her zaman hepsini bilmesi beklenemez. Fakat 
regülasyondaki örneğimize dikkat edilirse, mühen-
dislik, iktisat-işletme, hukuk gibi alanlardan farklı 
bilgilerin bir araya getirilerek 3N1K’nın tamamlan-
dığı görülecektir.  

Buradan hareketle şöyle bitirebiliriz: Yaşadığımız 
yüzyılın önümüze koyduğu disiplinler arası çalışma 
ve uzmanlık edinme meselesi, bireysel ve toplum-
sal gelişim için olmazsa olmaz bir meseledir. Bunun 
sonucunda da eğitim sistemlerinde (kurumsal, ulu-
sal, işletme içi vb.) 3N1K’nın her birinde mükemmel 
uzmanlaşma değilse de, her bir disiplinin pencere-
sinden bakabilme yeteneği kazanmak/kazandırmak 
amaçlanmalıdır.

Enerji verimliliği yeni bir istihdam alanı olacak
Enerji Verimliliği Derneği tarafından Özyeğin 

Üniversitesi’nde düzenlenen “Verimli Buluşmalar” 
etkinliğinde bir konuşma yapan Enerji Verimliliği 

Derneği Başkanı Murat Kalsın, verimliliğin yeni bir 
istihdam alanı olduğunu söyledi. Kalsın, “ABD’deki 

toplam iş gücünün yüzde 28’i enerji verimliliği 
sektöründe çalışıyor. Verimlilik, Türkiye gibi genç 

nüfusa sahip bir ülke için yeni bir fırsat, çok önemli 
bir istihdam alanı olacak” dedi... 
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▶ Bilginin 3N1K’sı  HABER  
Z. Işık Adler



İşin doğası hızla değiştikçe, iş yerleri de bu değişime 
ayak uydurmak için gelişiyor. Sürekli yenilenen teknoloji, 
start-up ve franchise kültüründeki büyük ilerleme, iş bir-
liğine dayanan yüksek devinimli iş uygulamaları ile ma-
liyetleri kontrol altında tutma konusundaki istek, pek çok 
işletmenin çalışma yöntemlerinin değişmesine yol açıyor.

Emlak şirketi JLL’nin raporuna göre, kurumsal yapıların 
neredeyse üçte biri 2030 yılında esnek çalışma yerlerine 
dönüşecek ve bunun sadece faaliyet maliyetleri açısından 
değil, bir sonraki nesilden yetenekli insanları firmaya çek-
mek ve elde tutmak açısından da sonuçları olacak.

Bir işte başarılı olma her zaman bir adım önde olmakla 
ilgili oldu; ancak rekabet durmaksızın devam ettiği için, 
önde gelen şirketleri rakiplerden ayıran şey insan kalitesi 
oldu. JLL’nin EMEA Kurumsal Araştırma Biriminin Başkanı 
Tom Carroll, iş alanının yetenekli bireyleri cezbetmek için 
de büyük bir faktör olduğuna inanıyor. 

Yeşile dönüş ve kurumsal sorumluluk 
Carroll, “Esnek ofis alanları belirli yetenekteki insanları, 

özellikle de genç insanları cezbediyor. Bu insanlar ofis orta-
mının bir yandan daha az geleneksel olmasını, diğer yandan 
da dijital ve ürün inovasyonu anlamındaki ihtiyaçları karşıla-
masını istiyor” diyor. Bu görüş, 80 ülkede 15 binden fazla iş 
insanının fikrini bir araya getiren IWG Global İşyeri Araştır-
ması‘nın rakamlarıyla da destekleniyor. Grup çatısı altında 
Regus’u da bulunduran IWG’nin araştırmasına göre bir ça-
lışan, iki işverenden teklifler aldığında, yüzde 80 gibi yüksek 
bir oranda, esnek çalışma imkanı sunmayanı reddediyor.

Raporun önsözünde IWG’nin Kurucusu ve İcra Kurulu 

Başkanı Mark Dixon şunları söylüyor: Dünya genelindeki 
işletmelerin yüzde 62’sinde esnek iş yeri politikası uygu-
lanması hiç de şaşırtıcı değil. Pek çok sektörde patronlar 
artık olağan bir çalışma gününün nasıl olması gerektiğini 
dikte etmemekte. ‘Esnek nesil’ olarak bilinen bu kesim artık 
dediğini yaptırıyor.

İşletmeler artan şekilde kurumsal ve sosyal sorum-
lulukları ve çevre üzerindeki etkileriyle değerlendiriliyor. 
Cone Communications tarafından yürütülen bir araştır-
maya göre, Y kuşağının yüzde 75’i “sorumlu” bir şirket 
olarak gördükleri bir şirkette çalışmak için ücretlerinde 
kesinti olmasını kabul ediyor. Bir şirketin çevre üzerindeki 
olumsuz etkisini asgari düzeye indirirken, personelinin iş 
yaşam dengesinin iyileştirmeye yardımcı olmasının bir 
yolu da esnek çalışma ortamlarından geçiyor.

Örneğin, personelin gitmesi gereken tek bir merkezi lo-
kasyon yerine, esnek çalışma; firmaların yetenekli perso-
nellerinin yaşadıkları yerlere daha yakın olan daha küçük, 
uydu ofisler kurmalarına imkan vermekte. Yani şirketler, 
yetenekli kişinin kendisine gelmesini beklemek yerine, 
onun yakınına gitmekte.

Grup çatısı altında Regus’u da bulunduran  IWG araş-
tırmasına göre, işe gitme stresinin, “özellikle trafikte veya 
kalabalık toplu ulaşımda uzun zamanlar harcanmasını ge-
rektiren durumlarda” azaltılması, hem işletmelere hem de 
çalışanlara yarıyor. Çalışanlar işlerine zamanında ve zinde 
bir şekilde gittiği için bundan kazançlı çıkan taraf yine iş-
letme oluyor. Rapora göre, işletmelerin yüzde 75’i işe gidiş 
yolculuklarının süresini azaltmak için esnek çalışma koşul-
larını hayata geçiriyor.

Y kuşağı esnek 
çalışma ve sosyal 

şirketlerde 
çalışmayı istiyor 

Mark Dixon
IWG’nin Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı

Esnek çalışmanın yükselişi, iş yapış şekillerini de 
değiştiriyor. Bu değişim sadece karlılık üzerinde değil 
firmaların yetenekli bireyleri cezbetme ve elde tutma 

kapasiteleri üzerinde de etkili oluyor…
Atalarımız “vakit nakittir” derken, kendi zamanları için doğru bir önermede bulunuyorlardı. Belli bir ustalık 

ya da alışkanlık gerektiren işler için ne kadar zaman ayırırsanız o kadar verimliydiniz. Bir bakırcı ustası 

günde 8 saat çalışırsa 8, 10 saat çalışırsa 10 kase yapıyordu. Oysa günümüzde, verimlilik konusunda dikkat 

ve enerji, zamandan çok daha etkili…

Daha çok “oturduğumuz yerden kafa patlatma” 
uzmanlığına evrilmiş olduğumuz bu çağda verim-
lilik kavramı da bileşenleri de değişmiş durumda. 
Atalarımızdan hatta ebeveynlerimizden bile kat kat 
fazla içeriğe ve bilgiye maruz kaldığımız bu çağda, 
bir günü 24 saatin üzerine çıkarmak mümkün olma-
dığı için zaman yönetimi tek başına yeterli olmuyor. 
Diğer bir deyişle, günde 3-4 saat uyuyan bir insan 
bile uyanık zamanlarında verimliliği korumak için 
hep daha çok çalışmak zorundaymış gibi hissediyor.

Kötü haber: Bu işin sonu yok. Yani verimliliği sa-
dece zaman yönetimi olarak algıladığımız sürece, 
gerçekten kendimizi yaptığımız işe vermek ya da 
enerjimizin son damlasına kadar harcamak gibi 
önemli etkenleri hep göz ardı etmiş olacağız.

Bilgi ekonomisi için verimlilik
Çağımızın “bilgi ekonomisi” çağı olduğunu öne 

süren sosyologlar, artık zamanımızdan çok uzman-
lığımızı, eğitim ve bilgimizi ortaya koyduğumuz iş-
ler yaptığımızı ve verimlilik anlayışının da bu yönde 
evrilmesi gerektiğini söylüyor. Her insanın biyolojik 
saati aynı olmadığından, günün en üretken olduğu 
saatleri de aynı olamaz. Dolayısıyla herkesi sabah 

8 – akşam 6 bir ofise hapsetmek, yemek ve mola 
zamanlarını denetim altında tutmak gibi eski kafalı 
yöntemler, şirketleri büyütmüyor. Aksine, çalışanla-
rın kendilerini daha hapsolmuş hissetmelerine ve 
mutsuz olmalarına yol açıyor.

Bu nedenle pek çok şirket, çalışma saatlerini 
esnek hale getirip haftada 1-2 gün evden çalışma 
imkanı sağlamış durumda. Yöneticiler, çalışanlarının 
bilgisayar başında olup olmadıklarından çok, işi biti-
rip bitirmediklerine odaklanmaya başladı bile. Hava 
almaya çıkan çalışanlarını gözetleyen ofislerden, 
“52 dakika çalışma / 17 dakika dinlenme” gereklili-
ğini benimseyenlere evriliyoruz. Bunlar insan doğası 
ve verimliliği için olumlu gelişmeler.

Uzmanlar öneriyor: Bir işi planlamak yerine (ya 
da onunla beraber) bir tam günü planlayın. Ne za-
man ara vereceğinizi, yemek yiyeceğinizi, o gün 
mutlaka bitirmeniz gereken işlerin neler olduğunu 
gerçekçi olarak planlayın, arkadaşlarla buluşma, 
saç kestirme gibi başka işleriniz varsa onları da da-
hil ederek bir zaman planı yapın. Ve programın her 
bir maddesinde önceliğiniz gerçekten o iş olsun. An-
cak bu şekilde hayatın yoğun temposuna ayak uydu-
rabilirsiniz. Ka

yn
ak
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Verimliliğin 
yeni 

denklemi:

Dikkat + Enerji > Zaman
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▶ Y kuşağı esnek çalışma ve sosyal şirketlerde çalışmayı istiyor  YÖNETİM 



 

2018 yılı Ekim ayında 317,28 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2019 yılı Ekim ayında, bir önceki yıla göre %8,1 oranında azalarak 291,61 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (297,9 TL/MWh) 
%2,1 oranında azalış göstermiştir.   

Ekim 2019’da en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 30 Ekim Çarşamba günü 315,68 
TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 13 Ekim Pazar günü 182,65 
TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise, en yüksek 
PTF değerinin 30 Ekim Çarşamba günü saat 18.00’de 338,00 TL/MWh, en düşük PTF değerinin 
ise 13 Ekim Pazar günü saat 09.00’da 10,00 TL/MWh olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

 

2019 yılı Ekim ayında pik saatlerde5 300,76 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 302,85 TL/MWh’lik değere göre %0,7 oranında azalmış6.  

 
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. 

APLUS ENERJİ EKİM 2019 ANALİZİ 

2019 yılı Ekim ayında gerçekleşen toplam 23.024 GWh elektrik üretiminin %72,5’i serbest 
üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 1,5 puan azalmış, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise 3,3 puan artmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini %20,7 oran ile EÜAŞ santralleri ve %3,6 oran ile Yap-İşlet santralleri 
izlemektedir. Toplam üretimin %3,2’sine karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-Devret santralleri 
ve İşletme Hakkı Devir santralleri tarafından üretilmiştir1. 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise 2019 Ekim ayında toplam 
üretimin %20,8’inin doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Barajlı hidroelektrik santraller ilgili ayda toplam üretimin %18,7’sini karşılarken, akarsu tipi 
hidroelektrik santraller ise %3,5 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri 
ekim ayında toplam üretimin %26,4’ünü karşılarken, yerli kömür santralleri ise %26,4 oranında 
katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar enerjisi santralleri toplam üretime 
%5,5, jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise %3,2 oranında katkıda bulunmuştur. Diğer 
termik santrallerin3 üretimdeki payı ise %1,5 olarak gerçekleşmiştir.  

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2019 Ekim ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %69,12 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %30,88 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 Ekim verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 31 Ekim 2019 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır. 

APLUS ENERJİ EKİM 2019 ANALİZİ

 

2018 yılı Ekim ayında 317,28 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2019 yılı Ekim ayında, bir önceki yıla göre %8,1 oranında azalarak 291,61 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (297,9 TL/MWh) 
%2,1 oranında azalış göstermiştir.   

Ekim 2019’da en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 30 Ekim Çarşamba günü 315,68 
TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 13 Ekim Pazar günü 182,65 
TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise, en yüksek 
PTF değerinin 30 Ekim Çarşamba günü saat 18.00’de 338,00 TL/MWh, en düşük PTF değerinin 
ise 13 Ekim Pazar günü saat 09.00’da 10,00 TL/MWh olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

 

2019 yılı Ekim ayında pik saatlerde5 300,76 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 302,85 TL/MWh’lik değere göre %0,7 oranında azalmış6.  

 
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. 

2018 yılı Ekim ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 292,72 TL/MWh iken, 
bu değer 2019 yılı Ekim ayında %3,5 oranında bir azalma kaydetmiş ve 282,46 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir. 

 

2018 yılı Ekim ayı içerisinde toplam 23.376 GWh olan elektrik talebi, 2019 yılı Ekim ayında bir 
önceki yıla göre %2,08 oranında azalma göstererek, 22.899 GWh değerine inmiştir7. 2018 yılı 
Ekim ayında 30.467 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2019 yılı Ekim ayında 30.765 
MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

2019 yılı Eylül ayı sonunda 90.606 MW olan toplam kurulu güç değeri 169 MW’lık azalışla 2019 
yılı Ekim ayı sonunda 90.775 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %66,5’lik (60.60.380 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %21,6 (19.579 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
santralleri %1,5’lik (1.320 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %0,2’lik (153 
MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,8’lik (3.447 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız 
santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %6,5 (5.895 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 31 Ekim 2019 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır.  

larken, yerli kömür santralleri ise 
%26,4 oranında katkı sağlamıştır. 
Yenilenebilir enerji santrallerin-
den rüzgar enerjisi santralleri 
toplam üretime %5,5, jeotermal 
ve güneş enerjisi santralleri2 ise 
%3,2 oranında katkıda bulun-
muştur. Diğer termik santrallerin3 
üretimdeki payı ise %1,5 olarak 
gerçekleşmiştir. 

TEİAŞ tarafından yayımlanan 
üretim verilerine göre, 2019 Ekim 

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.

ayında termik santrallerin ger-
çekleşen toplam üretimdeki payı 
%69,12 olarak kaydedilmiştir. Ye-
nilenebilir enerji kaynaklarından 
elde edilen elektrik üretiminin 
payı ise %30,88 olarak gerçekleş-
miştir4.

2018 yılı Ekim ayında 317,28 
TL/MWh olarak gerçekleşen or-
talama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2019 yılı Ekim ayında, bir önceki 
yıla göre %8,1 oranında azalarak 
291,61 TL/MWh olarak kaydedil-
miştir. Bu dönemde gerçekleşen 
ortalama PTF, bir önceki aya göre 
(297,9 TL/MWh) %2,1 oranında 

4  2019 Ekim verileri Yük Tevzi Bilgi 
Sistemi’nin yayımladığı 31 Ekim 2019 
tarihli Kamusal Rapordan alınmıştır.

azalış göstermiştir.  
Ekim 2019’da en yüksek gün-

lük ortalama piyasa takas fiyatı 
30 Ekim Çarşamba günü 315,68 
TL/MWh olarak gerçekleşirken; 
en düşük günlük ortalama PTF 
ise 13 Ekim Pazar günü 182,65 
TL/MWh olarak kaydedilmiş-
tir. Piyasa takas fiyatları saatlik 
bazda incelendiğinde ise, en yük-
sek PTF değerinin 30 Ekim Çar-
şamba günü saat 18.00’de 338,00 
TL/MWh, en düşük PTF değeri-
nin ise 13 Ekim Pazar günü saat 
09.00’da 10,00 TL/MWh olarak 
gerçekleştiği görülmektedir.

2019 yılı Ekim ayında pik saat-
lerde5 300,76 TL/MWh olarak ger-

5  Pik saatler 08:00-20:00 arasında-

2019 yılı Ekim ayında gerçek-
leşen toplam 23.024 GWh elektrik 
üretiminin %72,5’i serbest üretim 
şirketleri tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. Serbest üretim şirketle-
rinin üretimdeki payı, bir önceki 
aya göre 1,5 puan azalmış, geçti-
ğimiz yılın aynı dönemine göre ise 
3,3 puan artmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 
%20,7 oran ile EÜAŞ santralleri 

ve %3,6 oran ile Yap-İşlet santral-
leri izlemektedir. Toplam üretimin 
%3,2’sine karşılık gelen miktar 
ise Yap-İşlet-Devret santralleri ve 
İşletme Hakkı Devir santralleri ta-
rafından üretilmiştir1.

Gerçekleşen elektrik üretimi 
kaynak bakımından incelendi-

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

ğinde ise 2019 Ekim ayında top-
lam üretimin %20,8’inin doğal gaz 
ve LNG santralleri tarafından ger-
çekleştirildiği görülmektedir. Ba-
rajlı hidroelektrik santraller ilgili 
ayda toplam üretimin %18,7’sini 
karşılarken, akarsu tipi hidroe-
lektrik santraller ise %3,5 oranıyla 
üretime katkıda bulunmuştur. İt-
hal kömür santralleri ekim ayında 
toplam üretimin %26,4’ünü karşı-
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MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
santralleri %1,5’lik (1.320 MW) bir 
orana sahip iken, yap işlet devret 
santralleri %0,2’lik (153 MW), iş-
letme hakkı devredilen santral-
ler %3,8’lik (3.447 MW) bir orana 
sahiptir. Lisanssız santrallerin 
toplam kurulu güç içindeki payı 
da %6,5 (5.895 MW) olarak kayde-
dilmiştir. 

2019 yılı Ekim ayı sonunda 
oluşan toplam kurulu gücün 
%28,7’lik kısmı (26.028 MW) do-

8  Kaynak olarak TEİAŞ tarafından 
yayımlanan 31 Ekim 2019 tarihli Genel 
Günlük İşletme Neticesi raporu kulla-
nılmaktadır. 

ğal gaz ve LNG yakıt tipi santral-

leri ile karşılanırken, %22,7’lik 

kısmı (20,642 MW) barajlı hid-

rolik santraller tarafından kar-

şılanmaktadır. Bu yakıt tiple-

rini %12,5’lik (11.317 MW) oran 

ile yerli kömür9 santralleri ve 

%9,9’luk oran (8.979 MW) ile it-

hal kömür santralleri izlemekte-

dir. Akarsu tipi hidrolik santraller 

%8,6’lık bir orana (7.815 MW) sa-

hipken, rüzgâr santralleri toplam 

kurulu gücün %8,2’lik bir kısmını 

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

(7.403 MW) oluşturmaktadır10. 
Toplam kurulu gücün %6,1’lik 
kısmı (5.776 MW) güneş ener-
jisi santralleri, %1,6’lik kısmı 
(1.465 MW) jeotermal enerji 
santrallerinden oluşurken, 
%1,7’lik kısmı (1.551 MW) 
ise diğer termik santraller11 
tarafından oluşturulmaktadır. 

2018 yılı Ekim ayında 3,62 
milyar m3 olarak kaydedilen 
toplam doğal gaz tüketimi, 
2019 yılı Ekim ayında %10,9 
oranında bir azalışla 3,23 mil-
yar m3 olarak gerçekleşmiştir. 
Elektrik santrallerinde tüke-
tilen doğal gaz miktarı 2018 
yılı Ekim ayında 1,31 milyar 
m3 iken bu miktar, 2019 yılının 
aynı döneminde %46 oranında 
azalarak 0,71 milyar m3 olarak 
kaydedilmiştir12. Elektrik sant-
rallerinde tüketilen doğal gaz 
miktarının toplam doğalgaz 

tüketimine oranı 2018 yılı Ekim 
ayında %36,2 iken, bu oran 2019 
Ekim ayında %21,9 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 Ekim 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 Ekim ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %28,7’lik kısmı (26.028 MW) doğal 
gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %22,7’lik kısmı (20,642 MW) barajlı hidrolik 
santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12,5’lik (11.317 MW) oran ile yerli 
kömür9 santralleri ve %9,9’luk oran (8.979 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu 
tipi hidrolik santraller %8,6’lık bir orana (7.815 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu 
gücün %8,2’lik bir kısmını (7.403 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün %6,1’lik kısmı 
(5.776 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,6’lik kısmı (1.465 MW) jeotermal enerji 
santrallerinden oluşurken, %1,7’lik kısmı (1.551 MW) ise diğer termik santraller11 tarafından 
oluşturulmaktadır.  

 
2018 yılı Ekim ayında 3,62 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2019 yılı 
Ekim ayında %10,9 oranında bir azalışla 3,23 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2018 yılı Ekim ayında 1,31 milyar m3 iken bu miktar, 

 
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. 

2019 yılının aynı döneminde %46 oranında azalarak 0,71 milyar m3 olarak kaydedilmiştir12. 
Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam doğalgaz tüketimine oranı 2018 
yılı Ekim ayında %36,2 iken, bu oran 2019 Ekim ayında %21,9 olarak gerçekleşmiştir. 

 

 
 

 
12  2019 yılı Ekim 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.  

çekleşen ortalama PTF, bir önceki 
ayın pik saatler ortalaması olan 
302,85 TL/MWh’lik değere göre 
%0,7 oranında azalmış6. 

2018 yılı Ekim ayında pik dışı 
(off-peak) saatlerin PTF değeri 
ortalama 292,72 TL/MWh iken, bu 

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

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

değer 2019 yılı Ekim ayında %3,5 
oranında bir azalma kaydetmiş 
ve 282,46 TL/MWh olarak gerçek-
leşmiştir.

2018 yılı Ekim ayı içerisinde 
toplam 23.376 GWh olan elektrik 
talebi, 2019 yılı Ekim ayında bir 
önceki yıla göre %2,08 oranında 
azalma göstererek, 22.899 GWh 
değerine inmiştir7. 2018 yılı Ekim 
ayında 30.467 MWh olarak ölçü-

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

len saatlik ortalama talep, 2019 
yılı Ekim ayında 30.765 MWh ola-
rak gerçekleşmiştir. 

2019 yılı Eylül ayı sonunda 
90.606 MW olan toplam kurulu 
güç değeri 169 MW’lık azalışla 
2019 yılı Ekim ayı sonunda 90.775 
MW olarak kaydedilmiştir. 

Toplam kurulu gücün %66,5’lik 
(60.60.380 MW) kısmını serbest 
üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam ku-
rulu güçteki payı %21,6 (19.579 

2018 yılı Ekim ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 292,72 TL/MWh iken, 
bu değer 2019 yılı Ekim ayında %3,5 oranında bir azalma kaydetmiş ve 282,46 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir. 

 

2018 yılı Ekim ayı içerisinde toplam 23.376 GWh olan elektrik talebi, 2019 yılı Ekim ayında bir 
önceki yıla göre %2,08 oranında azalma göstererek, 22.899 GWh değerine inmiştir7. 2018 yılı 
Ekim ayında 30.467 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2019 yılı Ekim ayında 30.765 
MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

2019 yılı Eylül ayı sonunda 90.606 MW olan toplam kurulu güç değeri 169 MW’lık azalışla 2019 
yılı Ekim ayı sonunda 90.775 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %66,5’lik (60.60.380 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %21,6 (19.579 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
santralleri %1,5’lik (1.320 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %0,2’lik (153 
MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,8’lik (3.447 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız 
santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %6,5 (5.895 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 31 Ekim 2019 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır.  

 

2019 yılı Ekim ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %28,7’lik kısmı (26.028 MW) doğal 
gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %22,7’lik kısmı (20,642 MW) barajlı hidrolik 
santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12,5’lik (11.317 MW) oran ile yerli 
kömür9 santralleri ve %9,9’luk oran (8.979 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu 
tipi hidrolik santraller %8,6’lık bir orana (7.815 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu 
gücün %8,2’lik bir kısmını (7.403 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün %6,1’lik kısmı 
(5.776 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,6’lik kısmı (1.465 MW) jeotermal enerji 
santrallerinden oluşurken, %1,7’lik kısmı (1.551 MW) ise diğer termik santraller11 tarafından 
oluşturulmaktadır.  

 
2018 yılı Ekim ayında 3,62 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2019 yılı 
Ekim ayında %10,9 oranında bir azalışla 3,23 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2018 yılı Ekim ayında 1,31 milyar m3 iken bu miktar, 

 
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. 
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