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� Geleceğin enerji şirketleri nasıl olmalı?
� Akaryakıt sektörü: Hiç bu kadar zor durumda olmamıştık
� OECD’den Türkiye’ye yenilenebilir uyarım
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KAPAKLARI
TOPLA
ENGELLERi
KALDIR

BU PROJE SHELL TÜRK‹YE TARAFINDAN
DESTEKLENMEKTED‹R.

PLAST‹K KAPAKLARI
ÇÖPE ATMIYORUZ

TOFD’N‹N YÜRÜTTÜ∕Ü VE SHELL TÜRK‹YE’N‹N DESTEKLED‹∕‹ KAMPANYA ‹LE,
PLAST‹K KAPAKLAR OMUR‹L‹K FELÇL‹LER ‹Ç‹N

TEKERLEKL‹ SANDALYEYE DÖNÜÜYOR,
ENGELLER KALKIYOR.
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TÜRKIYE  VERIMLILIĞE 
10 MILYAR HARCAYIP  

30 MILYAR DOLAR 
KAZANACAK

Enerjisa Enerji’nin gündeminde yapay zeka, 
blockchain, robotlar var

Doğal gaz sektöründen  
Moskova çıkarması

OECD’den uyarı:   
Türkiye yenilenebilir enerji  
yatırımlarını  hızlandırmalı

Türkiye  
yapay zeka çağına hazır

22 26 46 58
Enerjisa Enerji CEO’su Ziya Erdem, uzun yıllar yöneticilik ve danışmanlık yaptığı 
teknoloji alanındaki birikimini şimdi Enerjisa Enerji için harcıyor. “Dijital 
Enerjisa”yı oluşturmak için çalıştıklarını söyleyen Erdem, yapay zeka, blok zinciri, 
chatbot, robotics gibi dijital dünyanın sunduğu son olanakları daha kaliteli 
hizmet veren, müşteri deneyiminin üst düzeye çıkaran bir şirket olmak için 
kullandıklarını söylüyor.

Ankara-Moskova arasında doğal gaz konusunda yoğun bir müzakere trafiği 
yaşanıyor. Bir yandan BOTAŞ, diğer yandan özel sektör gaz ithalatçıları ve 
toptancıları, Gazprom’la görüşmeleri sürdürüyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) “3. Türkiye Çevresel 
Performans İncelemesi” raporunu açıkladı. Rapora göre, Türkiye’nin 

sera gazı emisyonlarını düşürmek için yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelik yatırımlarını artırması gerekiyor. 

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin (TRAI) ikincisini düzenlediği Türkiye Yapay 
Zeka Zirvesi, bu yıl da büyük ilgi gördü. UNIQ İstanbul’da gerçekleşen 

zirvede alanında uzman 50’den fazla yerli ve yabancı konuşmacı; perakende, 
sigortacılık, moda, pazarlama, iş dünyası gibi alanlarda yapay zekanın 
geleceğini resmetti ve örnek olaylar ile yapay zekanın nasıl daha etkili 

kullanılabileceğini aktardı.
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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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Dünyada tüketimin geldiği nokta ar-
tık ‘çılgınlık’ olarak nitelendiriliyor. 
Özellikle Batılı ülkelerde hayatı çok 

daha az eşya ile sürdürme trendi gün geç-
tikçe yaygınlaşıyor. Doğal kaynakların hız-
la tükenmeye başlaması, iklim değişikliği-
nin yol açtığı tehdidin artması sadece bi-
reyleri değil, devletleri de harekete geçirdi. 
Bu trend, enerji sektörünün de geleneksel 
yapısını değiştirmeye başladı. Artık daha 
fazla üretim değil, üretilen enerjiyi daha 
verimli kullanmanın yolları araştırılıyor. 
İşte bu nedenle tüm dünyada enerji sektö-
rüne yapılan yatırımların arasında verim-
lilik ikinci sıraya yerleşmiş durumda. 335 
milyar doları geçen bir yatırım büyüklü-
ğünden söz ediliyor. 
Verimlilik, Türkiye gibi cari açığının çok 
önemli bir bölümünü enerjinin oluşturdu-
ğu ülkeler için çok daha büyük önem taşı-
yor. Hem enerjinin çok önemli bir bölümü-
nü ithal ediyoruz hem de bu enerjiyi deyim 
yerindeyse ‘bol keseden’ kullanıyoruz. Bu 
ayki kapak konumuzu enerji sektöründeki 
verimlilik çalışmalarına ayırdık. Kuşkusuz 
çok geniş ve sektörler bazında ayrı ayrı in-
celenmesi gereken bir konu verimlilik. 
Bu sayımızda Enerji Bakanlığı’nın hazır-
ladığı Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Pla-
nı’nı inceledik. Bu plan, uygulandığı tak-
tirde çok önemli faydalar sağlayacak. Çün-
kü 2023 yılına kadar belirlenen 55 ayrı ey-
lemin hayata geçirilmesiyle elde edilecek 
verimlilik tutarı, 30 milyar doları bulacak. 

Bunun için 10 milyar dolarlık bir yatırım 
yapılması gerekiyor. 
Devlet, enerjiyi en çok tüketen konutların 
yanı sıra ulaştırma, sanayi, hizmet ve ta-
rım sektörlerinde önemli adımlar atmaya 
hazırlanıyor. Yatırımların nasıl finanse 
edileceğine dair de çeşitli görüşmeler sü-
rüyor. Uluslararası finans kuruluşlarının 
yanı sıra yerli bankaların da desteğiyle ya-
kın zamanda çok önemli teşvikler başlaya-
cak. Örneğin birkaç ay içinde Enerji Bakanı 
Fatih Dönmez’in, konutların izolasyonunu 
teşvik edecek çok önemli bir paketi açıkla-
yacağı bilgisini aldık. Aynı yaklaşım akıllı 
ulaşım araçlarının yaygınlaştırılması, sa-
nayide yeni makine parkı ve kojenerasyon 
sistemlerinin kurulması, tarımda modern 
sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması 
gibi çok önemli adımlar atılacak.
Verimliliği sağlayacak en önemli araç kuş-
kusuz teknoloji... İnovasyon sayfamızda 
ve derinlemesine analizlerin olduğu çeşit-
li rapor ve araştırmalarla geleceğin enerji 
sektörünün nasıl olacağını araştırdık. Bu-
günden geleceği planlamayan, yeni tekno-
lojilere ve beklentilere göre iş yapış biçim-
lerini yenilemeyen şirketleri hatta ülkeleri 
zor günler bekliyor. Dünya bölümündeki 
IRENA’nın raporu bu konuda yapılabilecek-
lerle ilgili çeşitli ipuçları veriyor. 
Kısaca yine sektörün tüm alanlarını sayfa-
larına taşıyan bir dergi hazırladık. 
Keyifli okumalar diliyoruz. 

EN UCUZ ENERJI,  
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ENERJİSA ENERJİ’NIN KARI YÜZDE 40 ARTTI
Sabancı Holding ve Alman ener-
ji şirketi E.ON’un iştiraki olan 
Enerjisa Enerji’nin net karının 
geçen yıl bir önceki yıla göre 
yüzde 40 artarak 730 milyon li-
raya ulaştığı bildirildi. Şirketten 
yapılan açıklamada, elektrik da-
ğıtım ve perakende alanında faa-
liyet gösteren Enerjisa Enerji’nin 
8 Şubat 2018’de hisselerinin 
yüzde 20’sinin halka açılarak 
Borsa İstanbul’da işlem görmeye 
başladığı hatırlatıldı.
Sabancı Holding ve Alman ener-
ji şirketi E.ON’un iştiraki olan 
Enerjisa Enerji’nin 2018’de 3 
milyar 845 milyon lira konsoli-
de faaliyet geliri yarattığı belirti-
len açıklamada, “Enerjisa Ener-

ji, gelirlerini geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 50 artırdı. 
Böylece şirket 2018 için belirle-
miş olduğu 3,0 -3,3 milyar lira 
faaliyet gelirleri hedefini büyük 
ölçüde aştı. Enerjisa Enerji’nin 
baz alınan net karı ise yüzde 40 
artarak 730 milyon liraya yük-

seldi” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada görüşlerine yer 
verilen Enerjisa Enerji CFO’su 
Sascha Bibert, “Uzun vadeli ve 
sürdürülebilir başarı elde ede-
bilmek için, makroekonomik 
trendleri ve regülasyon değişim-
lerini her dönem yakından takip 
ederek, etkin risk yönetim politi-
kaları geliştiriyoruz. Bu sayede, 
Şubat 2018’de gerçekleşen halka 
arzımızı takiben, başarılı finan-
sal ve operasyonel performansın 
devamını sağlayarak 2018 yılın-
da hedeflerimizi aştık ve hisse-
darlarımız için reel bir büyüme 
yarattık. Bu başarıda en büyük 
katkı kuşkusuz çalışanlarımı-
zındır” dedi. 

TÜPRAŞ’IN AR-GE PROJESİ,  
AB HORİZON 2020’DEN EN YÜKSEK TEŞVİĞİ ALDI 

Tüpraş, BAMBOO isimli Ar-Ge Projesi ile Avru-
pa’nın en önemli araştırma ve inovasyon programı 
Horizon 2020 Programı kapsamında, “Bir Proje ile 
En Yüksek Teşvik Miktarına Hak Kazanan” Türk 
sanayi kuruluşu oldu. Tüpraş Ar-Ge Merkezi, AB 
Horizon 2020 programı kapsamında enerji yoğun 
endüstrilerde kaynak ve enerji verimliliği sağlaya-
cak teknolojilerin ticarileştirilmesini hedefleyen 

“BAMBOO” projesinin (Boosting new Approaches 
for flexibility Management By Optimizing pro-
cess Off-gas and waste use) ortakları arasında yer 
aldı. Yüzde 50’si Avrupa Birliği tarafından destek-
li olmak üzere 2,2 milyon Euro bütçeli projesiyle 
Tüpraş, Horizon 2020 programında tek seferde en 
yüksek teşvik miktarına hak kazanan Türk şirketi 
oldu. 

Tüpraş’ın rafineri uzmanlığı ile enerji sistemleri 
konusunda Avrupa’nın önde gelen kuruluşlarının 
uzmanlığının birleştirileceği projede, rafineride-
ki atık ısı kaynağından elektrik üretimi sağlayan 
yenilikçi bir ORC sistemi geliştirilecek ve sistemin 
ilk kullanıcısı İzmir Rafinerisi olacak. Proje kapsa-
mında, Tüpraş İzmir Rafinerisi U-100 Hampetrol 
Ünitesi’nde “Organic Rankin Cycle (ORC)” teknolo-
jisini temel alan bir enerji üretim tesisi kurulacak 
ve bu sayede atık ısıdan yaklaşık 1 MW’lık elektrik 
üretimi gerçekleştirilecek.

 PANO 
Aycan Kızıldağ
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NATURELGAZ HALKA ARZ İÇİN GÖZ KIRPTI
Global Yatırım Holding’in taşıma doğalgaz pazarın-
da faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Naturelgaz halk 
arz seçeneğini değerlendiriyor. Reuters’ın sorula-
rını yanıtlayan Naturelgaz Genel Müdürü Hasan 
Turan, “Halka arz seçeneğini değerlendiriyoruz” 
dedi, ancak arzın yapılacağı dönem hakkında bilgi 
vermedi. Turan, Türkiye taşıma doğal gaz pazarının 

geçen yıl 800 milyon metreküp büyüklüğünde ol-
duğunun, yani ulusal toplam doğal gaz tüketimin 
yaklaşık yüzde 2’sini oluşturduğunun tahmin edil-
diğini belirterek, Naturelgaz’ın ise bu pazarın başlı-
ca oyuncularında biri olduğunu kaydetti.

Turan, Naturelgaz’ın toplam taşıma doğalgaz pa-
zarında yüzde 18-20, sadece CNG’de ise yüzde 75’e 
yakın pazar payına sahip olduğunu ifade etti. Ta-
şıma doğal gaz tüketicileri arasında doğal gaz da-
ğıtım şebekesine bağlantısı olmayan fabrika ve 
tesislerin yanı sıra taşıt araçları yer alıyor. Tüke-
ticilerin ağırlığını dağınık coğrafyalarda bulunan 
fabrikalar ve üretim tesisleri oluşturuyor. Tüketi-
ciler sıkıştırılmış (CNG) veya sıvılaştırılmış (LNG) 
tüketiyorlar. Naturelgaz ise ağırlıklı olarak CNG 
alanında faaliyet gösteriyor.

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ’YE İKİ ÖDÜL
Türkiye’nin 5 bölgesine 530 
milyon dolar değerinde 378 MW 
gücünde tamamı yerli ve yenile-
nebilir 13 rüzgar ve güneş ener-
jisi santrali kurmak için yerli 
– yabancı 6 bankanın güçlerini 
birleştirip ‘Türkiye’nin en büyük 
yeşil enerji kredisini’ sağladığı 
Akfen Yenilenebilir Enerji, iki 
ödülün sahibi oldu.
Akfen Yenilenebilir Enerji, 
“2019 Türkiye Bonds & Loans 
Ödülleri”nde “En İyi İhracat Fi-
nansmanı Kredisi” (ECA/Export 
Finance Deal of the Year) ödü-
lü alırken, şirket “En İyi Doğal 
Kaynaklar Finans Kredisi” (Na-
tural Resources Finance Deal of 
the Year) kategorisinde ikincilik 
ödülüne layık görüldü.
2018 yılının Eylül ayında ger-
çekleştirilen imza töreniyle 
Akfen Yenilenebilir Enerji tara-
fından Türkiye’nin 5 bölgesine 

yayılan ve 275 MW gücünde olan 
4 rüzgar enerji santrali (RES) 
için 260 milyon dolarlık uzun 
vadeli proje finansmanı kredi-
si Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, 
Garanti Bankası, Yapı Kredi Ban-
kası’nın garantörlüğünde Al-
manya merkezli KfW IPEX-Bank 
ve EBRD tarafından sağlandı. 
Kurulu gücü 103 MW olan 9 
güneş enerji santrali (GES) için 

ise 103 milyon dolarlık uzun 
vadeli kredi EBRD ve Türkiye İş 
Bankası tarafından sağlandı.
Törende ödülü alan Akfen Yeni-
lenebilir Enerji Genel Müdürü 
Kayrıl Karabeyoğlu, tamamı yerli 
ve yenilenebilir enerji projelerine 
yönelik yerli-yabancı dev ban-
kalardan Türkiye’nin en büyük 
yeşil enerji kredisini almalarının 
takdir gördüğünü ifade etti.
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SHELL & TURCAS,  
1 YILDA 1044 KADINA 

İSTİHDAM SAĞLADI 
Shell & Turcas’ın, kadın istihdamını güçlendirmek 
ve çalışma hayatında fırsat eşitliğine destek olmak 
amacıyla İŞKUR iş birliği ile başlattığı ‘Shell’de Ka-
dın Enerjisi’ sosyal sorumluluk projesi, ilk yılını 
hedefinin üzerinde tamamladı ve birinci yaşında 
1044 kadın çalışana iş imkanı sağladı. ‘Shell’de 
Kadın Enerjisi’ projesi ile Shell & Turcas, Cumhu-
riyet’in kuruluşunun 100. yılı ve aynı zamanda 
Shell’in Türkiye’deki faaliyetlerinin 100. yılı olan 
2023’e kadar Türkiye genelinde 5 bin kadına istih-
dam olanağı sunmayı hedefliyor.

Shell & Turcas CEO’su Felix Faber; “İŞKUR iş bir-
liğiyle yürüttüğümüz, bayilerimizin de gönülden 
sahiplendiği ‘Shell’de Kadın Enerjisi’ projesi kap-
samında 5 yılda 5 bin kadına istihdam sağlama sö-
zünü verdik. Şimdiden 1. yıl hedefimizin üzerinde 
istihdam olanağı yarattık. Tüm Türkiye’de güçle-

nerek büyüyen projemiz ile çalışma hayatında fır-
sat eşitliğinin toplumun tüm kesimlerinde benim-
senmesini hedefliyoruz” dedi. 

Proje kapsamında başvurular, Shell istasyonları, 
İŞKUR Hizmet Merkezleri ve Kariyer.net üzerinden 
yapılabiliyor. Adayların işe alım süreçleri İŞKUR iş 
ve meslek danışmanları aracılığıyla gerçekleştiri-
liyor. İşe kabul edilen adaylar, Shell eğitim ekiple-
rinden eğitim alıyor. Kadınlara istasyon yöneticisi, 
ön saha satış elemanı, market satış elemanı, var-
diya amiri, temizlik görevlisi, muhasebe elemanı 
ve idari işler uzmanı gibi farklı pozisyonlarda ça-
lışma olanağı sunuluyor.

AVRUPA YAKASINDA 
ELEKTRİK TÜKETİMİ  

28,8 MİLYAR KWH’YE ULAŞTI
CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in İstanbul Avrupa Ya-
kası’nın röntgenini çeken Gayrimenkulün Enerjisi 
Raporu’na göre 2018 yılında 591 bin taşınma ha-
reketi gerçekleşti. 2018’de 130 bin 380 gayrimen-
kulün kapısı ilk kez açılırken ikinci elde 461 bin 
taşınma hareketi gözlendi. Raporda ‘taşınma, abo-
nelerin nüfusa kayıtlı olduğu il, kentsel dönüşüm 
ve yabancı abonelik’ gibi çarpıcı verilerin yanı sıra 
bu kez bölgedeki ‘elektrik tüketimi ve abonelerin 
yaş dağılımına’ da yer verildi. 2018’de bölgenin 
elektrik tüketimi ise bir önceki yıla göre yüzde 2,5 
artarak 28,8 milyar kilovatsaate çıktı.
İlçe bazında bakıldığında yıl içinde en yüksek tü-
ketim Avcılar’dan geldi. 2017 yılında Avcılar’ın 
elektrik tüketimi 6 milyar 276 milyon kilovatsaat 
iken 2018’de bu rakam yüzde 3 artarak 6 milyar 
465 milyon kilovatsaate çıktı. Bir diğer yüksek tü-

ketimin olduğu ilçe ise Sefaköy oldu. Sefaköy’ün 
elektrik tüketimi de bir önceki yıla göre yüzde 2 
artarak 4 milyar 866 milyon kilovatsaatten 4 mil-
yar 965 milyona ulaştı. 
CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Ba-
kal, “Teknolojiye yaptığımız yatırımlarla anlık ola-
rak izleyebildiğimiz elektrik abonelerinin başvuru 
ve ikamet bilgilerini baz alarak hazırladığımız 
Gayrimenkulün Enerjisi Raporu artık birçok sektör 
tarafından takip edilen ve merakla beklenen bir 
çalışma haline geldi” dedi. 

TÜRKİYE’NİN İLK GÜNEŞ ENERJİLİ OTOGARI AÇILDI
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı 
tamamlanan Menteşe Şehirlerarası Otogarı hizme-
te açıldı. Menteşe çevre yolu üzerinde bulunan ve 
kullandığı enerjinin yüzde 80’ini çatısındaki gü-
neş panelleri ile karşılayacak otogar 15,5 milyon 
TL’ye mal oldu. Açılışta konuşan Menteşe Beledi-
ye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla’nın merkez 
ilçesi konumundaki Menteşe Şehirlerarası Otobüs 
Terminali’nin tüm ilçelere hizmet verdiğini belir-

terek, açılışı gerçekleştirilen otogarın çevreci bir 
otogar olması ile dikkat çektiğini söyledi. 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gü-
rün, bu nitelikte bir otogarın Muğla’da ilk defa 
yapıldığını söyledi. Başkan Gürün, “Bu otogarın 
en önemli özelliklerinden birisi elektrik üretiyor 
olması. Zaman içerisinde bu otogarın en az yüzde 
80’lik elektrik tüketimini buradan sağlayacağız. 
Yenilenebilir enerji konusunda hassasiyetimizi 
göstermek ve her alanda elektrik enerjisi üretmek 
için güneşten yararlanmak açısından çok önemli 
bir örnek. Çok şükür Bodrum’da da otogarın teme-
lini attık. İnşaata başladık, önümüzdeki günlerde 
onun temelini atacağız. Oranın çatısında da elekt-
rik üretilecek. Yine Marmaris’te Marmaris Barajı 
üzerinde yüzer paneller yapacağız. Bunun çalış-
masını başlattık ve o barajın üstene koyacağımız 
paneller ile elektrik üreteceğiz” dedi. 

BULGARİSTAN, TÜRKAKIM İÇİN İHALE AÇACAK
TürkAkım’ın Bulgar toprakla-
rından geçecek kısmıyla ilgili 
ihaleyi daha önce askıya alan 
Bulgaristan, doğal gaz iletim 
operatörü Bulgartransgaz, ihale-
nin yeniden açıldığını duyurdu.

Bulgartransgaz’dan yapılan açık-
lamada, Bulgaristan’ın doğal gaz 
iletim sistemini Türkiye sını-

rından Sırbistan sınırına kadar 
genişletme projesi için açılan 
malzeme ve ekipman alımı ile 
yatırım projelendirme ihalesinin 
yeniden açıldığı belirtildi. İhale, 
teklif vermek isteyen Bulgar şir-
keti Atomenergoremont’un açtığı 
dava nedeniyle Rekabeti Koruma 
Komisyonu’nun kurulunun in-

celemesi tamamlanıncaya kadar 
geçici önlem olarak askıya alın-
mıştı.

Rus RBK gazetesindeki haber-
de, doğal gaz boru hattının Bul-
garistan topraklarından geçen 
kısmını Rus metalürji şirketi 
Trubnaya Metallurgiçeskaya 
Kompaniya’nın (TMK) inşa ede-
ceği belirtilmişti. Aralık sonunda 
açılan ihalenin 15 Şubat’ta ta-
mamlanması gerekiyordu. Tür-
kiye sınırından Sırbistan’a Bul-
garistan üzerinden yapılacak gaz 
tedarikinin 1 Ocak 2020 — 1 Ekim 
2020 arasında başlaması plan-
lanıyor. Bulgaristan’a gidecek 
TürkAkım gazının Avusturya’nın 
Baumgarten gaz dağıtım merke-
zine ulaştırılması planlanıyor.
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İBİZA, BENZİNLİ ARAÇLARA YASAK GETİRECEK

Avrupa’nın en popüler tatil bölgelerinden Ibiza, 
Minorka, Palma de Mallorka ve Formentere adala-
rının bulunduğu Balear adaları, bu kez iklim de-
ğişikliği konusuna aldığı tarihi karar ile gündeme 
geldi. Balear bölgesi, 12 Şubat 2019’da meclisten 
geçirdiği İklim Değişikliği ve Enerji Geçiş Planı ile 
hem İspanya’ya hem de tüm Avrupa’ya öncülük 
edecek. Karara göre, 2050 yılına kadar tüm ada-
ların yüzde yüz yenilenebilir enerjiye geçmesini 
amaçlıyor.

Plan sadece elektrik üretimini değil aynı zamanda 
ulaşımda da önemli adımları içeriyor. Yasa, ada-
larda 2025 yılı itibari ile yeni dizel araçların, 2035 
yılı itibari ile yeni benzinli araçların satışını da 
yasaklıyor. Yasanın diğer detayları ise şöyle: 2020 
yılına kadar en az yüzde 10, 2030 yılına kadar en 
az yüzde 35, 2050 yılında ise yüzde 100 yenilene-
bilir elektrik üretimi.

2025 yılından itibaren, 1000 metre2 üzeri her yeni 
park alanı ve bina çatısına güneş enerji sistemleri 
kurmak zorunda. 

Aynı zamanda var olan binalar ve park alanların-
dan 1500 m2 ve üzeri alana sahip olanların da ça-
tılarında en geç 2025 yılından itibaren güneşten 
elektrik üretmesi gerekiyor. 2050 yılında bölgede-
ki her ada, elektrik ihtiyacının en az yüzde 70’ini 
kendi öz kaynakları ile karşılayacak. Bölgede bu-
lunan Es Murterar Kömürlü Termik Santrali 2020 
yılı, dizel yakıtlı Menorca ve İbiza santralleri de 
2025 yılında kapatılacak. 

2022 KIŞ OLİMPİYATLARI’NDA  
YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANILACAK

Beijing Kış Olimpiyatları Organizasyon Komitesi 
ve Çin Devlet Elektrik Şebekesi Şirketi (SGCC) ara-
sında olimpiyatların yapılacağı alanın yeşil elekt-
rik enerjisiyle donatılmasını öngören anlaşma 
imzalandı. Böylece sporun ruhuna uygun olarak 
2022 yılı olimpiyatlarında ilk kez tüm elektrik ih-
tiyacı tamamen yenilenebilir ve temiz enerji kay-
naklarından sağlanacak.
Beijing Belediye Başkan Yardımcısı ve Kış Olimpi-
yatları Organizasyon Komitesi Başkan Yarımcısı 
Zhang Jiandong, imza töreninde yaptığı açıklama-
da, stadyumlara yenilenebilir enerjinin sağlan-
masının, Beijing’in yeşil olimpiyatlar ilkesini ve 
başvuru taahhütlerini yerine getirmek için attığı 
bir adım olduğunu söyledi.
Zhang, bu önlemlerle Beijing ve Zhangjiakou 
gibi şehirlerde yenilenebilir enerjinin daha geniş 
kullanılması, kentsel ve bölgesel yüksek kaliteli 

kalkınmanın sağlanmasını hedeflediklerini bil-
dirdi. 2022 Kış Olimpiyat Oyunları Çin’in başkenti 
Beijing’de ve Hebei Eyaleti’nin Zhangjiakou ken-
tinde düzenlenecek.

SOYAK GRUBU’NA ENERJİ FİNANSMANINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 
Türk sermaye piyasaları ile fi-
nans sektörünün saygın ödülleri 
arasında yer alan ve ‘finans os-

carları’ olarak da adlandırılan 
‘2019 Türkiye Bonds & Loans 
Ödülleri’sahiplerini buldu. 21 

Şubat 2019 akşamı Shangri-la 
Bosphorus-İstanbul otelinde 
düzenlenen ve yurt içi ve yurt 
dışından 200’ü aşkın finans ku-
ruluşu, yatırım fonu, hukuk, da-
nışmanlık ve özel sektör temsil-
cilerinin katıldığı ödül töreninde 
Soyak Grubu şirketlerinden MİS 
Enerji Üretim A.Ş., Manisa-Ala-
şehir’de devam eden jeotermal 
enerji yatırımları için sağladığı 
uzun vadeli proje finansmanı 
ile “Yılın Enerji Finansmanı” ka-
tegorisinde birincilik ödülünü 
almaya hak kazandı. 

EXXONMOBİL, ÜÇÜNCÜ BÜYÜK GAZ REZERVİ BULDU
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 
tek taraflı ilan ettiği münhasır 
ekonomik bölgede sondaj ruh-
satı verdiği şirketlerden Exxon-
Mobil’in, son iki yılda dünyanın 
en büyük üçüncü gaz rezervini 
bulduğu açıklandı. Güney Kıbrıs 
Enerji Bakanı Yorgos Lakkotry-
pis ile Exxon Mobil Başkan Yar-
dımcısı Tristan Aspray, Lefko-
şa’da basın toplantısı düzenledi. 
Toplantıda Exxon Mobil-Katar 
Petrol iş birliğinde 10. parselde 
sürdürülen çalışmalarda, 141 ile 
226 milyar metreküp arasında 
gaz rezervinin bulunduğu açık-
landı.
Bunun dünyadaki en büyük re-
zervlerden biri ve aynı zamanda 
bugüne dek Kıbrıs’ta bulunan-
lar içinde en büyüğü olduğu 
belirtildi. Exxon Mobil’in son 
iki yılda dünyanın en büyük 
üçüncü gaz rezervini bulduğu-

nu söyleyen Lakkotrypis, bunun 
dünya çapında bir keşif oldu-
ğunu ve Kıbrıs’ın açıklarında 
daha da fazla hidrokarbon re-
zervleri keşfedilebileceğine ka-
nıt oluşturduğunu dile getirdi. 
Rum bakan, bunun Avrupa açı-

sından alternatif bir enerji kay-
nağı oluşturabileceğine dikkat 
çekerken, Exxon Mobil Başkan 
Yardımcısı da gazı işleyip ithal 
etmek için Kıbrıs’da bir tesis 
inşa etmenin seçenekler arasın-
da olduğunu söyledi.
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Akkuyu’da çalışacak mühendisler 
diplomalarını aldı

Rusya Federasyonu Ulusal Nükleer Araştırmalar 
Enstitüsü Moskova Fizik Mühendisliği Üniversitesi’n-
de (NRNU MEPhI) nükleer enerji eğitimi almak üzere 
Rusya Federasyonu’na gönderilen ikinci Türk öğrenci 
kafilesi eğitimlerini tamamladı ve diplomalarını aldı. 
Diploma törenine NRNU MEPhI Üniversitesi Rektö-
rü Mikhail Strikhanov, Türk Büyükelçiliği temsilcileri 
katıldı. Strikhanov; mezunların üniversite seçimi ile 
ilgili olarak, tercihlerini Rusya Federasyonu’nun önde 
gelen üniversitesinden yana kullanmakla doğru bir 
karar verdiklerine inandığını söyledi ve “Aramızdaki 
iş birliği devam edecektir. Siz de ülkelerinizde görev-
lerinizin başındayken MEPhI ile ortak çalışmalar yü-
rütmeyi sürdüreceksiniz. Çoğunuzu, ülkelerinizdeki 
üniversitelerde profesör olarak ve nükleer endüstri-
nin sorumlu çalışanları olarak saygıyla selamlayaca-
ğımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM ta-
rafından inşa edilen ve Türkiye’nin ilk nükleer santrali 
olan Akkuyu NGS için personel yetiştirme süreci Rus-
ya’da 2011 yılından bu yana devam ediyor. Geçen yıl 
mezun olan 35 Türk genç uzman “Nükleer Santraller: 
Tasarım, İşletme ve Mühendislik” dalında diploma-

larını almış ve Akkuyu Nükleer Şirketi’nde çalışmaya 
başlamıştı. Geçen yıl ve bu yıl diploma alan toplam 85 
öğrenci dışında; Rusya’daki yükseköğretim kurumla-
rında yaklaşık 140 Türk öğrenci, personel yetiştirme 
programı çerçevesinde halen eğitim görüyor.

GÜNDER’in yeni yönetim kurulu belirlendi
GÜNDER 2019 yılı Olağan Genel Kurulu, 22 Şubat 2019 tarihinde 

Ankara’da gerçekleştirildi. İki yıl süre ile görevlendirilen yeni yönetim 
kurulunun belirlendiği toplantının ardından 5 Mart 2019 tarihinde 
yapılacak olan ilk Yönetim Kurulu toplantısında görev bölümü yapı-
lacak.

Yeni yönetim kurulu adına açıklama yapan Kutay Kaleli, GÜNDER 
olarak yeni dönemde yeni kapasitelerin açılması ve yerli sanayicinin 
büyütülmesi olmak üzere iki önemli duruş sergileyeceklerini belirtti. 
GÜNDER’in yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Arda Yalı, 

Artun Şabciyan, Ayşe Çiğdem Besen, Behiç Harmanlı, Elif Yağlı 
Ece, Erdal Yılmaz, Halit Erol, Kerim Gazioğlu, Kutay Kaleli, Levent Yıl-
dız, Mehmet İzzet Özaydın, Nazım Yavuz, Sebahattin Öz, Şerif Oklu-
oğlu ve Tarık Sarvan. 

Koç’un yatırımcı ilişkilerini İlgen yönetecek
Koç Holding’den yapılan açıklamaya göre, Yatırım-

cı İlişkileri Koordinatörü olarak görev yapmakta olan 
Gülsevin Tunçay, 22 Mart 2019 tarihinden iti-

baren görevinden ayrılacak. Gülsevin Tun-
çay’ın yerine, 18 Şubat 2019 tarihi itiba-
rıyla Nursel İlgen atandı. 

20 yıldan uzun süre sermaye piya-
saları konusunda farklı sorumluluklar 

üstlenen İlgen, 2006-2018 yılları arasın-
da TAV Havalimanları Holding’de ya-

tırımcı ilişkilerini yönetti. ODTÜ 
İşletme Bölümü’nden 

mezun olduktan 
sonra çalışma 

hayatına başlayan İlgen; TAV’dan önce Ata Yatırım ve 
İş Yatırım’da çeşitli görevlerde bulundu. Extel tarafın-
dan yerli ve yabancı finans kuruluşları arasında yapılan 
oylamada Türkiye’de yatırımcı ilişkileri yetkilisi alanın-
da 2010, 2012, 2014, 2015 ve 2016’da birinci; 2009 
ve 2011’de ikinci, 2013 ve 2018’de ise üçüncü seçildi. 
Avrupa ulaştırma sektöründe yapılan benzer bir çalış-
mada İlgen, yatırımcı ilişkileri alanında 2012 ve 2014 
yıllarında Avrupa ikincisi unvanını kazandı. 2018 yılın-
da Institutional Investor tarafından yapılan “Emerging 
EMEA Executive Team” anketinde ulaştırma sektöründe 
ikinci sırada yer alan İlgen, dünyanın en iyi faaliyet rapo-
ru olmak başta üzere internet sitesi, finansal sonuçların 
açıklanması gibi alanlarda birçok ödül alan ekibi yönetti. 

Simone Kaslowski TÜSİAD’ın yeni başkanı oldu 
TÜSİAD’ın 20 Şubat 2019 tarihinde düzenlenen 49. Genel Kurulu toplantısında TÜSİAD Yönetim 

Kurulu, Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerinin 
seçimi gerçekleşti. Genel Kurul toplantısında, TÜSİAD’ın yeni Yönetim Kurulu Üyeleri belli oldu. 
Genel Kurul’da seçilen yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, başkanlığa Simone Kaslowski’yi 
başkan yardımcılıklarına ise Murat Özyeğin Mehmet Tara ve Bahadır Balkır’ı seçti. Toplantıda 
kurucu kuşağın temsilcileri Osman Boyner, Nihat Gökyiğit, Demir Karamancı ve Selçuk Yaşar’a 
TÜSİAD’a katkıları için bir teşekkür töreni yapıldı. 

İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Simone Kaslowski, ABD’de Clark Worcester 
Üniversitesi’nden 1984 yılında mezun olduktan sonra, 1985 yılında aile şirketi olan Or-
ganik Kimya İstanbul’da satış bölümünde göreve başladı. Organik Kimya üretim ürün-
lerinin ihracat pazarını geliştirme yönünde çalışmalar yapan Kaslowski, 1993 yılında 
Organik Kimya’nın satış bölümü yöneticisi oldu. Yatırım projelerinde aktif olarak gö-
rev aldı. 1995 yılında Organik Kimya CEO’su olan ve yönetim kurulu üyeliğini üstlenen 
Kaslowski, kimya sektörünün gelişimi için önemli sivil toplum projeleri geliştirilme-
sine öncülük yaptı. 

Aksa Çukurova Doğalgaz’da  
yeni atamalar yapıldı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerini kapsayan Aksa Çukurova Doğalgaz’ın  yeni şirket 
müdürü Sertaç Uraz oldu. Adana ve Hatay-Osmaniye bölge müdürlüklerine de yeni atamalar 
yapıldı; Mersin Bölge Müdürü Serhat Kasapoğlu görevini sürdürürken, Adana Bölge Müdürlü-
ğü’ne Tufan Duman, Hatay-Osmaniye Bölge Müdürlüğü’ne ise Halit Demir atandı.

2019 yılıyla birlikte Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerini kapsayan Aksa Çukurova 
Doğalgaz’ın Şirket Müdürü, daha önce Malatya Şirket Müdürü olarak görev yapan Sertaç 
Uraz oldu. Adana Bölge Müdürlüğü görevine Tufan Duman, Hatay-Osmaniye Bölge Müdür-
lüğü görevine Halit Demir atanırken; Mersin Bölge Müdürlüğüne ise 2012 yılından beri gö-
revini sürdüren Serhat Kasapoğlu devam ediyor.
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SAINT-JOSEPH LISESI'NIN ENERJISI  
GÜNEŞTEN GELIYOR

İstanbul Saint-Joseph Lisesi kurduğu Güneş 
Enerjisi Santrali ile yılda 33 bin kWh elektrik üre-

terek elektrik ihtiyacının yüzde 12’sini karşılayacak. 
Lisenin marangozhanesinin çatısına konumlandırı-
lan ve 104 adet fotovoltaik panelden oluşan santralle 
okul, bugüne kadar 12 bin 500 kWh elektrik üretimi 
gerçekleştirirken karbon salımını da 8.8 ton azalttı. 
Santralde üretilen elektrik sadece lisenin öz tüketimi 
için kullanılacak ve okulun toplam yıllık elektrik tüke-
tim miktarının yüzde 10 ila 12’sini karşılayacak. 

Okulda yaz döneminden bu yana faaliyette olan 
santralle ilgili görüşlerini aktaran İstanbul Saint-Jo-
seph Lisesi Müdürü Paul Georges, “Tabiat ananın zen-
ginliklerinin keşfini, sürdürülebilir kalkınmayı, yenile-
nebilir enerjinin kullanımını ve israf ile mücadeleyi ön 
plana çıkaran bir eğitim politikası uygulamaya önem 
veriyor ve özen gösteriyoruz. Güneş enerjisi santrali 
projesinin olumlu sonuçları doğrultusunda gelecekte 
fotovoltaik kiremitler gibi daha az görünen inovatif 
malzemeler kullanarak enerji üretimini daha geniş 

alanlara yaymayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra, eskiden 
lisenin yatılı öğrencileri için ekmek fırını olarak kulla-
nılan binayı Yeşil Bina standartlarında LEED (Leader-
ship in Energy and Environmental Design) normlarını 
kullanarak restore etmeyi arzu ediyoruz. Bu binanın, 
eko-vatandaşlık ortamında okulumuzun tüm inovas-
yon kulüpleri için iyi bir fikir laboratuvarı olarak hizmet 
vermesini planlıyoruz” dedi. 

ARALIK AYINDA 51 ENERJI PROJESI TEŞVIK ALDI

2018 Aralık ayında enerji alanında 51 projeye 
yatırım teşvik belgesi verildi. Madencilikte ise 

2 proje teşvik belgesi almaya hak kazandı. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 2018 yılının Aralık ayında çeşitli 
sektörlerde toplam 405 projenin yatırım teşvik bel-
gesi almaya hak kazandığını duyurdu. Teşvik verilen 
projelerden 51’i enerji sektörüne; 2’si ise madenciliğe 
yönelik projeler oldu. Aralık 2018’de yatırım teşvik bel-
gesi alan projelerin toplam yatırım tutarı ise 14 milyar 
704 milyon 625 bin TL oldu. Yatırım teşvik belgesi alan 
projeler tamamlandığında toplam 18 bin 540 kişi için 
yeni istihdam imkanı yaratılmış olacak. 

Madencilik sektöründe yatırım teşvik belgesi alan 
projelerden en yüksek yatırım tutarı olanı, 10 milyon 
875 bin TL ile Üç Lider Mermer Enerji Deniz Taşımacı-
lık’ın 750 bin m2/yıl plaka mermer kapasiteli komple 
yeni yatırım projesi oldu. Enerji sektöründe ise teş-
vik belgesi verilen projeler arasında yatırım tutarı en 
yüksek olan proje, 3 milyar 467 milyon TL ile Polyak 

Eynez Enerji’nin İzmir’de kuracağı, 708 MW/yıl kapa-
siteli, komple yeni yatırım nitelikli, yerli kömüre da-
yalı termik elektrik enerjisi üretim projesi oldu. İkinci 
sırada ise Lodos Karaburun Elektrik’in yine İzmir’de 
kuracağı, 761 milyon 792 bin TL yatırım tutarına sa-
hip, 265 MW/yıl kapasiteli, komple yeni yatırım nite-
likli, rüzgar enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim 
projesi takip etti. 
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TÜRKIYE GES YATIRIMLARINDA AVRUPA IKINCISI OLDU 

SolarPower Europe, Avrupa 
Birliği’nin 2018’de, bir ön-

ceki yıla göre yüzde 36 artışla, 8 
GW miktarında yeni güneş enerjisi 
sistemi kurduğunu açıkladı. Avru-
pa’da rüzgar enerjisi kullanımını 
destekleyen Brüksel merkezli ku-
ruluş WindEurope, rüzgar enerji-
sinin 2018’de AB’nin elektriğinin 
yüzde 14’ünü sağladığını belirte-
rek, 2017’deki yüzde 12 oranına 
göre artış gösterdiğini kaydetti. 
Avrupa’da rüzgar gücü kapasitesi 
2018’de toplam 11,3 GW yüksel-
di. WindEurope’un raporuna göre, 
geçen yıl yeni rüzgar enerjisi kapa-
sitesi finansmanı için rekor bir yıl 
olurken, 2017’ye göre yüzde 45 ar-
tışla, toplam 17 GW büyüklüğünde 
geleceğe yönelik projeyle ilgili nihai 
yatırım kararı verildi. 

SolarPower Europe’a göre, Av-
rupa’da güneş enerjisi kurulumları 
2018’de bir önceki yıla göre yüzde 
20 artarak 11 GW oldu. Avrupa’nın 

en büyük güneş enerjisi piyasası 
2018’de Almanya iken, ikinci sı-
rada Türkiye yer aldı. Almanya’da 
şebekeye bağlı yeni güneş ener-
jisi kapasitesi, bir önceki yıla göre 
yüzde 68 artarak 2,96 GW olarak 
gerçekleşti. Geçen yılın önde gelen 
güneş enerjisi piyasası olan Türki-
ye’de 2018’de kurulan yeni güneş 
enerjisi kapasitesi, bir önceki yıla 
göre yüzde 37 düşüşle 1,64 GW 
oldu. SolarPower’ın raporunda, ül-
kede yaşanan finansal krizin talep-
te düşüşe neden olduğu belirtildi. 
Rapora göre, Avrupa’da 2018’de 

üçüncü en büyük güneş enerjisi pi-
yasası Hollanda oldu. Solar Power 
Avrupa’nın Politika Direktörü Aurélie 
Beauvais, “Önümüzdeki iki yıl içinde 
Avrupa’da güneş enerjisi için çok 
güçlü talep göreceğiz. AB’nin 2020 
yılı hedefleri nedeniyle, çok sayıda 
üye ülke, yükümlülüklerini karşı-
lamak için, düşük maliyetli güneş 
enerjisine geçiş yapacaklar” dedi. 
WindEurope’a göre, rüzgar enerjisi 
kapasitesi Avrupa’da 2018’de 11,3 
GW yükselirken, rüzgar Avrupa’da-
ki yeni enerji üretim kapasitesinin 
yüzde 49’unu oluşturdu. 

BAE, DÜNYANIN EN BÜYÜK BATARYA TESISINI KURDU

Birleşik Arap Emirlikleri 
(BAE), başkenti Abu Dabi’de 

648 MW kapasiteye sahip ve dün-
yanın en büyük batarya tesisi olma 
özelliğini taşıyan sodyum-sülfür 
batarya tesisini kurdu. Söz konusu 

tesis, Abu Dabi’nin 10 farklı bölge-
sinde kurulmuş olmasına rağmen, 
tek bir tesis olarak kontrol edilebi-
liyor. 

Tek bir merkezden kontrol edi-
len bataryalar Abu Dabi’deki acil 

durumlarda en az 6 saat elektrik 
sağlayabilecek. Lityum pillere göre 
daha ucuz olan sodyum-sülfür ba-
taryalar, Japonya’nın NGK şirketin-
den satın alındı. Geçen ay başın-
da devreye alınan tesis, Tesla’nın 
Avustralya’da 2017’de devreye al-
dığı batarya tesisinin 5 katı büyük-
lüğüne sahip. 

BAE’nin söz konusu tesisi, 
2030’a kadar yenilenebilir enerjiye 
yapmayı planladığı 160 milyar do-
larlık yatırım paketinin bir parçası-
nı oluştururken, petrol zengini ülke 
2050’de elektriğinin yüzde 60’ını 
sıfır karbonla üretmeyi amaçlıyor

SHELL, ALMAN BATARYA ŞIRKETINI SATIN ALDI

Shell, ev tipi batarya hizmetlerini hızlandırmak 
amacıyla Alman batarya üreticisi Sonnen’i sa-

tın aldı. Bu satın almayla Sonnen, Shell’in iştiraki bir 
şirket haline gelirken, Shell’in akıllı enerji depolama 
sistemleri ve haneler için yenilikçi hizmetlerini yaygın-
laştırmasında da önemli bir rol oynayacak. 

Ev tipi enerji depolama sistemlerinde Almanya’da 
pazar lideri olan Sonnen’in devir işlemlerinin 2019’un 
ilk çeyreğinde tamamlanması beklenirken, işlemin be-
deline ilişkin herhangi bir rakam açıklanmadı. Sonnen 
CEO’su Christoph Ostermann, Shell New Energies’in 
hızla gelişen bir pazarda büyümelerine yardımcı ol-
maları için mükemmel bir ortak olduğunu söyledi. 

Ostermann, bu yatırımla daha fazla hanenin ener-
jiden bağımsız olmasına ve enerji pazarındaki yeni 

fırsatlardan yararlanmasına yardımcı olmasından 
heyecan duyduklarını belirterek, “Shell, Sonnen’ın bü-
yümesini yeni bir seviyeye taşımaya yardımcı olacak 
ve enerji sisteminin dönüşümünü hızlandıracak” ifa-
delerini kullandı.

TÜRKIYE BU YIL ENERJIYE 7 MILYAR TL’LIK YATIRIM YAPACAK 

2019 yılında enerji sektöründeki 104 yatırım 
projesine toplam 7 milyar 713 milyon 154 bin 

lira harcanacak. Cumhurbaşkanlığı, 2019 Yılı Yatırım 
Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar, 
Resmi Gazete’de yayınladı. Kararda enerji sektörün-

de 104; madencilik sektöründe ise 49 proje yer alıyor. 
Enerji projelerinin parasal tutarı, 33 milyar 514 milyon 
TL’si dış kaynaklı kredi olmak üzere 81 milyar 729 mil-
yon 384 bin TL olarak bildirildi. 2019 yılında enerji pro-
jeleri için 2 milyar 928 milyon TL’si dış kaynaklı kredi 
olmak üzere, toplam 7 milyar 713 bin TL harcanacak. 

Madencilikteki 49 projenin toplam proje tutarı ise 
7 milyar 477 milyon TL olarak duyuruldu. Bu tutarın 4 
milyarı dış kaynaklı kredi ile karşılanıyor. Maden sek-
töründe 2019 yılında harcanması planlanan toplam 
tutar da 2 milyar lira olacak. Bu tutarın da 428 milyon 
579 bin lirası dış kaynaklı kredi olacak. 

ISTANBUL’A 49.5 MW’LIK RES KURULACAK

Gelgit Yenilenebilir Enerji, İstanbul’un Silivri ve 
Çatalca ilçe sınırları içinde 49,5 MW’lık Gelgit 

Rüzgar Enerji Santrali (RES) kurup işletecek. Gelgit 

Yenilenebilir Enerji, İstanbul’un Silivri ilçesi, Kavaklı, 

Ortaköy, Kadıköy mahalleleri ve Çatalca ilçesi, Elbasan, 

Ova Yenice mahalleleri sınırları içerisinde 49,5 MW’lık 

Gelgit Rüzgar Enerji Santrali kurup işletmeyi planlıyor.

350 milyon lira bedelli proje kapsamında 10 adet 

türbin 3,45 MWm, 6 adet türbin 2 MWm, 2 adet tür-

binin ise 1,5 MWm olmak üzere toplam 18 adet rüz-

gar türbini ve trafo merkezi kurulacak. 2017 yılı Aralık 

ayında Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından 

açılan rüzgar enerji santrali kapasite tahsis ihaleleri 

kapsamında İstanbul’daki 50 MW’lık kapasitenin 49,5 

MW’lık kısmını -1,71 dolar cent/kWh ile Gelgit Yenile-

nebilir Enerji Gelgit RES projesi kazanmıştı.
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MITSUBISHI, INGILIZ OVO ENERGY’YE ORTAK OLDU

Japon Mitsubishi Corporation, İngiliz elektrik şir-
keti Ovo Energy’nin yüzde 20 azınlık hisselerini 

satın aldı. Japonya merkezli ticaret şirketi Mitsubishi 
Corporation, İngiltere’nin hızlı büyüyen elektrik şirketi 
Ovo Energy’nin yüzde 20 hissesini 257 milyon dolara 
satın aldığını açıkladı. 1,5 milyondan fazla müşteriyle 
İngiltere’deki en büyük bağımsız enerji tedarikçisi olan 
Ovo Energy, hisse satışından elde edeceği geliri ulus-
lararası alanda büyümeye ve yeni enerji teknolojisi bi-
rimi Kaluza’nın geliştirilmesine harcayacak. 

Hali hazırda Almanya’da da faaliyete geçen Ovo, 
temmuz ayında Fransa’da ver ardından İspanya ile 
Avusturya’da faaliyete geçecek. OVO, geçen yıl elekt-
rikli araçlar için ilk yerli araçtan şebekeye şarj cihazını 
da piyasaya sürmüştü. 

RÜZGAR VE GÜNEŞ KURULU GÜCÜN YARISINA ULAŞACAK

Türkiye’nin elektrikteki ku-
rulu gücünün 2050 yılına 

kadar iki katına çıkması ve bu ka-
pasitenin yarısını rüzgar ve güneş 
enerjisi kaynaklarının oluşturması 
öngörülüyor. Shura Enerji Dönüşü-
mü Merkezi ve BloombergNEF’in iş 
birliğiyle düzenlenen “Türkiye’nin 
Enerji Dönüşümünde Kısa Vadeli 
Yatırımları Hızlandırmak için Uzun 
Vadeli Çözümler” toplantısında, 
BloombergNEF’ın hazırladığı ‘Tür-

kiye Enerji Piyasasının Uzun Vadeli 
Görünümü’ başlıklı rapor açıklandı. 

Rapora göre, Türkiye’nin top-
lam elektrik kurulu gücünün 2017 
ile 2050 yılları arasında iki katına 
(yüzde 126 artması) çıkması ön-
görülüyor. Onshore rüzgar (yüzde 
25) ve güneş (yüzde 25) enerjisi 
kurulu güçlerinin payının, toplam 
kurulu gücün yarısına denk gel-
mesi bekleniyor. Rüzgar ve güne-
şin kurulu güçteki payı artarken, 

yatırım maliyetlerindeki düşüşe 
dikkat çekiliyor.  Raporda 2018 ile 
2050 yılları arasındaki yeni kurulu 
güç yatırımının yaklaşık 276 milyar 
dolar olabileceği belirtiliyor. Ayrıca 
üretimde yenilenebilir kaynakla-
rın payının artmasıyla Türkiye’nin 
elektrik sisteminde daha fazla es-
nekliğe ihtiyaç duyulacağının altı 
çiziliyor

2017 yılında Türkiye’nin kurulu 
gücünün yarısından biraz fazlası-
nın fosil yakıtlarından oluştuğuna 
dikkat çekilirken, 2050 yılında ye-
nilenebilir enerjinin toplam kurulu 
güçteki payının yüzde 68 seviyesi-
ne ulaşabileceği vurgulanıyor. Ra-
porda, büyük ölçekli güneş sant-
rallerinin seviyelendirilmiş elektrik 
maliyetlerinde 2018 ile 2050 yılları 
arasında yüzde 77’lik düşüş ön-
görülüyor. Aynı dönemde rüzgar 
enerjisinden üretilen elektriğin se-
viyelendirilmiş maliyetinin yüzde 
56 oranında düşeceği bekleniyor. 
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220 bin kilometrekarelik alanda faaliyet gösteriyo-
ruz. Hizmet verdiğimiz 10,9 milyon dağıtım nokta-
sıyla 9.2 milyon müşterimize ve yaklaşık 22 milyon 
nüfusa elektrik ulaştırıyoruz. Dağıtımda yüzde 26, 
satışta yüzde 22 pazar payına sahibiz. Aslında Tür-
kiye’deki her 4 kişiden birinin elektriğini biz sağlı-
yoruz. 

Enerjisa satış şirketlerimiz ise Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu tarafından verilen tedarik li-
sansı çerçevesinde 3 bölgede, 14 ilde görevli tedarik 
şirketi olarak düzenlemeye tabi elektrik piyasasında 
faaliyet gösteriyor. 9.2 milyon müşterimize fiziksel 
ve dijital kanallar üzerinden hizmet veriyor müş-
terilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak, 
elektrik tedarikinde değer yaratmak ve satış sonra-
sında destek sağlamak için var gücümüzle çalışıyo-
ruz. Bunun yanında Enerjisa Enerji, tüm Türkiye’deki 
serbest tüketicilere de toptan ve perakende elektrik 
satışı gerçekleştiriyor.  

Son dönemde özellikle müşteri memnuniyetini 
önde tutan çalışmaları ile dikkat çekiyorsunuz. 
Müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik bu 
yatırımlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Hem satış hem de dağıtımda tüm yatırım ve ope-
rasyonlarımızın merkezine müşterilerimizi alıyoruz. 
Sürekli kendimizi geliştirerek en iyi müşteri dene-
yimini yaşatmayı amaçlıyoruz. Enerji sektöründeki 
müşteri ihtiyaçları ve beklentileri, diğer sektörlerde 
de olduğu gibi hızlı bir değişim içerisinde ve biz de 
bu değişimin gerekliliklerini yerine getirmek için 
müşteri yolculuklarını bütünsel bir açıdan ele alıyo-
ruz.

Her gün yaklaşık 500 bin müşterimizle temas 
ediyor, onların hayatlarına dokunuyoruz. Bu temas 
noktaları fatura bırakılmasından, çağrı merkezi gö-
rüşmesine, mobil uygulama ile tüketim takibinden, 
sosyal medyada talep bırakmaya kadar birçok farklı 
işlem ve kanalı kapsıyor. Böylesine dev bir yapıda 
kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik dağıtım hizme-
ti sağlamak da en önemli önceliklerimiz arasında. 
Bunun için yeni şebeke ihtiyaçlarını karşılamaya, 
mevcut şebekeyi iyileştirmeye ve yenilikçi teknolo-
jilerle katma değer yaratacak uygulamalara yatırım 
yapıyoruz. 

Müşteri memnuniyetimizi ölçmek ve geliştirmek 
için NPS (net promoter score) ve CSAT (customer 
satisfaction score) sistemlerini devreye aldık. CSAT 
ile uçtan uca müşteri memnuniyetimizi takip ediyor, 
tüm kanallarda müşterilerimize sunulan hizmetin 
kalitesini ölçümlüyoruz. Buradan elde edilen sonuç-
lar ve veri analitiğini kullanarak, müşteri davranışla-
rını anlamlandırmaya çalışıyor; teknolojinin getirdiği 
dijital deneyimle birlikte, geleneksel ve dijital kanal-
larımızdaki deneyimi de bu doğrultuda geliştiriyo-
ruz.

IDC’den ödülle döndüler 
Bu çalışmalarınızın hepsini geçen yıl başlattığı-

nız dijital dönüşüm projesi kapsamında yürüyor. Ve 
çeşitli ödüller de aldınız değil mi?

Dediğiniz gibi, 2018 yılında bir dijital dönüşüm 
yolculuğu başlatarak bu dönüşümün merkezine yine 
müşterilerimizi koyduk. Bu süreçte en yeni teknolo-
jilerin Enerjisa’ya kazandırılması amacı ile nesnele-

Başarılı bir yılı geriden bırakan Enerjisa Enerji, 
bir süredir yatırımlarının çok önemli bölümünü yeni 
teknolojiler üzerine yapıyor. Hem müşteri memnu-
niyetini artırmak hem de dijital dünyanın sağladığı 
verimlilikten faydalanmak isteyen Enerjisa Enerji, 
bu alanda yaptığı yatırımların meyvesini de ulusla-
rarası ödüllerle almaya başladı bile… Enerjisa Enerji 
CEO’su Ziya Erdem ile şirketin geleceğe bakışını ve 
sektörün içinde bulunduğu sıkıntılı süreci nasıl atla-
tacağını konuştuk. Erdem, finansal sürdürülebilirlik 

ve serbest piyasa koşullarının tam olarak işleme-
si durumunda sektörün hızla toparlanıp geleceğe 
daha güvenle bakabileceğini düşünüyor. 

Türkiye’nin en büyük elektrik dağıtım şirketleri 
arasında ilk sıralarda yer alıyorsunuz? Şu anda 
kaç aboneye hizmet veriyorsunuz? 

Enerjisa Enerji olarak, elektrik dağıtımı ve satı-
şından oluşan iki ana iş kolumuzu operasyonel mü-
kemmellik odaklı yürütüyoruz. Şu anda üç dağıtım 
bölgemiz kapsamındaki bulunan 14 ilde, yaklaşık 

RÖPORTAJ Esen Erkan .

Enerjisa Enerji’nin gündeminde 
yapay zeka, blockchain, robotlar var

Enerjisa Enerji CEO’su Ziya Erdem, 
uzun yıllar yöneticilik ve danışmanlık 

yaptığı teknoloji alanındaki birikimini 
şimdi Enerjisa Enerji için harcıyor. “Dijital 
Enerjisa”yı oluşturmak için çalıştıklarını 
söyleyen Erdem, yapay zeka, blok zinciri, 
chatbot, robotics gibi dijital dünyanın 
sunduğu son olanakları daha kaliteli hizmet 
veren, müşteri deneyiminin üst düzeye 
çıkaran bir şirket olmak için kullandıklarını 
söylüyor. Erdem, elektrik dağıtım 
sektörünün daha güçlü hale gelmesi için de 
yatırım finansmanı sorununun çözülmesi 
gerektiğine vurgu yapıyor… 

 RÖPORTAJ 
Esen Erkan 
.
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Enerjisa’ya kazandırılması amacı 
ile robotics, chatbot, blok zinciri, 
yapay zeka, artırılmış gerçeklik, 
ses analizi, nesnelerin interneti 
ana başlıklarında geniş kullanım-
lı veya pilot uygulamalar hayata 
geçiriyoruz.

2019 yılı planlarınızı da 
dinleyebilir miyiz? 

2019 yılında dağıtım iş ko-
lumuzda, makroekonomik ge-
lişmeleri yakından takip ederek 
yatırım planlamalarımızı gerçek-
leştireceğimiz, müşterilerimize 
sunduğumuz yeni uygulamalar 
ve hayata geçirdiğimiz yatırımlar 
ile hizmet kalitesini hep daha iyi-
ye taşıyacağımız, akıllı şebeke ve 
Ar-Ge çalışmalarımız ile enerji 
sektörünün geleceğine yatırım 
yapmaya devam edeceğimiz bir 
yıl hedefliyoruz.

Yeni dönemde ana iş alanla-
rımızda süreçlerimizi mükem-
melleştirmeye odaklanırken, aynı 
zamanda en yeni teknolojilerden 
faydalanarak yeni iş modellerini 

ülkemize ve sektörümüze kazan-
dırmayı amaçlıyoruz.

Elektrik dağıtım sektöründe 
sağlıklı bir rekabet ortamı 
için sizce nelere ihtiyaç var? 
Hem şirketler hem düzenleyici 
kurum hem de hükümetten 
beklentilerinizi alabilir miyiz?

Sürdürülebilir bir piyasa ya-
pısına sahip olmanın en önce-
likli koşullarından biri şüphesiz 
serbestleşme sürecinin tamam-

lanması. Bu doğrultuda son 
dönemde, özellikle kurumsal 
müşterilere yönelik düzenleme-
si yapılan “Son Kaynak Tedarik 
Tarifesi” ile ilgili atılan adımlar pi-
yasanın rekabetçiliği bakımından 
önemlidir. Bununla birlikte, diğer 
müşteri segmentlerine yönelik 
olarak da serbestleşme yolunda 
atılacak her adımı önemli ve de-
ğerli buluyoruz.

Geldiğimiz noktada değer zin-
cirinin farklı halkalarında boyut-
ları farklı olmakla birlikle, bir di-
ğer önemli konumuz da finansal 
sürdürülebilirliktir. Bu konunun 
tüm paydaşlar tarafından önce-
likli odak noktasına alınması biz-
ler için çok önemli. Güçlü, reka-
betçi ve şeffaf enerji piyasalarını 
oluşturacak düzenleme anlayışıy-
la değer yaratmak; akıllı, temkinli 
ve öngörülü bir finansal yönetim 
ve risk yönetimi hepimizin önce-
liği olmak durumunda. Bu nok-
tada özellikle maliyet bazlı tarife 
konusunun sektör için çok önemli 
bir gereklilik olduğunu düşünüyo-
rum.

FİNANSMAN 
MALİYETLERİNİN 
KONTROL ALTINA 

ALINMASI GEREKİYOR
Özellikle elektrik dağıtım sektö-
ründe yaşanan finansal zorlukları 
aşmak için hem kamunun hem de 
şirketlerin alması gereken önlem-
ler nedir?
2009 ve 2013 yılları arasında 
elektrik dağıtım sektörü tama-
men özelleştirildi. Bu dönemde 
tüm şirketler satın alma kredi-
lerini yabancı para cinsinden 
kullandı. Enerjisa özelleştirme-
den hemen sonra bu borcu TL’ye 
çevirdi. Ancak sektördeki birçok 
oyuncu halen döviz bazındaki 

satın alma kredilerini bilanço-
larında taşımayı sürdürüyor. 

2018 yılı içinde finansman 
maliyetlerindeki ciddi artış, 

dağıtım sektöründe ağırlık-
lı olarak döviz borcu olan 
şirketleri oldukça olumsuz 
etkiledi. Bu nedenle sek-
tördeki bazı oyuncuların 

borç yapılandırma arayışı 
içinde olduklarını biliyoruz. 

Tüm sektörde, şebekenin ihtiyaç 
duyduğu yatırımların tamamla-
nabilmesi ve sürdürülebilir enerji 
dağıtımı sağlanabilmesi için, fi-
nansman maliyetlerinin kontrol 
altına alınabilmesi önem taşıyor. 
Aynı şekilde makroekonomik ko-
şulları yansıtan bir piyasa ve ta-
rife yapısının muhafaza edilmesi 
tüm piyasa oyuncularının finansal 
sürdürülebilirliği açısından kritik 
önemde.   

rin interneti, veri analitiği, yapay 
zekâ, blok zinciri ve bulut tekno-
lojileri gibi birçok alanda gelece-
ğin enerjisi, yeni dünya için dijital 
çözümler ve yeni hizmet alanla-
rını araştırıyoruz. Bu büyük de-
ğişime öncülük etmek amacıyla 
büyük veriyi yorumlayabilen sis-
temler kullanıyor, yeni iş model-
lerine, teknolojiye ve inovasyona 
yatırım yapıyoruz.

Tüm bu çalışmalar 2018 yı-
lında bize anlamlı ödülleri de 
beraberinde getirdi. Bunlarla 
müşteri odaklı çalışmalarımızla 
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi Belgesi sahibi 
olmaya hak kazandık. Enerjisa 
İnovasyon Programı kapsamın-
da yapılan “Değer KAT - Çağrı 
Merkezi Speech Analytics (Ko-
nuşma analitiği) Projesi” Büyük 
Veri Analitiği ve Ezber Bozan 
Teknolojiler kategorilerinde IDC 
tarafından düzenlenen yarış-
mada birincilik ödülünün sahibi 
olduk.

“Dijital Enerjisa 
yaratacağız”
Çalışanlarınızın dijital 
dönüşümü sağlamak 
için nasıl çalışmalar 
yapıyorsunuz?

Yeni nesil teknolojilerin 
iş yapış biçimlerimizi yeni-
den şekillendirdiği ve gerekli 
dönüşümleri başarılı biçimde 
gerçekleştiren kurumlar için 
önemli rekabet avantajları ka-
zandırdığı bir dönemdeyiz. Bu-
radan hareketle geleceğin ‘Dijital 
Enerjisa’sını yaratma konusunda 
dijital çağın gerektirdiği kültürel 
dönüşümün yanı sıra, dijital yet-
kinliklerin kuruma kazandırıl-
ması ve çevik iş yapış yöntemle-
rinin pilot uygulamaları üzerinde 

çalışıyoruz.  Çalışanlarımızın veri 
analizi yetkinliklerini ve dijital 
okuryazarlığını artırmak, dijital 
ekosisteme yakınlaştırmak için 
Dijital Farkındalık Programı ve 
Dijital Akademi’ye yönelik çalış-
malarımız devam ediyor. 

Dijital Dönüşüm ve Veri Prog-
ramı, Enerjisa için en önemli 
stratejik inisiyatiflerden ikisi 
olarak gündemimizde yer alıyor. 
Dijital dönüşüm programımız 
kapsamında yeni teknolojilerin 

ZİYA ERDEM KİMDİR?
1984 yılında U.S. International University San Diego İşletme Bölümü’n-
den mezun olduktan sonra, 1986 yılında U.S. National University San 
Diego’da aynı bölüm üzerine yüksek lisans programını tamamladı. 1988 
yılında Pabalk Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardım-
cısı olarak çalışma hayatına başladı. Daha sonra sırasıyla Mansan Mantar 
Gıda Sanayi, TicaretNet, Türk Nokta Net, Sabancı Telekomünikasyon, İn-
terkom Telekomünikasyon ve CETEL Çalık Enerji Telekomünikasyon’da 
üst düzey yöneticilik yaptı. 2008 yılında Ericsson’a katıldı ve 2010-2017 
yılları arasında Ericsson Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Başkan Yar-
dımcısı ve Ericsson Türkiye Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bir süre bil-
gi ve iletişim teknolojileri ile dijital dönüşüm konularında danışmanlık 
yaptı, 1 Temmuz 2018’den bu yana da Enerjisa Enerji’nin CEO’su olarak 
görev yapıyor. 
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yansıyacak. Türkiye’nin, halen 305 dolar (her 1000 
metreküp) düzeyinde bulunan ortalama ithalat fiya-
tının, 1 Nisan’da 285 dolara kadar inebileceği hesap-
lanıyor. 

Formülden gelen bu indirim, yeterli mi? Sektör, 
özellikle Türkiye’nin geçtiği ekonomik darboğaza 
işaret ederek, enerji maliyetlerinin daha da düşme-
sinin önemine işaret ediyor. Bu durum, sektörde ara-
yışları artırıyor; mobilizasyonu artırıyor.  

Bu kapsamda Ankara-Moskova arasında doğal 
gaz konusunda yoğun bir müzakere trafiği yaşanı-
yor. BOTAŞ ve özel sektör gaz ithalatçıları ve toptan-
cıları, belli aralıklarla Gazprom’la görüşmek üzere 
Moskova’ya gidiyor. Gazprom yetkilileri de zaman 
zaman Ankara’ya geliyor ve enerji yönetimiyle gö-
rüşmeler yapıyor. 

Gündemde, doğal gazda fiyat indirimi ve bu yıl 
tüketimin düşmesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek 
“al ya da öde” riski var. Önce BOTAŞ’tan başlayalım. 

BOTAŞ, Gazprom’dan üç talebi var: Birincisi, do-
ğal gazın fiyatının düşürülmesi. Avrupa’ya yakın bir 
düzeye indirilmesi. İkincisi, “al ya da öde” sınırının 
düşürülmesi. Bu yıl, gerek sanayi gerek elektrik üre-
timinde daha az gaz tüketilecek. Bu nedenle 2019’da 
Rusya’dan daha az gaz alınacak. Bu nedenle “al ya da 
öde” yaptırımı söz konusu olabilir. BOTAŞ, şimdiden 
adım atarak, “al ya da öde” sınırının düşürülmesini is-

tiyor. Üçüncü başlık da 2021 sözleşmesi. Rusya’dan, 

Batı Hattı’ndan ithal edilen gazın 8 milyar metreküp-

lük bölümü için 2021 yılında anlaşma süresi dolacak. 

BOTAŞ, bu sürenin uzatılmasını istiyor. Rusya’nın da 

uzatma talebine olumlu yaklaştığı belirtiliyor. 

Ankara-Moskova arasında doğal gaz konusun-
da yoğun bir müzakere trafiği yaşanıyor. Bir yandan 
BOTAŞ, diğer yandan özel sektör gaz ithalatçıları ve 
toptancıları, Gazprom’la görüşmeleri sürdürüyor. 
Gündem ise doğal gazda fiyat indirimi ve bu yıl tüke-
timin düşmesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek “al 
ya da öde” riski…

Uzmanlar, Gazprom’un, Türkiye’yi gaz satış fi-
yatının Avrupa ülkelerinin üzerinde seyrettiğini be-
lirterek, “Türkiye’nin, Avrupa piyasaları ile rekabet 
edebilmesi için doğal gaz ithalat fiyatlarının düşü-
rülmesi büyük öneme sahip” görüşünde. 

Türkiye, doğal gaz ve petrolde tümüyle dışa ba-
ğımlı bir ülke. Yıllık tüketim 50 milyar metreküp dü-
zeyinde bulunuyor. Doğal gaz gereksiniminin önem-
li bir bölümünü başta Rusya olmak üzere İran ve 
Azerbaycan’dan boru hatları üzerinden ithal ediyor. 
Katar, Cezayir ve son dönemde de ABD’den sıvılaş-

tırılmış doğal gaz (LNG) satın alıyor. Böylece sana-
yinin ve kentlerin ısınma amaçlı doğalgaz ihtiyacını 
karşılıyor. 

Türkiye’nin yılın ilk çeyreğinde ortalama doğal 
gaz ithalat maliyeti 305 dolar düzeyinde bulunuyor. 
LNG’nin spot piyasa fiyatının ise 360-370 dolar dola-
yında olduğu belirtiliyor. 

Doğal gaz fiyatını etkileyen temel unsur petrol… 
Petrol arttıkça, doğal gaz fiyatları da yükseliyor. Do-
layısıyla Türkiye’nin ödediği fatura da kabarıyor.  

Formülden gelen bu indirim, yeterli mi?
Petrol fiyatlarındaki yukarı ya da aşağı yönlü ha-

reketlilik, doğal gaz fiyatlarına hemen yansımıyor. 
6 ay kadar geriden geliyor ve 3’er aylık dönemlerle 
fiyatı etkiliyor.  

Bu çerçevede, 2018 yılının son aylarında gerile-
yen petrol fiyatları, 1 Nisan’da doğal gaz fiyatlarına 

ÖZEL SEKTÖRÜN 
SORUNU “AL YA DA ÖDE” 
Peki, özel sektör ne istiyor? Özel sektörün en 
önemli konu başlığı 2018 yılı için gündeme 
gelen “al ya da öde” cezası… Gazprom’dan bu 
konuda sektörü rahatlatacak adım atılmasını 
bekliyor. Fiyatlar, elbette tüm müzakerelerin 
değişmez başlığı. Sektör, BOTAŞ gibi fiyatların 
“makul” sayılabilecek bir düzeye indirilmesini 
hayati buluyor. 
Uzmanlar, Gazprom’un, Türkiye’yi gaz satış 
fiyatının Avrupa ülkelerinin üzerinde seyretti-
ğini belirterek, “Türkiye’nin, Avrupa piyasala-
rı ile rekabet edebilmesi için doğal gaz ithalat 
fiyatlarının düşürülmesi büyük öneme sahip” 
dedi.

ANKARA KULİSİ  Deniz Suphi .

Doğal gaz sektöründen  
Moskova çıkarması

 ANKARA KULİSİ  
Deniz Suphi 
.
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Son günlerde enerjiyle ilgili tüm etkinliklerde, 
tüm toplantılarda “yeni bir enerji kaynağı keşfiyle” 
ilgili konuşmalara tanık oluyoruz. Bu yeni enerji kay-
nağı, “enerji verimliliği.” Sektörü tanımayanlar için 
yeni bir kaynak olarak görülebilir ama enerjiyle ilgi-
lenen herkesin çok yakından önemini bildiği enerji 
verimliliği, artık gündemin en önemli başlığı.

Uzmanlar, dünyadaki enerji kaynaklarının petrol, 
kömür, doğal gaz, nükleer ve yenilenebilir olmak 
üzere beş ana başlığa ayırıyor. İşte bu enerji kay-
naklarına “altıncı” olarak enerji verimliliği eklenmiş 
durumda. 

Enerji verimliliğinin bu kadar popüler olmasının 
çok çeşitli nedenleri var ama en önemlisi kaynak-
ların tükeniş hızının artması ve maliyetler. Nüfus 
artışı, kentsel gelişim ve sanayileşme ile birlikte 
dünyada enerji tüketimi gün geçtikçe artıyor. Dünya 
nüfusunun 2040 yılına gelindiğinde 1,6 milyarlık 
bir artışla 9 milyar seviyesine ulaşması bek-
leniyor. Bu da daha fazla enerji talebi anla-
mına geliyor. Ayrıca dünya ekonomisinin 
büyümesi de enerjiye olan talebi artı-
rıyor. 

Öte yandan, çok önemli bir kul-
lanım oranına sahip enerji kaynağı 
olarak kömür, petrol, doğal gaz 
gibi fosil yakıtların hızla azal-
ması ve bu kaynakların yarattığı 
çevresel sorunlar, hem bu kay-
nakların rasyonel ve ekonomik 
biçimde kullanımını zorunlu kı-
lıyor hem de enerji verimliliği-
nin sürdürülebilir kalkınma için 
gerekliliğini ortaya koyuyor. Son 
yıllarda tüm dünyada kullanılan 
enerji miktarının hızla artması ve 
buna bağlı olarak ekosistem den-
gesinin bozulması, sadece çevreyi 

KAPAK Z. Işık Adler .

TÜRKİYE  
VERİMLİLİĞE 10 MİLYAR HARCAYIP 

30 MİLYAR DOLAR 
KAZANACAK

Dünya artık “yeni” enerji kaynağı olarak verimliliği görüyor. 2017 yılında enerji sektörüne 
yapılan yatırım miktarında ikinci sıraya yükselen enerji verimliliği, Türkiye’nin de 

gündeminde. Hazırlanan Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı kapsamında belirlenen 55 ayrı 
eylem, uygulanmaya başlandı bile... Enerji Bakanlığı, başta konutlar olmak üzere ulaştırma, 
sanayi, hizmet sektörü ve tarımda başlatacağı 10 milyar dolarlık verimlilik yatırımıyla 30 
milyar dolarlık tasarruf sağlamayı hedefliyor

koruma konusunda değil; sürdürülebilir kalkınma 
açısından da enerji kullanımı üzerinde yeni yak-
laşımların oluşmasına neden oldu. Bu kapsamda 
enerji verimliliği; sürdürülebilir kalkınma açısından 
daha da öncelikli hale geldi. 

Her ne kadar payı giderek düşse de dünya enerji 
ihtiyacının karşılanmasında fosil yakıtlar hala çok 
önemli bir yere sahip. Gelişmiş ülkeler yenilenebi-
lir enerji yatırımlarını ciddi bir ölçü de artırdı ancak 
gelişmekte olan ülkelerin fosil yakıt talebi artış gös-
teriyor. Araştırmalar, mevcut kullanım düzeylerinin 
sabit kalması durumunda bile, özellikle petrol re-
zervlerinin uzun olmayan bir süre içerisinde tüke-

 KAPAK
Z. Işık Adler 
.
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Türkiye, enerji tüketimini yüzde 15 
azaltabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine 
göre, Türkiye’nin toplam nihai enerji tüketimi 1990- 
2012 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 3.93 dü-
zeyinde arttı. 2020 için yapılan projeksiyonlara göre, 
ihtiyaç duyulacak 222 MTEP’lik birincil enerji talebi-
ni en az yüzde 15 azaltabilecek potansiyelin mevcut 
olduğu görüldü. Bu rakam, 30 milyar doların üzerin-
de bir verimliliği işaret ediyor. 

Türkiye’de enerjinin en fazla tüketildiği alanlar 
konutları dışında, hizmet ve ulaştırma, sanayi ve 
tarım olarak sıralanıyor. 2016 yılında sektörlerin 
toplam nihai enerji tüketimi içerisindeki paylarına 
bakıldığında, 2000 yılına göre sanayi, konut ve tarım 
sektörlerinin paylarının azaldığı görülürken ulaş-
tırma ve hizmet sektörlerinin ise payı yükseliyor. 
Sanayi sektörünün 2000 yılında yüzde 40 olan payı 
2016 yılında yüzde 34’e gerilemiş olsa da hala enerji 
tüketimi en yüksek sektör konumunda.

Nasıl verimlilik sağlanabilir? 
Enerji verimliliğin sağlanması için ciddi bir mik-

tarda yatırım yapılması gerekiyor. Her ne kadar 
konutlarda bireysel çabalarlar enerji tüketiminin 
azaltılması mümkün olsa da diğer sektörlerde yeni 
yatırımlar şart. Ancak bu yatırımın geri dönüşünü 
de birkaç yıl içinde almak mümkün. Enerji bakanlı-
ğının verimlilik çalışmaları kapsamında hazırladığı 
değerlendirme raporunda ısı, gaz, buhar, basınçlı 
hava, elektrik gibi değişik formlarda olabilen enerji 
kayıpları ile her çeşit atığın değerlendirilmesi veya 
geri kazanılması veya yeni teknoloji kullanma yoluy-
la üretimi düşürmeden, sosyal refahı engellemeden 
enerji tüketiminin azaltılması olarak tarif edilebile-
cek enerji verimliliği çalışmaları; bina mimarisi, dış 
yapı elemanları, cam ve ısıtma/aydınlatma sistem-
leri ekseninde yürütülen ısı yalıtım çalışmalarından 

akıllı bina uygulamalarına, belli limitlerin altında 
yakıt tüketen araçların üretimi için getirilen zorun-
luluklardan gelişmiş toplu taşıma sistemlerine, buz-
dolabı, çamaşır makinesi, televizyon, fırın gibi ev 
aletlerinde uygulanan etiketleme yaklaşımlarından 
yüksek verimli sanayi süreç dönüşümlerine, talep 
tarafı yönetimi ışığında puant yükün tasarruf yoluyla 
yataylaştırılmasından yeni tip santral teknolojileri-
ne, elektrik üretim, iletim ve dağıtım süreçlerindeki 
kayıpların azaltılıp performans standartlarının yük-
seltilmesinden bütünleşik enerji arz ve talep yöne-
timlerine kadar bir dizi uygulamayı içeriyor. 

4 Keban Barajı’nı kadar tasarruf yapılabilir
Enerji verimliliği konusunda yapılan çalışmalar 

sonucunda, bina sektöründe yüzde 30, sanayi sek-
töründe yüzde 20 ve ulaşım sektöründe yüzde 15 
olmak üzere dört Keban Barajı’na eşdeğer yaklaşık 
7,5 milyar TL değerinde enerji tasarruf potansiyelin 
olduğu saptandı. Türkiye’deki bina sayısının yaklaşık 
8.5 milyon olduğunu, bununda yüzde 86’sının konut 
olduğu gözönüne alınırsa, bahsedilen tasarruf ora-
nın maddi karşılığı yılda 7 milyar doları geçiyor.

Uluslarası Enerji Ajansı’na göre araştırmalar 
gösteriyor ki binalar, en önemli enerji tüketen un-
surlardan biri olarak, dünyada toplamda kullanılan 
elektriğin yarısını, doğal gazın ise üçte birini tüke-
tirken, ayrıca, toplamda atmosfere salınan sera 
gazlarının da üçte birinden sorumlu. Yeşil binalar 
üzerine yapılan araştırmalar, binaların bu şekilde 
tasarlanması ve işletilmesi durumunda, geleneksel 
yöntemlerle tasarlanmış ve işletilen ortalama bina-
lara göre, enerji kullanımında yüzde 24-50 arasında, 
CO2 emisyonlarında yüzde 33-39 arasında, su tüke-
timinde yüzde 30-50 arasında, katı atık miktarında 
yüzde 70 oranında, bakım maliyetlerinde ise yüzde 
13 oranında azaltım sağlanabileceğini gösteriyor. 

neceğIni öngörüyor. Aynı durum kömür ve doğal gaz 
için de geçerli. Petrolün 40–45 yıl, doğal gazın 60–70 
yıl ve kömürün 240–250 yıl sonra tükeneceği tahmin 
ediliyor. Yenilenebilir enerjinin de doğası gereği sü-
rekliliğin olmaması verimliliği daha da öncelikli hale 
getirmiş durumda. 

İşte bu gerçeği gören özellikle gelişmiş ülkeler, 
enerji verimliliğine olan yatırımlarını artıyor. 2017 
yılında dünya çapında enerji sektörüne yapılan ya-
tırımların büyüklüğüne bakıldığında enerji verimlili-
ğinin 336 milyar dolar ile ikinci sırada yer aldığı dik-
katleri çekiyor. Enerji verimliliği yatırımlarının, 2035 
yılı itibarıyla küresel ekonomiye kümülatif olarak 18 
trilyon dolar katkı sağlayacağı ve bu değerin Kuzey 
Amerika’nın (Amerika, Kanada ve Meksika) toplam 
ekonomisinden daha büyük olacağı belirtiliyor.

Verimli dünya senaryosu iyimser bir tablo 
çiziyor

Dünya çapında 2000 yılından bu yana yapılan ve-
rimlilik iyileştirmeleri sayesinde, 2017 yılında yüzde 
12’lik ilave enerji kullanımı önlendi. Ayrıca bu saye-
de IEA ülkelerinde, 30 milyar dolar karşılığındaki ila-
ve yüzde 20 fosil yakıt ithalatı önlendi. 

IEA Verimli Dünya Senaryosu’nda belirtildiği üze-
re, enerji verimliliği artışları için hala büyük bir po-
tansiyel bulunuyor. Emisyonlar, Paris Anlaşması’n-
daki hedeflerle uyumlu olması gereken azaltımın 
yüzde 40’ından fazlasını sağlayarak, bugüne kıyas-
la yüzde 12 daha düşebilir. Ayrıca hava kirliliğinde 
azalma, enerji kaynaklı hane halkı harcamalarının 
azaltılması, enerji güvenliğinin artması ve diğer bir-
çok faydayı da beraberinde getirecek. 

IEA’nın Verimli Dünya Stratejisi, mevcut enerji 
verimliliği kazanımlarını sağlamak için gerekli poli-
tikaları ve eylemleri belirliyor. 

 � Ulaştırma sektöründe enerji ile yakıt verimlili-
ğini güçlendiren ve elektrifikasyo-

nu teşvik eden 

önemli önlemler sayesinde, aktivite seviyesi 2 
katına çıkmasına rağmen ulaştırma sektöründe 
enerji talebi artışı yatay seyredebilir. 

 � Binaların toplam enerji kullanımı, daha güçlü ve 
daha geniş inşaat ve ekipman standartları sa-
yesinde toplam inşaat alanı yüzde 60 artmasına 
rağmen yatay seyredebilir. 

 � Sanayi sektörü enerji yoğunluğunu yarıya düşü-
rerek birim enerji kullanımı başına ürettiği kat-
ma değeri 2 katına çıkarabilir. 

 � Tüm sektörler için toplam enerji verimliliği ya-
tırımları 2017 yılında yüzde 3 büyüyerek 236 
milyar dolara yükseldi. Harcamalar, en büyük 
yatırımcı olan Avrupa’da büyümüş ancak Çin ve 
Amerika’da hafif düşüş gösterdi. Tüm dünyada, 
yatırım büyümesi tüm sektörlerde yavaşladı an-
cak bina sektörü, toplam enerji verimliliği yatı-
rımlarının yaklaşık yüzde 60’ına ulaştı. 

Türkiye, Ulusal Eylem Planı hazırladı
Türkiye de enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğu 

için enerji verimliliğiyle ciddi bir tasarruf sağlaya-
bilir. İşte bu nedenle Enerji Bakanlığı bünyesinde 
oluşturulan ve yöneticiliğini Enerji Bakanı Fatih Dön-
mez’in danışmanı olan Dr. Oğuz Can’ın yönettiği bi-
rim uzun vadeli bir verimlilik planı hazırladı. Ulusal 
Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP) kapsamında, 
önce Türkiye’nin enerji tüketimi incelendi ardından 
da hangi alanlarda nasıl önlemler alınacağı, bu ön-
lemler neticesinde nasıl bir verimlilik sağlanacağı 
tek tek hesaplandı. Eylem planı kapsamında, bu yıl 
birçok sektörde aynı anda verimlilik çalışmalarına 
hız verilecek. 

Ulusal enerji verimliliği eylem kapsamında Tür-
kiye’nin 2023 yılında birincil enerji tüketiminin yüz-
de 14 azaltılması, 2023 yılına kadar kümülatif olarak 
23,9 MTEP tasarruf sağlanması ve bu tasarruf için 
10,9 milyar dolar yatırım yapılması, yatırımlar sonu-
cunda 2023 yılına kadar kümülatif tasarruf miktarı-
nın 30,2 milyar dolar olması öngörülüyor. 
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FATİH DÖNMEZ-ENERJİ BAKANI 

10 MİLYAR YATIRIMLA 30 MİLYAR DOLAR  
TASARRUF SAĞLANABİLİR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tür-
kiye’nin 2033 yılına kadar verimlilik için 11 milyar 
dolarlık yatırım yapılarak 30.2 milyar dolarlık ta-
sarruf sağlanacağını söyledi.  Ekonomik büyüme ile 
beraber Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin son 
10 yıl içerisinde kümülatif olarak yarı yarıya artış 
gösterdiğini vurgulayan Bakan Dönmez, artan talebi 
karşılamak için son iki yılda üretimden, dağıtım ve 
iletime kadar enerjinin her alanında dev bütçeli yatı-
rımların hayata geçirildiğini vurguladı. 
“Mevcut arz kapasitemizi geliştirmenin yanı sıra 
önemli bir diğer hususta enerji kaynaklarının etkin 
ve verimli kullanılması. Enerjide kaynak zengini bir 
ülke değiliz. Bu nedenle kaynaklarımızı azami verim-
lilikte kullanmak zorundayız. Çünkü yurt dışı kay-
naklı her bir ilave enerji arzı ekonomimize ekstra yük 

demektir” diyen Dönmez, bu konudaki açıklamaları-
nı şöyle sürdürüyor: Burada ihtiyacımız olan tek şey 
konuya kısa vadede değil uzun vadede bakarak gere-
ken dönüşümü bir an önce hayata geçirmektir. Çün-
kü enerjinin verimli kullanılması neticesinde oluşan 
tasarruf ilave bir arz kaynağıdır. Enerji verimliliği 
en temiz yerli ve milli kaynakların başında geliyor. 
Sanayide, tarımda, üretimin diğer alanlarında her 
birim ürünü, gelişmiş ülkelere göre normalden daha 
fazla enerji harcayarak imal ediyoruz. Konutlarda 
ise ısınma, soğutma, aydınlatma gibi temel ihtiyaç-
larımızı verimsiz alet ve ekipmanlar yüzünden daha 
fazla para ödeyerek karşılıyoruz. Sormamız gereken 
soru şu. Kaynaklarımızı bu kadar heba edecek kadar 
zengin miyiz? Enerji yoğunluğumuz gelişmiş Alman-
ya, Japonya gibi ülkelerin yanı sıra OECD ortalaması-
nın da üzerinde.
“Bir koyup üç alabiliriz”
2018 yılının Mart ayında açıklanan Ulusal Enerji Ve-
rimliliği Eylem Planı çerçevesinde bina ve hizmetler, 
sanayi ve teknoloji, enerji, ulaştırma, tarım ve bütün 
sektörleri ilgilendiren konulara yönelik altı alanda 
toplam 55 eylemi en ince detayına kadar belirledik-
lerini anlatan Dönmez, “Bu çerçevede 2023 yılına 
kadar enerji verimliliği alanında 10,9 milyar dolar 
yatırım gerçekleştireceğiz. Böylece 2023 yılına kadar 
kümülatif olarak 23,9 milyon ton eşdeğer petrol ta-
sarruf gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. 2033 yılına 
geldiğimizde ise elde edeceğimiz tasarruf miktarı ya-
tırım bedelinin 2,7 katı karşılığına, yani 30,2 milyar 
dolar seviyesine ulaşacak. Bir başka deyişle 1 koyup 
3 kazanabileceğimiz potansiyeli yüksek bir alan söz 

konusu” ifadelerini kullandı. 
Binalarda standarda uygun yalıtım ile ısıtma kaynaklı 
tüketimden yüzde 40’a varan tasarruf sağlanabile-
ceğini anlatan Bakan Dönmez, “Bir hane için yıllık 
yaklaşık 600 TL tasarruf anlamına geliyor. Diğer yan-
dan, Amerikan Isıtma Soğutma ve İklimlendirme Mü-
hendisleri Derneği standartlarına göre kış ayları için 
ideal iç ortam sıcaklığı 20°C ile 23,6°C aralığında. Oda 
sıcaklığının 22°C’den 21°C’ye düşürülmesi ile yüzde 
7’lik bir tasarruf sağlamak mümkün” diye konuştu. 
2017 yılında enerji verimliliğine yapılan yatırımlar-
la yaklaşık 122 milyon dolar tasarruf edildiğini ifa-
de eden Fatih Dönmez, böylece 500 milyon dolarlık 
doğal gaz ithalatının da önlendiğini kaydetti. Bakan 
Dönmez, önümüzdeki dönem kamuda enerji verimli-
liği yatırımlarının finansmanı için Dünya Bankası ile 
200 milyon dolarlık bir kaynak anlaşmasına vardık-
larını da belirtti. 
Fiyat artışlarını verimlilikle absorbe edeceğiz
Dönmez, “Enerjide son zamanlarda meydana gelen 
artışları absorbe etmenin de en önemli araçlarından 
biri enerji verimliliği. Bu kaynaklar hepimizin. Bu 
kaynaklar milletimizin. Enerji verimliliğinde hedefle-
diğimiz noktalara ulaştıkça yurt dışından ithal edece-
ğimiz enerji kaynakları da yıllara sari olarak azalacak. 
Böylece yurt dışına ödeyeceğimiz her bir kuruş yurt 
içinde, yani vatandaşımızın cebinde kalacak” diye 
konuştu. 
“Temel amacımız, sanayicimizin düşük maliyetli, 
rekabetçi ve verimli bir üretim altyapısına sahip ol-
masıdır. Sanayimizin dönüşümünü kredi ve hibe yar-
dımlarıyla destekliyoruz. Son 10 yılda verimlilik artı-
rıcı projeler kapsamında 154 projeye destek ödemesi 
yaptık. Bu projelerin uygulanmasıyla toplamda 67 
milyon Türk Lirası tasarruf sağladık” diyen Dönmez, 
“Kendi enerjisini kendi üreten, karbon emisyonunu 
azaltan, atık yönetiminde öncü, ısıtma ve soğutma 
sistemlerinde verimli bir altyapıya sahip yeşil bina-

lar sürdürülebilir bir gelecek açısından büyük önem 
taşıyor. Binaların kendi elektriklerini üretebilmeleri 
ve bunu satabilmelerinin yolunu açtık. Bir sürü bü-
rokrasi vardı. Onları kaldırdık. Alınan harç, vergi ve 
diğer masrafları da kaldırdık. Hatta tüketicilerin üret-
tikleri elektriğin bir kısmını satmalarına imkân sağla-
dık” bilgisini verdi. Bakan Dönmez, bu yıl başlanacak 
enerji verimliliği projelerini şöyle sıraladı: 
-Bina dönüşümünde kamu öncü olacak: Kamu bi-
nalarında yüzde 40’lık bir enerji verimliliği potansi-
yelimizin varlığını tespit ettik. Çalışmalarımıza başla-
dık, diğer yandan yerel yönetimlerin öncelikle su arzı, 
atık su arıtma, katı atık toplama, toplu taşıma ve katı 
atık bertaraf konularındaki potansiyellerin belirlen-
mesi için yaptığımız çalışmalar devam ediyor. 
-Elektrikli ve hibrit araçlara destek: Elektrikli 
araçların kullanılması ile yaşanan devrim gelecekte 
artarak devam edecek. Ulaştırmada enerji verimliliği-
ni artırmak için düşük emisyonlu, çevre dostu, küçük 
motor hacimli, yakıt pilli, elektrikli ve hibrit araçlara 
verilen destek devam edecek. Kiralama ve satın alma 
yoluyla yapılacak yeni araçların temininde yerlilik 
oranına haiz elektrikli ve hibrit araçları tercih edece-
ğiz. Böylece yüzde 30’lara varan bir tasarruf imkânı 
elde edeceğiz. 
-Tarımda modernizasyon teşviki gelecek: Tarım 
sektöründe daha fazla enerji harcayan araçlar yerine 
birim başına daha az enerji ile daha yüksek verimlilik 
odaklı tesis ve ekipmanların yaygınlaştırılacak. En iyi 
sulama teknolojilerinin kullanılması, mevcut pompa 
ve sulama sistemlerinin iyileştirilmesi konularında 
üreticilerin teşvik edilecek. 
-Elektriğin tüketileceği yerde üretilecek: Yerinde 
üretim sayesinde, elektrikte yatırım ve taşıma mali-
yetleri ile işletme kayıplarının da minimize edilecek. 
Enerjinin iletimi, dağıtımı ve talep tarafında daha 
modern bir altyapı ile iletim ve dağıtımdan kaynaklı 
kayıpların önüne geçilecek. 
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55 EYLEM PLANI 
HAZIRLANDI

Dr. Oğuz Can 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Danışmanı 
Türkiye’nin enerji verimliliğinde 
tasarruf potansiyeli yüzde 35 ila 50 
gibi yüksek bir oranda. Ulusal Enerji 
Verimliliği Eylem Planı kapsamında 
konutlar, kamu binaları, sanayi, ta-
rım, ulaşım gibi enerji tüketiminin 
yoğun olduğu tüm alanları mercek 
altına aldık ve bakanlık olarak 55 
ayrı alanda eylem planı hazırladık. 
Türkiye’nin nihai enerji tüketiminin 
yaklaşık yüzde 34’ü bina ve hizmet-
lerde, yüzde 34’ü sanayide, yüzde 
24’ü ulaştırmada ve yüzde 4’ü ta-
rımda tüketiliyor. Geriye kalan yüz-
de 8’lik payı da diğer sektörlerde 
gerçekleştiğini tüketiyor. Bu anlam-
da enerji harcayan tüm sektörleri 
inceledik, tasarruf sağlanabilecek 
alanları belirledik ve eylem planını 
hazırladık. Artık planı daha hızlı bir 
şekilde uygulamaya başlayacağız ve 
2023 yılında birincil enerji tüketi-
mi, bu eylemlerin ölçülebilir etki-
siyle yüzde 14 azaltılacak. 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DERNEĞİ, ENDEKS 
ÇALIŞMALARINA BAŞLADI 

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı 
Murat Kalsın, dünyada enerji yatı-
rımlarının büyüklüğünün 1 trilyon 
doları geçtiğini, bu rakamın 335 
milyar dolarını enerji verimliliği-
nin oluşturduğu belirterek “Ülke 
olarak bu rakamdan daha çok pay 
almak için çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Bu kapsamda Enerji 
Verimliliği Derneği olarak, Enerji 
Bakanlığı ve EPDK ile ‘Enerji Ve-
rimliliği Endeksi’ oluşturma çalış-
malarına başladık” dedi. 
İklim değişikliklerini tetikleyen en 
büyük etkenin, enerjinin üretim ve 
tüketim aşamalarında atmosfere 
salınan sera gazı olduğunu belir-
ten ve enerji verimliliği politikala-
rının ekolojik sistemin korunma-
sında da kilit rol oynadığını ifade 
eden Kalsın, Türkiye’de tüketilen 
enerjinin yaklaşık yüzde 30’u ko-
nutlarda sarf edildiğini belirterek 
şöyle konuştu:
Konutlarda tüketilen enerjinin 
büyük bölümü kış aylarında ha-
nelerin ısıtılması, yaz aylarında da 
soğutulması aşamalarında kullanı-
lıyor. 1 Ocak 2011 tarihinden sonra 
inşaat ruhsatı alınan binaların dış 
cephe yalıtımları yapılmış durum-
da. Konutlarda tüketilen enerjinin 
büyük bölümü kış aylarında hane-

lerin ısıtılması, yaz aylarında da 
soğutulması aşamalarında kulla-
nılıyor. Alınacak bazı önlemlerle 
faturalarda yüzde 40’a varan ta-
sarruf gerçekleşebilir. Türkiye’deki 
binalarda Enerji Performansı Yö-
netmeliğine göre, bina alım-satım 
ve kiraya verme işlemlerinde ener-
ji kimlik belgesi (EKB) aranması 
şartı 1 Ocak 2020’de başlayacak. 
Yalıtımı olmayan binaların yönet-
meliğe uygun hale gelebilmesi için 
önümüzde 12 aylık bir süreç var. 
Bu süreyi iyi bir şekilde değerlen-
direrek binalarımızın yalıtımlarını 
süratle yaptırmamız gerekiyor.”

TÜRKİYE İÇİN BİR ÖRNEK: ALMANYA 
Almanya, 1990 yılından beri yaklaşık yüzde 50 büyümesine karşın enerji tüketimini neredeyse oranda tuttu 
hatta karbon emisyonlarını da yüzde 30 kadar düşürdü. Aynı dönemde yaklaşık dört kat büyüyen Türkiye’nin 
elektrik tüketimi yaklaşık dört kat arttı. Dolayısıyla, Almanya yüzde 1’lik bir büyüme için enerji tüketimini 
neredeyse hiç arttırmazken, Türkiye yüzde 1’lik büyüme için tüketimini yüzde 1 düzeyinde arttırmış. Bu fark 
nereden kaynaklanıyor? 
Çeşitli nedenler gösterilebilir ancak asıl etken enerji verimliliği çalışmaları… Almanya’da tüm binalar enerji ve-
rimliliğine göre inşa ediliyor, kamu binalarının ısıtma ve soğutma sistemleri merkezi olarak sağlanıyor. Ayrıca 
karbon emisyonunu düşürmek için tüketiciler teşvik ediliyor.

Yukarıdaki grafik enerji verimliliğinden elde edilen kWs başına katkının (yeşil), yenilenebilir enerjinin diğer 
türlerine göre yüzde 50 ile dokuz kat arası daha büyük olduğunu gösteriyor. 
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARI İÇİN FİNANSMAN KAYNAKLARI 
Türkiye’de enerji verimliliği çalışmaları için çok çe-
şitli finansman kaynakları bulunuyor. Özellikle ulus-
lararası kuruluşların verdiği kaynakları kullanan 
bankalar, birçok projenin finansmanı için kaynak 
sağlıyor. Bunların başında da TSKB geliyor. TSKB ve 
Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık adlı şirketin yap-
tığı çalışmaya göre, enerji verimliliği yatırımı yapmak 
isteyenler için kaynaklar şöyle: 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
1950 yılında Dünya Bankası’nın desteği ile kurulan 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB),  Türkiye’de 
öncelikle sanayi olmak üzere bütün ekonomik sek-
törlerdeki girişimlere ait yatırımları desteklemek, ya-
bancı ve yerli sermayenin Türkiye’de kurulmuş veya 
kurulacak şirketlere iştirakine yardımcı olmak, Türki-

ye’de sermaye piyasasının gelişmesine yardım ama-
cını taşıyor. Bu kapsamda banka, enerji sektörü başta 
olmak üzere, farklı iş kollarında gerçekleştirilen en 
büyük kredilendirme ve proje finansmanlarına lider-
lik ediyor. Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Dünya Ban-
kası (IBRD ve IFC), Alman Kalkınma Bankası (KfW), 
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), Fransız Kal-
kınma Ajansı (AFD), Avrupa İmar ve Kalkınma Banka-
sı (EBRD) ve İslam Kalkınma Bankası’nın (IDB) Türk 
özel sektör firmalarına sağladığı yatırım kredilerinin 
en büyük kullandırıcısı olan TSKB, 2008 yılından bu 
yana enerji verimliliği konusunda özel çalışmalar ya-
pıyor. Bunların yanı sıra birçok özel ve kamu bankası 
da enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında et-
kin bir şekilde boy göstermeye başladı. 
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litik istikrarsızlıklara neden olabileceğini vurguluyor.
IRENA’ya göre, jeopolitik ve güç dinamiklerinde 

değişimler içeren bu süreç, uzun dönemde çoğu ül-
kenin enerji bağımsızlığını ve güvenliğini güçlendire-
cek. Öte yandan, fosil yakıtlara bağımlı olan devletler 
sürece uyum sağlayamadıkları takdirde, ihracatları 
azalırken Çin gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yoğun yatırım yapan devletlerin ise küresel güçleri 
artacak. Değişiklikler karşısında strateji geliştire-
meyen ülke ve sektörler, zorlu bir uyum süreci ile 
karşı karşıya kalırken, küresel enerji geçişinin iklim 
değişikliği, refah ve sürdürülebilir kalkınmayı ise her 
koşulda teşvik edeceği vurgulanıyor.

IRENA, yenilenebilir enerjinin küresel çapta ge-
nişlemesinin jeopolitik etkilerini incelediği raporda; 
kömür, petrol ve gazın azalan önemi ile birlikte jeo-
politik güç yapılarında büyük değişiklikler olacağını 
öngörüyor. Statnett, Engie, Enel gibi enerji şirketle-
rinin yanı sıra DNV GL ve Rocky Mountain araştır-
ma enstitülerinin katkı sunduğu çalışma, Norveç, 
Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri hükümetleri 
tarafından finanse edildi. Rapora göre, çağa uyum 
sağlayamayan uluslar ve endüstrilerde geçişin iyi 
yönetilmemesi, uluslararası tehlikelere yol açabilir. 

Geçişin gerçekleşeceği hız ve sahip olacağı etkiler 
çeşitlik gösterse de tüm tarafların için diyalog çağ-
rısı yapılıyor.

Küresel enerji geçişinden, jeopolitik 
istikrarsızlığa

“Yeni Bir Dünya: Enerji Dönüşümünün Jeopo-
litiği” başlıklı rapor, enerji dönüşümünün ülkeler, 
hükümetler ve vatandaşlar üzerinde nasıl etkileri 
olacağını analiz ediyor. Rapor, yenilenebilir enerjiye 
yönelen küresel geçiş sürecinin, fosil yakıtların yük-
selişe geçtiği erken sanayi devrimine benzer jeopo-

 � Enerji geçişi, "fosil yakıtların temeli 
üzerine inşa edilenden çok daha fark-
lı" bir dünya yaratacak.

 � Enerji ile ilgili uzun vadeli düşüşler 
yaşayan çoğu ülkenin enerji bağım-
sızlığını ve enerji güvenliğini güçlen-
direcek.

 � Çoğu ülke süreçten fayda sağlamaya 
devam ederken, fosil yakıt ihraç eden 
ülkeler küresel etkinin ve ihracat ge-
lirlerinin azalmasıyla mücadele ede-
cek.

 �Bu zorluklara rağmen, enerji geçişi 
iklim değişikliği ile mücadelede, refah 
ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik 
edilmesinde büyük rol oynayacak.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye doğru yönelen 
küresel geçiş sürecinin potansiyel etkilerini “Yeni Bir Dünya: Enerji Dönüşümünün Jeopolitiği” adlı 
raporda inceledi. Rapor, geçiş sürecine uyum gösteremeyen ülke ve endüstrilere çözüm olarak 
uluslararası iş birliklerinin güçlendirilme önerisinde bulunuyor…

DÜNYA GÜNDEMİ Esen Erkan .

Enerji dönüşümünün kazananları 
ve kaybedenleri olacak

Küresel enerji geçişi, iklim değişikliği, refah ve 

sürdürülebilir kalkınmayı teşvik edecek

 DÜNYA GÜNDEMİ
Esen Erkan 
.
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Çin küresel liderlik sunacak
Raporda, yenilenebilir enerji kaynakların tüm 

ülkelerde yaygın olarak kullanılabilirliği, kendilerini 
tüketmeyen akış kaynaklarının olması ve çoğu ye-
nilenebilir kaynağın neredeyse marjinal maliyeti-
nin bulunmaması, fosil yakıtlar ile arasındaki temel 
farklılıklar olarak özetleniyor. Sıralanan 6 eğilimin 
bir ülkeyi nasıl etkilediği ise fosil yakıt ithalatına ve 
yenilik kabiliyetine olan bağımlılık oranları ile belir-
leniyor.

Örneğin; ABD fosil yakıt tedariklerinde kendine 
yeterliliğe ve yeni teknoloji gelişiminde güce sahip 
olması nedeniyle fayda sağlamak için iyi bir konuma 
sahip. Çin, yenilenebilir enerji ekipman imalatında-
ki maliyetleri azaltan rekabet gücü ve yenilenebilir 
enerjiye büyük yatırımlar çekme kabiliyeti ile geçiş 
sürecinin küresel lideri olarak görünüyor. Güney 
Asya ve gelişmekte olan küçük ada devletleri, fosil 
yakıt ithalatının düşük maliyetlerinden en çok ya-
rarlanan ülkeler olarak sıralanırken, Sahra altı Af-
rika’nın bazı ülkeleri fosil yakıt gelişimini tamamen 
atlayabilir. Öte yandan, Rusya, Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika gibi fosil yakıt ihraç eden ülkelerin, azalan 
fosil yakıt gelirlerine uyum sağlamada zorluklar ile 
karşı karşıya kalmaları bekleniyor.

Geçiş sürecinin yeni enerji liderleri için fırsatlar 

yaratabileceğini belirten analiz, Şili'nin güneş ener-

jisi kaynakları veya Brezilya'nın biyoyakıt kapasitesi 

ile yenilenebilir enerji ihracatçısı konumuna geçebi-

leceğini belirtiyor. Bolivya, Moğolistan ve Kongo De-

mokratik Cumhuriyeti ise yenilenebilir teknolojilerin 

depolanarak dağıtılması için gerekli minerallerin 

tedariki yönünden, Çin’in imalatını tamamlayıcı rol 

üstlenebilecek. Ancak yenilenebilir enerji kaynakla-

rının yaygın kullanılabilirliği ve çeşitliliği nedeniyle 

bu ülkelerin bugünün fosil yakıt ihracatçıları gibi kü-

resel enerji arzının hakimi olmaları ise beklenmiyor.

Enerji geçişinin özellikleri
Analize göre, küresel enerji geçişinin 

üç temel özelliği bulunuyor:
 �Enerji verimliliğinde artışlar,
 �Yenilenebilir enerjinin büyümesi,
 �Günümüzde ulaşım ve ısıtma gibi fosil 
yakıtlara dayanan son kullanım sek-
törlerinin elektrifikasyonu.

Bu üç boyuttaki değişim ise 6 farklı 
eğilimle yönlendiriliyor. Bunlar, 

 �Yenilenebilir enerjinin azalan maliyeti,
 � İklim değişikliği ve hava kirliliğine yö-
nelik eyleme geçme ihtiyacı,
 �Çoğu ülkenin yenilenebilir enerji he-
deflerini benimsemesi,
 �Teknolojik yenilikler,
 �Fosil yakıtları bırakan kurumsal ve 
yatırımcı eylemler,
 �Kamuoyunun artan ilgisi.

AFRİKA İÇİN ÖNEMLİ  
BİR FIRSAT VAR

Rapor, depolama teknolojileri için gereken stratejik 

maddelerle ilgili ise paradoksa işaret ediyor. Geçiş, 

dünyanın bazı bölgelerinde enerji bağımsızlığını 

artırırken az sayıda bulunan kobalt gibi madenlerin 

konsantrasyonun yüksek olduğu Afrika ülkelerine 

bağımlılığı artıracağını belirtiyor. Enerjinin kaynak-

lar tarafından değil, teknoloji tarafından yönlendi-

rildiği bu süreçte, Afrika’nın jeostratejik öneminin 

artması, kıtanın kalkınması için “büyük bir fırsat” 

olarak görülüyor.
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lişen teknolojilerle birlikte tedarikçilerin karşısına 
yeni taleplerle çıkması bekleniyor.

Deloitte Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar En-
düstrisi Lideri Elif Düşmez Tek; raporu değerlendi-
rerek, “Her ne kadar şu anda elektrik sektöründe 
finansal sürdürülebilirlik ile ilgili meseleler şirketle-
rin öncelikli gündemi olsa da dijitalleşme ve tekno-
lojik gelişmeler tüm sektörlerin gündeminde sürekli 
yer alıyor. Artan enerji arzı ve çeşitliliği ile birlikte 
elektrik sektöründe üretici ve tedarikçilerin değil tü-
keticilerin odakta olduğu bir yapıya doğru ilerliyoruz. 
Teknolojik gelişmeler ışığında elektrik sektöründeki 
tüketicilerin, tedarikçilerinden; 7/24 kaliteli güç te-
dariği, düşük maliyetli tedarik, yeşil enerjiye erişim, 
kendi enerjilerini üreten tüketiciler olmayı, enerji 
tüketimlerini kolaylıkla kontrol edebilmeyi ve enerji 
yönetimi alanında katma değerli hizmetler almak is-
tediklerini ortaya koyuyor” açıklamasında bulundu.

Raporda, Türkiye’de elektrik sektöründe dönüşü-
mü tetikleyecek unsurlar şu başlıklar altında ince-
leniyor: 

 �Türkiye’deki kurulu gücün artışı,
 �2023 yenilenebilir enerji hedefleri,
 �Yenilenebilir enerji kurulu gücündeki artış,
 �Batarya maliyetlerinin giderek düşmesi,
 �Elektrikli araçların yaygınlaşması,

 �Serbest tüketici limitinin düşmesi,
 �Bilgiye ulaşımın her yıl kolaylaşması,
 �Dijital mecranın öneminin artması,
 �Nesnelerin internetinin yayılması,
 �Diğer teknolojik devrimler.

Tüketiciler tedarikçilerden ne istiyor?
Geleceği tetikleyecek unsurların ardından tüke-

ticilerin gelecekte tedarikçilerden neler istediği de 
birkaç başlık altında inceleniyor. 

7/24 kaliteli güç tedariki: Türkiye’de tüketicile-
rin, elektriğin kaliteli ve güvenilir bir şekilde tedarik 
edilmesine yönelik isteği giderek artıyor. Tüketici 
ihtiyaçları ve gelecekte olması muhtemel olan se-
çeneklerin artışı göz önüne alındığında değer yarat-
mak ve sürdürülebilir kalmak için tüm değer zinciri 
güvenilir olmak zorunda.

Düşük maliyetli tedarik: Kişi başı enerji tüke-
timindeki artışla birlikte tüm abone gruplarındaki 
tüketiciler, daha ucuz elektrik tedariki talep ediyor. 
Piyasadaki tedarikçi sayısının yüksek olmasının tü-
keticiler için bir avantaj olacağı ve tedarikçilerin fiyat 
dışında tüketicilerine farklı hizmetler sunarak reka-
bette farklılaşması ihtiyacı ortaya çıkacak.

Yeşil enerjiye yatırım: Geleceğin çevreci tüke-
ticileri, yeşil enerji kaynaklarından enerji tedarik 
etmeyi bekleyecek ve bu durum yenilenebilir enerji 

Deloitte Türkiye tarafından Türkiye’de elektrik 
sektöründeki dönüşümü tetikleyecek unsurların in-
celendiği ‘Geleceğin Enerji Şirketi’ raporu yayınlandı. 
Türkiye’nin 2023 sonu itibarıyla elektrik arzının en 
az yüzde 30’luk dilimini yenilenebilir kaynaklardan 
sağlamayı hedeflediğinin belirtildiği raporda, rüzgâr 
ve güneş enerjisi alanındaki gelişmelerin bu hedef-
lere doğru derlendiğini ortaya koyduğu ifade edildi.

Rapor, güneş enerjisi kurulu gücündeki artış-
la birlikte birçok tüketicinin aynı zamanda üretici 
konuma geleceğini ve bu durumun konvansiyonel 
elektrik dağıtım anlayışını değiştirerek yeni iş mo-
dellerini de beraberinde getireceğini ortaya koyuyor. 
Bu doğrultuda raporda, geleceğin enerji şirketlerinin 
hem üretim hem de iletim, dağıtım ve tüketim konu-
larında dijital teknolojilerden daha çok faydalanması 
gerekeceğine işaret ediliyor. Ayrıca, tüketicilerin ge-

RAPOR Z. Işık Adler .

Geleceğin enerji 
şirketleri nasıl olmalı? 

Teknoloji tüm sektörleri değiştiriyor ama enerji şirketlerindeki dönüşüm çok daha hızlı bir 
şekilde yaşanıyor. Piyasanın serbestleşmesinin yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarının 

artışı, tüketicilerin de artık birer üretici haline gelmesi dönüşümü de zorunlu hale getiriyor. Deloitte 
Türkiye tarafından hazırlanan “Geleceğin Enerji Şirketi” adlı rapor, hem var olan durumu ortaya 
koyuyor hem de şirketlere değişim sürecini nasıl yöneteceklerinin ip uçlarını veriyor… 

Elif Düşmez Tek 
Deloitte Türkiye Enerji ve Doğal  

Kaynaklar Endüstrisi Lideri

 RAPOR 
Z. Işık Adler 
.
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sektörünün büyümesine katkı sağlayacak.
Kendi enerjilerini üreten tüketiciler: Yarının tü-

keticilerinin aynı zamanda dağıtık enerji sistemle-
rine sahip olacağı öngörülüyor. Bu geçiş sürecinde, 
elektrik dağıtım şirketleri başta olmak üzere tüm 
sektör paydaşlarının geçişi mümkün kılacak gerekli 
sistemsel ve operasyonel yatırımları tamamlaması, 
iş yapış şekillerini hazırlaması gerekiyor. 

Kolaylık ve internet: Akıllı telefonların ve bağ-
lantılı cihazların artmasıyla, geleceğin tüketicileri 
sadece servisler, kampanyalar, kesintiler, elektrik 
tüketimi gibi konularda gerçek zamanlı bilgi edinme 
beklentisinde olmayacak; aynı zamanda ne kadar ve 
ne zaman enerji tüketeceklerini de uzaktan kontrol 
etmek isteyecekler.

Katma değerli hizmetler: Tedarikçiler olgunlaş-
tıkça; tüketicilerin enerji verimliliği, verimli elektrikli 
cihazlar, tüketim analizleri vb. konularda tedarikçi-
lerin desteğini istemesi öngörülmektedir.

Enerji şirketleri ‘akıllanmak’ zorunda 
Endüstri 4.0 devriminin gelmesiyle birlikte veri-

nin sektörde etkin kullanımı ve dijital teknolojilerin 
dönüşümü tetiklemesi değer zincirinin her nokta-
sında etkili olacak. Özellikle dağıtım şirketleri; coğ-
rafi bilgi sistemleri, akıllı sayaçlar, arıza yönetim 
sistemleri gibi verilerin etkin kullanımına yönelik 
hazırlık çalışmalarına ciddi yatırımlar yapıyor. Elekt-
rik sektörü, dijital dönüşüm açısından ideal bir sek-

tör olarak göze çarpıyor. 
Sektör oyuncularının başarısı, gelecekte deği-

şecek olan müşteri beklentisine göre iş yapış şekil-
leriyle iş modellerini ve düşünce yapısını dönüştü-
rebilme yetkinliğine bağlı olacak. Geleceğin dijital 
şirketleri, birbiriyle tamamıyla entegre ancak aynı 
zamanda dinamik trendlere ve zorluklara yanıt ve-
rebilecek düzeyde birbirine bağlı sistemlere ihtiyaç 
duyacak. Dijital yapıya kavuşmak ne bir anda olabi-
lecek bir şey ne de birkaç adımda gerçekleştirilebi-
lir. Aksine bu dönüşüm bir seri dijitalleşmeye yöne-
lik iş modeli, değişiminin müşteri odağı felsefesini 
barındıracak biçimde sürekli olarak süreç içerisin-
deki dönüşümüyle mümkün olabilecek. Ayrıca gele-
cekte dijital yapıda bir şirket olmak için yalnızca yeni 
gelir kalemleri oluşturan değil, dijital ekosistemden 
yararlanacak ve değer zincirinde yer alan müşteri, 
şirket ve diğer paydaşlar ekseninde değer yarata-
cak inovatif iş modelleri belirlenmesi gerekiyor. Bu 
süreçte başarının gelmesini sağlayacak temel unsur 
zorlukları yönetilebilir küçük parçalara bölmekten 
ve sağlam bir uygulama planı oluşturmaktan gel-
mektedir. Verimli program yönetimi, etkin değişim 
yönetimi ve risk yönetimi dijital dönüşüm sürecinin 
başarıya ulaşmasında önemli etkenlerdir.

Bütün bunların yanı sıra bu dönüşüm sürecindeki 
her firma için en önemli husus, gerçekten geleceğin 
şirketi olabilmek için organizasyonel kültürü değiş-
tirecek olan dijital bir zihniyet geliştirmek gerekiyor. 
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olduğunu açıklıyor. Raporda, Türkiye’nin çev-
re mevzuatını AB standartlarıyla daha da fazla 
uyumlaştırdığı, bununla birlikte bunların uygu-
lanmasını ve icrasını geliştirmesi gerektiği vur-
gulandı.

OECD Çevre Direktörü Rodolfo Lacy, “Tür-
kiye, daha temiz enerjiye geçiş için iyi bir baş-
langıç yaptı fakat çabalarını yoğunlaştırması ve 
jeotermal, güneş ve rüzgar enerjisine yatırımını 
artırması gerekiyor. Enerji verimliliğine dönük 
hedefler koymak da öncelik olmalı” açıklamasın-
da bulundu.

Yüksek emisyonlu araçların alınması 
teşvik edilmemeli

Türkiye’nin çevre vergilerini kullanmasından, 
özellikle petrole dönük yüksek vergi oranların-
dan övgüyle bahsedilen raporda, sistemin tü-
keticilerin daha eski ve daha yüksek emisyonlu 
olabilecek kullanılmış araçlar satın alması için 
teşvik edilmeleri ise eleştirildi.

Raporda, daha temiz enerjiyi ve taşımacılık 
seçeneklerini teşvik etmek için fosil yakıt süb-
vansiyonlarının kademeli olarak kaldırılması 
çağrısında bulunuldu.

Daha temiz enerji ve taşımacılığın aynı za-
manda hava kirliliğini azaltmaya da yardımcı 
olacağı kaydedilen raporda, “Türkiye’nin kömürle 
çalışan elektrik santrallerine bağlı olması, büyük 

OECD’nin üçüncü Türkiye Çevresel Performans 
İncelemesi, ülkenin kömür, petrol ve gaza ağırlıkla 
bağımlı kalmayı sürdürürken yatırım teşviklerinin 
yenilenebilir enerji kullanımını 10 yıl içerisinde ikiye 
katlamaya yardımcı olduğuna dikkat çekiyor. Eko-
nomik büyümeden ve gelir artışından dolayı enerji 
talebinin hızla yükselmesi ile birlikte enerji karma-
sının yüzde 88’i fosil yakıtlar ve yüzde 12’si yenile-
nebilir kaynaklardan oluşuyor.

Rapor, Türkiye’nin seragazı emisyonu 2005-16 
döneminde %49 artarken aynı dönemde OECD böl-
gesi genelinde yüzde 8’lik düşüş gerçekleştiğini 
belirtiyor. Türkiye’nin 2015 Paris Anlaşması’nı im-
zalamasına rağmen iklim değişikliğini azaltma hu-
susundaki bu küresel mutabakatı onaylaması için 
henüz bekleme aşamasında olduğuna dikkat çeken 
rapor, 2020 için iklime dönük hafifletme taahhü-
dünde bulunmayan tek OECD ülkesinin de Türkiye 

RAPOR Esen Erkan .

OECD’den uyarı:  
Türkiye yenilenebilir  
enerji yatırımlarını  
hızlandırmalı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) “3. Türkiye Çevresel Performans İncelemesi” raporunu 
açıkladı. Rapora göre, Türkiye’nin sera gazı emisyonlarını düşürmek için yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelik yatırımlarını artırması gerekiyor. Rapora göre, Türkiye’nin sera gazı emisyonu 
2005-2016 döneminde yüzde 49 artarken, aynı dönemde OECD bölgesi genelinde yüzde 8’lik düşüş 
gerçekleşti.

 RAPOR 
Esen Erkan 
.
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şehirlerdeki ve sanayileşmiş bölge-
lerdeki hava kalitesinin Dünya Sağ-
lık Örgütü kılavuz kurallarının altın-
da kaldığı anlamına geldiği” yorumu 
yapıldı.

Çevre, siyaset üstü bir meseledir
Çevre ve Şehircilik Bakan Yar-

dımcısı Mehmet Emin Birpınar ise 
Türkiye’nin çevre alanında 2008 yı-
lında hazırlanan son rapordan sonra 
kaydettiği gelişmenin bu rapor ile 
ortaya konulduğunu söyledi. Çevre 
meselesinin, siyaset üstü bir mesele 
olduğunu belirten Birpınar, ‘’Çevre 
meselesi, çocuklarımızın geleceği 
açısından önemli bir meseledir. Do-
layısıyla siyasi kavgaların içerisinde 
olmaması gerekiyor” diye konuştu.

Raporun Türkiye için 
tavsiyeleri şöyle:

 î Paris Anlaşması’nı onaylayarak 
iklim ve enerji hedeflerini bü-
tünleştiren bir uzun vadeli düşük 
emisyon stratejisini benimseme-
si.

 î Fosil yakıtların özellikle kömürün, 
enerji karışımındaki payını azalt-
ması ve jeotermal, güneş ve rüz-
gar enerjisinin payını artırması.

 î Enerji, konut ve taşımacılık sek-
törlerinde ölçülebilir verimlilik 
hedefleri belirlemesi. Binalarda 
enerji verimliliği yatırımları için 
daha ekonomik teşvikler sağla-
ması.

 î Hava kirliliğini azaltmak için ülke 
genelinde bir strateji geliştirmesi.

 î Araç ve yakıt vergilendirme siste-
minde reform yaparak muafiyet-
leri kaldırması ve emisyon kriter-
lerini entegre etmesi. Fosil yakıtı 
tüketimine dönük vergi muafiyet-
lerini aşamalı olarak kaldırarak 
düşük gelirli ailelere yönelik kö-
mür yardımlarını kademeli olarak 
daha temiz alternatiflere geçişe 
destekle değiştirmesi.v

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ HAVA 
KİRLİLİĞİ CİDDİ SORUN

OECD, 2008’den bu yana Türkiye’nin güçlü ekonomik bü-
yümesinin hava emisyonlarından, enerji kullanımından, 
atık oluşumundan ve su tüketiminden nispeten ayrıldığını 
ancak çevre baskılarının artmaya devam ettiğini belirtiyor. 
Türkiye’nin düşük karbonlu dairesel ekonomiye geçişte 
daha fazla ilerleme kaydetmesi gerekiyor. OECD’nin Tür-
kiye Raporu’nda belirlenen fırsatlar ve zorluklar ise şöyle:

Fırsatlar
 � Yenilenebilir enerji kaynaklarında büyük potansi-

yel ve artan kurulum kapasitesi,

 � Atık su yönetiminde büyük çaplı ilerleme,

 � AB standartlarına daha fazla uyarlanmış mevzuat 
çerçevesi,

 � Geniş ölçüde çevreyle ilgili vergi gelirleri,

 � Özel sektörün artan çevre yatırımı.

Zorluklar
 � Fosil yakıtlara dayanan, yüksek düzeyde karbon 

yoğunluklu ekonomi,

 � Seragazı emisyonlarının hızla artması,

 � Büyük şehirlerdeki ve sanayileşmiş bölgelerdeki 
hava kalitesinin düşüklüğü,

 � Kentsel katı atıkların geri kazanımının ve geri dö-
nüşümünün yetersizliği,

 � Çevreye zararlı sübvansiyonların geniş ölçekli ol-
ması,

 � İklim değişikliğinin etkilerine maruz kalma.
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duğunu düşünüyoruz. Türkiye’de 13 bin akaryakıt is-
tasyonu ciddi anlamda enflasyondur. İstasyon başı-
na düşen satış miktarı da 3 bin litre civarında” dedi.

“Elektrikli araçta gaza gelmeyelim”
Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Yönetim Kurulu 

Başkanı Selim Şiper, dünyadaki 1,5 milyar aracın 
yaklaşık 3 milyonunun elektrikli olduğunu belirte-
rek, “Elektrikli araç sayısı kesinlikle artacaktır ama 
burada gaza gelmemek lazım. Elektrikli araçlarda 
teknolojik olarak çözülmesi gereken bazı engeller 
var, batarya teknolojisi gibi” dedi.

Şiper, toplantıda yaptığı konuşmada, akarya-
kıt sektörünün LPG de dahil edildiğinde yaklaşık 2 
milyon kişiye ekmek kapısı olduğunu söyledi. Türki-
ye’nin bazı sebeplerden dolayı zor günlerden geç-
tiğini ifade eden Şiper, “Kamu, bayiler ve şirketler 
olarak aynı tarafta yer alıyoruz. Biz de bundan pa-
yımızı alıyoruz ve üzerimize düşen fedakarlığı uzun 
bir süreden beri yapmaktayız. Daha iyi bir gelecek 
için çalışmamız gerektiği inancı ile yolumuza devam 
ediyoruz” diye konuştu.

Dünyada 1,5 milyara yakın araç bulunduğunu ve 

bu miktarın 3 milyonunun elektrikli araç olduğunu 
dile getiren Şiper, “Elektrikli araç sayısı kesinlikle 
artacaktır ama burada gaza gelmemek lazım. Elekt-
rikli araçlarda teknolojik olarak çözülmesi gereken 
bazı engeller var, batarya teknolojisi gibi. Bataryalar 
daha uzun süreli yapılabiliyor ama bataryayı imal 
etmek için gereken ender metaller dünyanın öyle az 
ve sorunlu yerlerinde çıkıyor ki uzun vadede bunla-
rın sürdürülebilirliği mümkün mü değil mi bilemi-
yoruz. Diyelim ki 100 milyon elektrikli araç olsun. 
Bunların şarjı için gerekli olacak elektriği yine karşı 
çıktığımız, çevreyi kirleten kaynaklardan üretmek 
zorunda kalacağız. Hele de nükleere karşıysanız, 
yapacak birşey yok. Bu noktada biraz daha analitik 
düşünerek gerçekleri değerlendirmek lazım” dedi.

Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri Derneği Üyesi 
Ercan Aydemir ise litresini 6,30-35 liradan aldıkları 
üründe brüt kar marjının ortalama 67 kuruş seviye-
sinde olduğunu söyledi. Aydemir, “67 kuruşa ürünü 
getireceksiniz, toplayacaksınız, istasyonlara sevk 
edeceksiniz ve orada hizmet vermek suretiyle sa-
tacaksınız. Maliyetleri karşılamadığı için herkes zor 
durumda kalıyor” ifadelerini kullandı.

Bu yıl 28-30 Mart’ta 14’üncüsü düzenlenecek ve 
140 milyar lira büyüklüğündeki akaryakıt sektörünü 
bir araya getirecek “Uluslararası Petrol, LPG, Madeni 
Yağ, Ekipman, İstasyon Market Ürünleri ve Teknoloji 
Fuarı-Petroleum Istanbul’un” öncesinde sektör yet-
kilileri basın toplantısı gerçekleştirdi. 

Basın toplantısında bir konuşma yapan Petrol 
Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı 
İmran Okumuş, yaklaşık 40 yıldır sektörde hizmet 
verdiklerini, bu yıla kadar akaryakıt sektörünün bu 
kadar zor bir durumda olduğunu hiç görmediklerini 

söyledi. Okumuş, kredi kartı komisyonları ve faizle-
rin yüksekliği ile kurdaki artış sebebiyle sektörün 
sıkıntıda olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: 
Türkiye’ye ekonomik bir saldırı var. Bunu Türkiye 
olarak göğüsleyebileceğimizi düşünüyorum. Sektör 
milli duruş sergiledi. Akaryakıt istasyonlarının istih-
dam noktaları olarak görülmesine karşıyız. Sorum-
lu müdür, iş güvenliği uzmanı gibi sektörün üzerine 
getirilen ek maliyetlerin kaldırılması gerektiğini dü-
şünüyoruz ve bunu da teklif ettik. Ayrıca, Türkiye’de 
yaklaşık 13 bin akaryakıt istasyonunun çok fazla ol-

SEKTÖRDEN…  Z. Işık Adler .

“Akaryakıt dağıtım sektörü hiç bu 
kadar zorda olmamıştı”

Petroleum İstanbul öncesi bir araya gelen akaryakıt sektörünün temsilcileri, sektörün uzun zamandır 
ilk kez bu kadar zor günler geçirdiğini söyledi. PÜİS Başkanı İmran Okumuş, sektörün üzerine getirilen 
ek yüklerin kaldırılması gerektiğini belirtirken PETDER Başkanı Selim Şiper ise akaryakıt sektörünün 
LPG de dahil edildiğinde yaklaşık 2 milyon kişiye ekmek kapısı olduğunu ifade ederek “Biz üzerimize 
düşeni yapıyoruz” mesajı verdi…

Bataryalar daha uzun süreli yapılabiliyor 

ama bataryayı imal etmek için gereken ender 

metaller dünyanın öyle az ve sorunlu yerlerinde 

çıkıyor ki uzun vadede bunların sürdürülebilirliği 

mümkün mü değil mi bilemiyoruz.

 SEKTÖRDEN… 
Z. Işık Adler 
.
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LPG’DE DÜZELTİLEBİLİR FİİLLER
EPDK’nın, yasa kapsamında LPG sektörü için belirlediği 
“düzeltilebilir fiiller” de şöyle:

  İstasyonda belgesi olan sorumlu müdür çalıştırılmaması.
  LPG dolumu ikmali yapılan bir tesiste çalışan ve ilgili 

SGK hizmet döküm listesinde yer alan kişilerden en az bi-
rinin LPG yetkili işletme personeli sertifikası olduğu halde 
söz konusu sertifika sahibi olmayan başka bir çalışanın do-
lum ikmal yapması.

  İlgili mevzuatlarda belirtilen sigorta yükümlülüğün yeri-
ne getirilmemesi.

  İstasyonda bulunan ilan panosunda bayisi olunan dağı-
tıcı lisansı sahibinin marka ve logosuna bayilik sahibinin 
adı veya unvanına yer verilmemesi.

  İlan panosunda otogaz satış fiyatının ilan edilmemesi.
  Fiyat ilan panosunda ilan edilen fiyatın üzerinde ancak 

bağlı dağıtım şirketince fiil tarihi itibarıyla belirlenen tavan 
fiyatının altında fiyatla akaryakıt satışı yapılması.

  Sözleşme bitim tarihinden itibaren bir ay içinde eski da-
ğıtıcıya ait unsurların kaldırılmaması.

  Promosyon yasağının ihlal edilmesi.
  Otogaz istasyonlarında LPG tüpü satışı yapılması.
  Sözleşmesiz kullanıcıya dökme LPG ikmali yapılması.
  -Kendi tescilli marka ve amblemini taşımayan sözleşmeli 

bayilerine LPG ikmali yapılması.
  Otogaz istasyonlarına LPG ikmalinin, kendi mülkiyeti 

veya tasarrufu altındaki tescilli markası, unvanı ve amble-
mini taşıyan teknik düzenlemelere uygun araçlar ile yapıl-
maması.

  Numune kabı bulundurulmaması.
  Lisanslı tesisin EPDK izni olmaksızın kullandırılması

Akaryakıt sektörünün yeni bir döneme girmesi-
ni sağlayacak olan, dağıtım şirketlerinin ve binlerce 
bayiinin dört gözle beklediği “düzeltilebilir” fiillere 
ilişkin listenin ayrıntılarına Enerji Panorama ulaştı. 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 5015 sa-
yılı Petrol Piyasası Yasası uyarınca niteliği itibarıyla 
düzeltme imkanı olan fiilleri tek tek belirledi. Buna 
göre, ilgili işletme ya da tüzel kişi (dağıtım şirketi ya 
da bayii), söz konusu fiillere ilişkin kesinleşmiş ce-
zası yoksa “ihtar” edilecek. Bu fiili, düzeltmesi iste-
necek, düzeltmeleri yapanlar cezai yaptırımla karşı 
karşıya kalmayacak. 

Kısa süre önce Resmi Gazete’de yayımlanan 

5015 sayılı Petrol Piyasası Yasası, sektöre yeni bir 
hareket getirdi. Yasa, elektrik ve doğal gazda olduğu 
gibi petrol sektöründe de cezadan önce “ihtar” me-
kanizmasını öngörüyor. Aslında yasanın daha önce 
çıkması gerekiyordu ancak “düzeltilebilir” olan bazı 
fiillerin kamu otoritesi tarafından belirlenmesi gere-
kiyordu, bu da haliyle zaman aldı. EPDK, son yaptığı 
toplantı ile “düzeltilebilir” fiilleri belirledi ve değişik-
lik yürürlüğe girmiş oldu. 

İşte o fiillerden bazıları:
 �Otomasyon sistemine bağlı ancak vaziyet planın-
da veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatında yer 
almayan tank veya pompa bulunması.

YAKIN PLAN  Deniz Suphi .

Akaryakıt sektörüne cezadan  
önce ihtar yapılacak

Akaryakıt dağıtım sektörünün uzun süredir beklediği yeni düzenleme şirketlere ve istasyon sahiplerine 
derin bir nefes aldırdı. Yeni uygulamaya göre akaryakıt şirketleri daha önce direkt para cezası ile 
bedelini ödedikleri yasaya uygun olmayan fiil ve uygulamalar yapıyorsa önce ihtar edilecek ve 30 gün 
süre verilecek. Para cezası ancak bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayanlara uygulanacak… 

 �Bayisinin otomasyon sisteminde meydana gelen 
arızanın 10 gün içerisinde giderilmemesi.
 �Lisans sahibinin aykırılık bildirimleri hariç olmak 
üzere istasyon otomasyon sistemine ilişkin veri-
leri zamanında EPDK’ya sunmaması.
 � İlan panosunda yer alan akaryakıt türlerinin satı-
şa hazır bulundurulmaması.
 �Fiyat ilan edilmeden akaryakıt satışı yapılması.
 �Fiyat ilan panosunda ilan edilen fiyatın üzerinde 
ancak bağlı dağıtım şirketince fiil tarihi itibarıyla 
belirlenen tavsiye fiyatının altında fiyatla akarya-
kıt satışı yapılması.
 �Depolama faaliyetinde bulunan lisans sahibinin 
tanklarına ve ticaretine ilişkin verileri, EPDK’ya 
sunmaması.
 �Madeni yağ üretim veya satış faaliyetinde bulu-
nan gerçek veya tüzel kişilerin vergi usul kanunu 
hükümlerine göre tanzim edecekleri mali belge-
lerde madeni yağın adı veya 12 haneli GTİP nu-
marasını belirtmemesi.
 �Bayilik sözleşmesine ilişkin feshin süresi içeri-
sinde EPDK’ya bildirilmemesi.
 �Unvan değişikliğinin EPDK’ya süresi içerisinde 
bildirilmemesi.
 �Yazılı olarak talep edilen bilgi belgelerin süresi 
içerisinde gereği gibi sunulmaması.
 �Lisansı sahibinin lisansına kayıtlı tescilli mar-
kasını veya bu markanın kullanım hakkını tescil 
edilmiş yeni bir marka ile değiştirmek suretiyle 
lisans tadili yapılmadan üçüncü şahıslara devret-
mesi.

Yasaya uygun olmayan durumlara 30 gün 
süre verilecek 

Yeni düzenleme ile birlikte ilgili işletme ya da tü-
zel kişi (akaryakıt dağıtım şirketi ya da bayiiler), söz 
konusu fiillere ilişkin kesinleşmiş cezası yoksa “ihtar” 
edilecek. 30 gün içinde ihtara neden olan fiili, düzelt-
mesi istenecek. Bu süre içinde gerekli adımları atar 
ve ihlali ortadan kaldırırsa cezadan kurtulacak.

 YAKIN PLAN  
Deniz Suphi 
.
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“Bununla birlikte sürdürülebilirliği sağlamak adına 
kapasite artış taleplerini gündeme taşıdık. Sektöre 
katkı sağlayacak bu talebimiz olumlu karşılandı ve 
birkaç ay içinde önünün açılmasını bekliyoruz. Ka-
pasite artışlarıyla birlikte bu yıl ve önümüzdeki yıl 
kurulu gücümüzde ciddi bir ivme olacaktır. Sonra-
sında da 2017 yılının sonunda yapılan yarışmaların 
sonuçları yansımaya başlayacaktır. Böylece sektör 
hız kesmeden yerlileşme politikasına devam etmiş 
olacaktır. Bugüne kadar rüzgâr sektöründe yaklaşık 
11 milyar dolarlık yatırım gerçekleşti. Ülkemizin ge-
leceğini ve dışa bağımlılığını yakından ilgilendiren bu 
yatırımlar bundan sonra da hızla devam edecektir” 
şeklinde konuştu. 

Kurulu güçte yüzde 7,24’lük artış
TÜREB istatistik raporunda Türkiye’de top-

lam rüzgar kurulu gücü, 2018 sonu itibarıyla 7 bin 
369 MW olduğu belirtiliyor. Geçen yıla göre yüzde 
7,24’lük artış sağlanırken, işletmedeki proje sayısı-
nın da 164’den 180’e çıktığı görülüyor.  İşletmedeki 
RES’lerin yatırımcılara göre dağılımında 566 MW ile 
Polat Enerji birinci sırada yer alırken, 494 MW ile De-
mirer Enerji, 481 MW ile Güriş, 436 MW ile Borusan 
EnBW onu izliyor. 

İşletmedeki rüzgâr enerjisi santrallerinin yüzde 
38,43’ü Ege Bölgesi’nde, yüzde 33,23’ü Marmara’da, 
yüzde 13,52’si Akdeniz’de ve yüzde  9,86’sı İç Ana-
dolu Bölgesinde bulunuyor. Karadeniz ve Güneydoğu 
Anadolu yatırımları henüz oldukça az. Doğu Anadolu 
Bölgesinde işletmede bir santral bulunmuyor. 

İllere göre sıralamaya baktığımızda 1405 MW 
ile İzmir ilk sırada yer alıyor. İzmir yalnızca rüzgar 
yatırımları açısından değil, aynı zamanda rüzgar 

Rüzgâr sektöründeki gelişmeleri içeren 2018 
rüzgâr enerjisi istatistik raporu yayınlandı. Türkiye 
Rüzgâr Enerjisi Birliği’nin altı ayda bir yayınladığı 
rapora göre, 2018 yılında 497 MW kurulu güç ile 650 
milyon dolarlık yatırım hayata geçirildi. Türkiye’nin 
toplam rüzgâr kurulu gücü 7 bin 369 MW’a ulaş-
tı. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı 
Mustafa Serdar Ataseven, hem yurtiçinde hem yurt-
dışında ilgiyle takip edilen rapor hakkında değerlen-
dirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz yılın kapasite artış talepleri, 2020 yılı 
sonrasındaki yerlileşme politikası ve destek meka-
nizmalarının durumu ile ilgili yoğun bir gündemle 

geçtiğini ifade eden Ataseven,  gelinen noktada şu 
konulara dikkat çekti: Biliyorsunuz son yıllarda tüm 
dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmalar hepimi-
ze kolay olmayan süreçler getirdi. 2018 yılında rüz-
gâr sektöründe 650 milyon dolarlık yatırımı hayata 
geçirmemiz, zor koşullara rağmen neler başarabi-
leceğimizi bir kez daha gösterdi. Her sorunun bir 
fırsatı barındırdığına olan inancımızla sürdürülebilir 
bir sektör yaratmayı amaçladık. O yolda istikrarlı şe-
kilde ilerliyoruz. 

Bir süredir çeşitli nedenlerle proje üretileme-
diği için inşa halinde olan projelerin 2018 yılı için 
606 MW’a kadar gerilediğini vurgulayan Ataseven, 

YAKIN PLAN Z. Işık Adler .

TÜREB tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye’de 2018 yılında yatırım bedeli 650 milyon dolar 
olan 497 MW’lık yeni RES santrali devreye alındı. Yatırımların geçmiş yıllara oranla düştüğünü 
söyleyen TÜREB Başkanı Ataseven, “Kapasite artışı talebimizin kabul görmesi sayesinde bu yıl 
yatırımlarda bir miktar artış olacak” yorumunu yaptı… 

2018’de rüzgara 650 milyon 
dolarlık yatırım yapıldı

 YAKIN PLAN
Z. Işık Adler
.
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sanayisi açısından da en ilk sırada yer alıyor. Balı-
kesir 1123 MW, Manisa 669 MW, Hatay 364 MW ve 
Çanakkale 362 MW kurulu güç ile en fazla rüzgâr 
santralinin bulunduğu iller arasında. Rüzgâr kurulu 
gücünün yarısından fazlası bu beş ilde bulunuyor.  

Başvuru tarihlerine göre işletmedeki RES’lerin 
yüzde 62’si 2007 yılı öncesindeki başvurulara ait. 
1 Kasım 2007 tarihinden sonraki projelerin yüzde 
27’si işletmeye geçmiş durumda. Yüzde 11’lik kıs-
mın da ilave kapasite artışından oluştuğu vurgula-
nıyor. 

606 MW inşa halinde RES 
İnşası devam eden 606 MW’lık 18 proje içinde en 

büyük pay 243 MW ile Akfen Enerji’ye ait. 124 MW ile 
Ağaoğlu Enerji, 72 MW ile Sancak Enerji onu izliyor. 
İnşa halinde projelerin yüzde 66’sı Marmara Bölgesi’n-
de bulunuyor. Yüzde 2 gibi bir kısmın da Doğu Anado-
lu Bölgesi’nde olduğu görülüyor. 203 MW’ı Çanakka-
le’de olan projelerin 124 MW’ı Balıkesir’de ilerlerken, 
72 MW’ı da İzmir’de bulunuyor. Rapora göre, ağırlıklı 
olarak Marmara Bölgesinde olan, 2239 MW’lık lisanslı, 
4483 MW’lık ön lisanslı proje olduğu belirtiliyor.  

ÖNLİSANS BAŞVURULARININ NİSAN 2020’DE ALINMASI BEKLENİYOR

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği 
(TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar 

Ataseven, rüzgar enerjisinde daha 
önce üç kez ertelenen ve yatırım-
cılar arasında tedirginlik yaratan 
önlisans başvurularının, gelecek 
yıl nisanda alınmasını bekledik-
lerini söyledi. Sürdürülebilir bir 
rüzgar enerjisi sektörü için yatı-
rımların açıklanan tarihlerde ger-
çekleştirilmesi gerektiğini vurgu-
layan Ataseven, ertelenecek veya 
iptal edilecek projelerin ise somut 
gerekçelere dayandırılması gerek-
tiğini anlattı.
Ataseven, 2 bin MW’lık rüzgar 
önlisans başvurularının üç kez 
ertelendiğini, bu durumun yerli 
ve yabancı yatırımcıda tedirginlik 
yarattığını belirterek, şöyle konuş-

tu: Sektördeki birçok yatırımcı rüz-
gar santrallerini inşa edebilmek 
için ölçüm istasyonları kurup ön 
yeterliliklerini tamamladı. Başvu-
rular için dosyalar hazır durumda 
bekliyor. Yerli ve yabancı yatırımcı 
da bekliyor. Ertelemenin gerekçesi 
şuydu, YEKA modeli gündeme ge-
liyordu, bir taraftan da 2 bin me-
gavatlık rüzgar müracaatlarının 
alınması açıklanmıştı, ikisi çakışıp 
çözülmez bir yumak haline gelmiş-
ti. Birinci YEKA başarıyla yapıldı. 
İkinci YEKA için de ilana çıkıldı. 
Sonuçta rüzgarda önlisans başvu-
rularının ise Nisan 2020’de alın-
masını bekliyoruz.”
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24-26 Nisan 2019 tarihlerinde birlikte olalım

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji ile ilgili çalışan kamu görevlilerini, 
ticaret ve sanayi kuruluşları temsilcileri, akademisyenler, 
öğretmen ve öğrencileri, sivil toplum kuruluşları temsilcilerini,  
TÜRKİYE’NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ GELECEĞİNİ 
BİÇİMLENDİRMEK, BİLGİLENMEK ve BİRLİKTE 
DEĞERLENDİRMEK İÇİN KATKIDA BULUNMAK ÜZERE

IRENEC 2019’a davet ediyoruz

www.irenec.org  •  www.eurosolar.org.tr  •  www.poweringcommunities.org

Resmi Havayolu

IRENEC 2019
9. ULUSLARARASI 
%100 YEN‹LENEB‹L‹R 
ENERJ‹ KONFERANSI 
24-26 Nisan 2019
M A LT E P E  T Ü R K 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

• 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 tartışaca-
ğımız 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,



Yücel gerçekleştirdi. Etiya’nın Genel Müdür Yardım-
cısı Uğur Karakaya ise Türkiye’de ve dünyada yaptık-
ları ileri teknoloji, dönüşümsel ve yapay zeka içeren 
projelerini paylaştı. Akabinde UI Path Avrupa EECIS 
Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen robotiğin geleceğini 
paylaştığı sunumunda, son derece verimli ve farklı 
bir geleceğin bizi beklediğini duyurdu. Can Birsay’ın 
modere ettiği “Yapay Zekanın Kullanım Alanları ve 
Örnek Faydalar” başlıklı panelde, UI Path, Doğuş 
Teknoloji, Turkcell, Coca-Cola’nın başarılı yapay zeka 
projeleri anlatıldı ve Türkiye’deki robotik yazılımlar 
detaylarıyla konuşuldu.

Küresel teknoloji devleri yapay zeka 
vizyonlarını paylaştılar

Zirvede; Microsoft, Google Cloud, Amazon, SAP, 
IBM, HPE, Dentsu Aegis gibi küresel teknoloji devleri 
yapay zeka vizyonlarını ve başarı öykülerini anlattı. 
Artiwise çözümü ile Borusan Otomotiv projesi, Aksi-
gorta’nın yapay zeka başarıları, Sorun’un öne çıkan 
chatbot projeleri, Oredata’nın dijital karar projeleri, 
Bunsar teknolojisi ile HOPİ’nin moda çözümleri, Fa-

laddin yapay zeka ile kahve falına kadar pek çok il-
ham veren başarılı proje de zirvede paylaşıldı.

Etkinlikte ayrıca, “Müşteri Deneyiminde Yapay 
Zeka ve Doğal Dil İşleme Gücü”, “Sigortacılıkta Yapay 
Zeka”, “Moda ve Giyim Perakendesinde Yapay Zeka; 
Dün, Bugün ve Yarın”, “Beyin, Yapay Zeka, Genetik ve 
İnsanın Geleceği Üzerine”, “Diyalog Bazlı Yapay Zeka 
Sektörleri Nasıl Dönüştürüyor?”, “Yapay Zeka, Pera-
kendede Neleri Değiştirecek?”, “Yapay Zeka: Yetenek 
Havuzunda Neredeyiz?” gibi birçok önemli başlık de-
taylarıyla ele alındı. 

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin global iş ortak-
ları olan AI Collaborator ve Kuwait.ai’nin temsilcile-
ri yapay zekanın kullanımıyla ilgili Batı’dan ve Do-
ğu’dan ilham veren örnekler aktararak, bu alanda 
küresel iş birliklerin ne kadar önemli olduğunun 
altını çizdiler. Yapay zeka alanındaki çalışmalarını ve 
başarı öykülerini paylaşan diğer markalar ise şunlar 
oldu; Kariyer.net, Migros, Arçelik, Türkiye İş Bankası, 
Toyota, LC Waikiki, SefaMerve, TANI ve OPET, Miletos, 
Tazi, CBOT, Sestek. 

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin (TRAI) ikincisini 
düzenlediği Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, bu yıl da bü-
yük ilgi gördü. UNIQ İstanbul’da gerçekleşen zirvede 
alanında uzman 50’den fazla yerli ve yabancı konuş-
macı; perakende, sigortacılık, moda, pazarlama, iş 
dünyası gibi alanlarda yapay zekanın geleceğini res-
metti ve örnek olaylar ile yapay zekanın nasıl daha 
etkili kullanılabileceğini aktardı.

TRAI Kurucusu Halil Aksu dikkat çeken açılış ko-
nuşmasında, algoritma çağının başlamış olduğunu 
vurgulayarak, artık kurumların ve hatta ülkelerin 
veri ve algoritmalarla rekabet edeceğini, bu nedenle 
de yapay zeka stratejisi ve yol haritası ile birlikte ge-
rekli yetkinlikleri kazanamayanların oyun dışına iti-
leceğini ifade etti. “Bu zirvede ülkemizin yapay zeka 

çağına hazır olduğunu görmüş olduk” diyen Aksu 
sözlerini söyle sürdürdü: Türkiye Yapay Zeka İnisiya-
tifi sayesinde herkesin bir araya geldiğini, müthiş iş 
birliklerin yapıldığını, şirketlerin bu teknolojiye inan-
dığını ve yatırım yaptığını görmüş olduk. Daha zeki 
yarınlar bizi bekliyor.

Bahçeşehir Koleji, Etiya, Doğuş Teknoloji, Goog-
le Cloud, Microsoft, HPE, Oredata, Sor’un gibi önde 
gelen markaların desteğiyle gerçekleşen Türkiye 
Yapay Zeka Zirvesi, binden fazla katılımcı ile 6 binin 
üzerinde online izleyiciyi ağırladı. ‘Algoritmaların 
Liderleri Buluşuyor’ sloganı ile gerçekleşen zirvede 
vizyon konuşmasını, geleceğin yapay zeka uzmanla-
rını yetiştiren Türkiye’nin öncü eğitim kurumlarından 
Bahçeşehir Koleji’nin İcra Kurulu Başkanı Hüseyin 

İNOVASYON Esen Erkan .

Türkiye yapay zeka çağına hazır

Çin uzay tabanlı güneş enerjisi tesisi kuruyor 
Çinli bilim insanları, uzayda uydular tarafından 

üretilecek olan güneş enerjisinin dünyaya elektrik 
sağlamasına yardımcı olmak için araştırma tesi-
si inşa ediyor. China Daily’den yapılan haberde, Çin 
uydular aracılığıyla güneş enerjisinden üretilecek 
elektriğin mikro dalgalar kullanarak dünyaya iletil-
mesinin mümkün olup olmadığını araştırmak üzere 
tesis kuracak. Çin’in güneybatısında yer alan Chon-

gqing şehrinde 33 dönümlük bir arazide kurulacak 
tesisin, inşasının yaklaşık 2 yıl süreceği ve 15 milyon 
dolara mal olacağı belirtiliyor.

Araştırma, güneş panelleri ile donatılmış uydu-
ların yörüngeye yerleştirilmesi ve üretilen elektri-
ği ışınlayacak devasa bir güneş kolektörü dizisine 
monte edilerek dünyaya iletilmesi teorisine daya-
nıyor. Gökyüzünde kurulacak dev kablosuz bir şarj 
cihazı olarak hayal edilebilecek olan bu sistemin en 
büyük sorunu, mevcut teknoloji ile mikrodalgalar-
dan elektrik iletiminin sadece 100 metreye kadar 
sınırlanıyor olması. Diğer bir nokta ise mikrodalga 
enerjisinin dünyayı dev bir mikrodalga fırına dönüş-
türme ihtimalinin olması.

Araştırma Enstitüsü’nün Başkan Yardımcısı Xie 
Gengxin konuyla ilgili açıklamasında, test üssünden 
fırlatılacak balonlardan oluşan bir ağ ile güneş ışığı-
nı toplayarak güneş enerjisini tekrar dünyaya ışın-
lamadan mikrodalgaya dönüştüreceklerini ve mik-
rodalgaları da elektriğe dönüştürecek ve şebekeye 
dağıtacak bir planlama yaptıklarını ifade etti.

 İNOVASYON 
Esen Erkan 
.
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Zorlu Enerji’nin enerji depolama  
projesine Horizon 2020 desteği

Zorlu Enerji’nin enerji depola-
ma projesi, AB’nin en büyük araş-
tırma ve inovasyon programı olan 
Horizon 2020’den fon almaya hak 
kazandı. 

Zorlu Enerji’den yapılan basın 
açıklamasına göre, şirket AB’nin 
en büyük araştırma ve inovas-
yon programı olan ve 2014–2020 
tarihleri arasında uygulanacak 
Horizon 2020 Programı’na, ener-
ji depolama çalışmalarını içeren, 
Kızıldere 1 Jeotermal Santrali’nin 
demo sahası olarak belirlendiği 
“GeoSmart Projesi” ile dahil oldu. 
Enerji alanında, güvenilir, temiz ve 
verimli enerji temelleri üzerine, 
global anlamda örnek olabilecek 
projelere 5,9 milyar avroluk fon 
ayıran Horizon 2020 kapsamında 
alınan fon ile gerçekleştirilecek 
projeyle; şebekede meydana gele-
bilecek anlık kesintiler ve yüksek 
elektrik ihtiyacı halinde elektrik 

üretiminin devam edebilmesi için 
gerekli enerjinin depolanması ve 
elektrik ve ısı üretmek amacıyla 
şebekeye elektrik gönderiminin 
kesintiye uğramadan verimliliği-
ni sürdürmesi hedefleniyor. Aynı 
zamanda proje kapsamında bilgi-
sayar modellemesi yoluyla yapıla-
cak, geleceğin biyokütle ve güneş 
enerjisi projelerine altyapı sağla-
yacak hibrit model çalışması için 
ODTÜ ve Kadir Has Üniversiteleri 
ile iş birliği de planlanıyor.

Kızıldere 1’e 900 bin euro 
aktarılacak 

Horizon 2020 programı, özel 
sektörün enerjide verimlilik sü-
reçlerine dahil olmasını ve üniver-
site sanayi iş birliğinin güçlenme-
sini hedefliyor. Bu bağlamda farklı 
sektörlerde iş birlikleri, partnerlik 
ve fon destekleri veriliyor. Birleşik 
ısı ve güç santrali olma özelliği ta-

şıyan Kızıldere 1 santrali, elektrik 
üretirken, bulunduğu Sarayköy 
ilçesinin ısı ihtiyacını da tesisin 
çevriminden arta kalan jeotermal 
akışkanlarla sağlaması üzerine 
AB desteğini alarak sektör için 
global ölçekte demo santraller-
den biri olacak. Horizon 2020 için 
kabul edilen GeoSmart projesi 
yüksek performanslı yenilenebilir 
enerji teknolojilerinin Birleşik Isı-
Güç (CHP) tesislerine uygulanma-
sı ve üretilen enerjinin bir süre de-
polanmasını amaçlıyor. Bu amaç 
için belirlenen 20 milyon euroluk 
bütçenin yaklaşık 900 bin eurosu, 
Kızıldere 1 Santrali’ne aktarılacak. 
Kalan bütçe ise 8 farklı ülkede 
19 ayrı partner arasında dağıtıla-
cak. Nisan ayında koordinasyon 
çalışmaları başlayacak proje, 18 
ay sonra saha uygulamaları aşa-
masına geçecek ve 4 yıl içinde ta-
mamlanacak.

Yenilenebilir enerjiye  
“SuperSmart” şebeke desteği

Finlandiya’nın Lappeenranta Teknoloji Üniversi-
tesi’nde yapılan araştırmaya göre, merkezi olmayan 
yenilenebilir enerji arzına dayanan sınır ötesi bir şe-
beke sistemi (SuperSmart) ile Paris İklim Anlaşması 
hedeflerine ulaşılabilir. SuperSmart senaryosuna 
göre, yerel tedarik ve merkezi düzenlenen sınır ötesi 
şebeke yaklaşımı ile en düşük maliyet sağlanabilir.

Yenilenebilir enerji kaynaklı süper şebekeler sis-
temini araştıran Lappeenranta Teknoloji Üniversite-
si, ilk kez 2017’de Almanya’nın Bonn kentinde dü-
zenlenen COP23 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Konferansı’nda, yüzde 100 yenilenebilir elektrik şe-
bekesinin fosil yakıtlara bağımlı mevcut sistemden 
daha uygun maliyetli olduğunu açıklamıştı.

Yenilenebilir Enerji dergisinde yayınlanan Su-
perSmart araştırmasındaki ilk senaryo, Avrupa’nın 
20 bölgesini bağımsız enerji “adaları” olarak tanım-
larken ikinci senaryoda ise bölgeler arasındaki güç 
bağlantıları simüle ediliyor. 2050 yılına göre yapılan 
modellemede mevcut kapasiteler, santrallerin yaş-

ları ve gelecekteki talep artışları göz önünde bulun-
duruluyor.

Yerelden tedarikle en düşük maliyeti 
sağlayabilir

En düşük maliyetli çözümün, sınır ötesi ticaretle 
birlikte yerel ve merkezi olmayan tedariklere dayan-
dığını belirten araştırmanın sorumlusu Prof. Christi-
an Breyer, “Bu modelle toplam elektrik sistem mali-
yeti 2015 yılında 69 euro / MWh’dan 2050’de 51 euro 
/ MWh’a düşüyor. Avrupa’daki son kullanıcı elektrik 
talebinin sadece yüzde 12’sinin sınır ötesi ticaret yo-
luyla elde edilmesi ile sağlanacak ekonomik fayda, 
yıllık 26 milyar euro değerinde” açıklamasında bu-
lundu.

Avrupa’nın 2050 yılına kadar tanımlanmış olan 
net sıfır sera gazı emisyonu hedefine bağlı kalırken, 
farklı bölgelerinin yenilenebilir enerjiye katkılarını 
artıracak olan SuperSmart, merkezi olmayan bir te-
darik ve sınır ötesi akıllı şebeke sistemi arasındaki 
uzlaşmayı temsil ediyor.
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2019 yılı Şubat ayında gerçek-
leşen toplam 22.776 GWh elektrik 
üretiminin %72,5’i serbest üretim 
şirketleri tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. Serbest üretim şirketle-
rinin üretimdeki payı, bir önceki 
aya göre 5,2 puan artmış, geçtiği-
miz yılın aynı dönemine göre ise 
0,9 puan azalmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 
%17,6 oran ile EÜAŞ santralleri ve 

%5,8 oran ile Yap-İşlet santralle-
ri izlemektedir. Toplam üretimin 
%4,1’ine karşılık gelen miktar ise 
Yap-İşlet-Devret santralleri ve İş-
letme Hakkı Devir santralleri tara-
fından üretilmiştir1.

Gerçekleşen elektrik üretimi 
kaynak bakımından incelendiğin-

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

de ise 2019 Şubat ayında toplam 
üretimin %15,6’sinin doğal gaz ve 
LNG santralleri tarafından gerçek-
leştirildiği görülmektedir. Barajlı 
hidroelektrik santraller ilgili ayda 
toplam üretimin %22,1’ini karşı-
larken, akarsu tipi hidroelektrik 
santraller ise %9,4 oranıyla üre-
time katkıda bulunmuştur. İthal 
kömür santralleri şubat ayında 
toplam üretimin %23,4’ünü karşı-

 

2018 yılı Şubat ayında 175,77 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2019 yılı Şubat ayında, bir önceki yıla göre %46,2 oranında artarak 257,05 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (223,04 TL/MWh) 
%15,2 oranında artış göstermiştir.   

Şubat 2019’da en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 22 Şubat Cuma günü 285,17 
TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 24 Şubat Pazar günü 178,73 
TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise en yüksek 
PTF değerinin 17 Şubat Pazar günü saat 19.00’da 329,60 TL/MWh, en düşük PTF değerinin ise 
17 Şubat Pazar günü saat 09.00’da 0,00 TL/MWh olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

 

 

 

 

 

APLUS ENERJİ OCAK 2019 ANALİZİ 

2019 yılı Şubat ayında gerçekleşen toplam 22.776 GWh elektrik üretiminin %72,5’i serbest 
üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 5,2 puan artmış, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise 0,9 puan azalmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini %17,6 oran ile EÜAŞ santralleri ve %5,8 oran ile Yap-İşlet santralleri 
izlemektedir. Toplam üretimin %4,1’ine karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-Devret santralleri ve 
İşletme Hakkı Devir santralleri tarafından üretilmiştir1. 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise 2019 Şubat ayında toplam 
üretimin %15,6’sinin doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Barajlı hidroelektrik santraller ilgili ayda toplam üretimin %22,1’ini karşılarken, akarsu tipi 
hidroelektrik santraller ise %9,4 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri 
şubat ayında toplam üretimin %23,4’ünü karşılarken, yerli kömür santralleri ise %16,6 
oranında katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar enerjisi santralleri toplam 
üretime %8,2, jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise %2,9 oranında katkıda bulunmuştur. 
Diğer termik santrallerin3 üretimdeki payı ise %1,8 olarak gerçekleşmiştir.  

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2019 Şubat ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %57,40 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %42,60 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 Şubat verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 28 Şubat 2019 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır. 
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%16,6 oranında katkı sağlamıştır. 
Yenilenebilir enerji santrallerin-
den rüzgar enerjisi santralleri 
toplam üretime %8,2, jeotermal 
ve güneş enerjisi santralleri2 ise 
%2,9 oranında katkıda bulun-
muştur. Diğer termik santrallerin3 

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

3  Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, li-
sanssız termik ve biyokütle santralleri 
diğer termik santraller olarak sınıflan-
dırılmaktadır.
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TEİAŞ tarafından yayımlanan 
üretim verilerine göre, 2019 Şu-
bat ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki 
payı %57,40 olarak kaydedilmiş-
tir. Yenilenebilir enerji kaynakla-
rından elde edilen elektrik üre-
timinin payı ise %42,60 olarak 
gerçekleşmiştir4.

2018 yılı Şubat ayında 175,77 

4  2019 Şubat verileri Yük Tevzi Bilgi 
Sistemi’nin yayımladığı 28 Şubat 2019 
tarihli Kamusal Rapordan alınmıştır.

TL/MWh olarak gerçekleşen or-
talama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2019 yılı Şubat ayında, bir önceki 
yıla göre %46,2 oranında artarak 
257,05 TL/MWh olarak kaydedil-
miştir. Bu dönemde gerçekleşen 
ortalama PTF, bir önceki aya göre 
(223,04 TL/MWh) %15,2 oranında 
artış göstermiştir.  

Şubat 2019’da en yüksek gün-
lük ortalama piyasa takas fiyatı 
22 Şubat Cuma günü 285,17 TL/
MWh olarak gerçekleşirken; en 
düşük günlük ortalama PTF ise 
24 Şubat Pazar günü 178,73 TL/

 

2019 yılı Şubat ayında pik saatlerde5 270,10 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 267,74 TL/MWh’lik değere göre %0,9 oranında 
artmıştır6.  

2018 yılı Şubat ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 167,41 TL/MWh iken, 
bu değer 2019 yılı Şubat ayında %45,8 oranında bir artış kaydetmiş ve 244,00 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 

 

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

 

2018 yılı Şubat ayı içerisinde toplam 23.231 GWh olan elektrik talebi, 2019 yılı Şubat ayında 
bir önceki yıla göre %2,59 oranında azalış göstererek, 22.630 GWh değerine inmiştir7. 2018 
yılı Şubat ayında 33.994 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2019 yılı Şubat ayında 
33.675 MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

2019 yılı Ocak ayı sonunda 88.666 MW olan toplam kurulu güç değeri 295 MW’lık artışla 2019 
yılı Şubat ayı sonunda 88.961 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %60,8’lik (54.075 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %20,8 (18.489 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
santralleri %6,9’luk (6.102 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %1,5’lik (1.359 
MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,8’lik (3.387 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız 
santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %6,2 (5.549 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 28 Şubat 2019 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır.  
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MWh olarak kaydedilmiştir. Piya-
sa takas fiyatları saatlik bazda 
incelendiğinde ise en yüksek PTF 
değerinin 17 Şubat Pazar günü 
saat 19.00’da 329,60 TL/MWh, en 
düşük PTF değerinin ise 17 Şubat 
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TL/MWh olarak gerçekleştiği gö-
rülmektedir.
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7  2018 ve 2019 yılları için saatlik ve-
riler YTBS Genel Günlük İşletme Neti-
cesi Raporları’ndan alınmıştır.

 

2018 yılı Şubat ayı içerisinde toplam 23.231 GWh olan elektrik talebi, 2019 yılı Şubat ayında 
bir önceki yıla göre %2,59 oranında azalış göstererek, 22.630 GWh değerine inmiştir7. 2018 
yılı Şubat ayında 33.994 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2019 yılı Şubat ayında 
33.675 MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

2019 yılı Ocak ayı sonunda 88.666 MW olan toplam kurulu güç değeri 295 MW’lık artışla 2019 
yılı Şubat ayı sonunda 88.961 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %60,8’lik (54.075 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %20,8 (18.489 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
santralleri %6,9’luk (6.102 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %1,5’lik (1.359 
MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,8’lik (3.387 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız 
santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %6,2 (5.549 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 28 Şubat 2019 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır.  

 

2019 yılı Şubat ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %28,8’lik kısmı (25.590 MW) doğal 
gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %23,1’lik kısmı (20.566 MW) barajlı hidrolik 
santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12,2’lik (10.818 MW) oranla yerli 
kömür9 santralleri ve %10’luk oran (8.939 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu 
tipi hidrolik santraller %8,8’lik bir orana (7.805 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu 
gücün %7,9’luk bir kısmını (7.010 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün %5,9’luk kısmı 
(5.239 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,5’lik kısmı (1.303 MW) jeotermal enerji 
santrallerinden oluşurken, %1,9’luk kısmı (1.691 MW) ise diğer termik santraller11 tarafından 
oluşturulmaktadır.  

 

                                            
9 Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır. 
10 Akarsu tipi hidrolik santrallere lisanssız hidrolik santraller de dahildir. 
11 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik, kojenerasyon ve biyokütle santralleri diğer termik 
santraller olarak sınıflandırılmaktadır. 

Toplam kurulu gücün %60,8’lik 
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santralleri %1,5’lik (1.359 MW), 
işletme hakkı devredilen santral-
ler %3,8’lik (3.387 MW) bir orana 
sahiptir. Lisanssız santrallerin 
toplam kurulu güç içindeki payı 
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bir orana (7.805 MW) sahipken, 
rüzgâr santralleri toplam kurulu 
gücün %7,9’luk bir kısmını (7.010 
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(5.239 MW) güneş enerjisi sant-
ralleri, %1,5’lik kısmı (1.303 MW) 
jeotermal enerji santrallerinden 
oluşurken, %1,9’luk kısmı (1.691 
MW) ise diğer termik santraller11 
tarafından oluşturulmaktadır. 

2018 yılı Şubat ayında 5,36 
milyar m3 olarak kaydedilen top-
lam doğal gaz tüketimi, 2019 yılı 
Şubat ayında %8,4 oranında bir 
azalış ile 4,91 milyar m3 olarak 
gerçekleşmiştir. Elektrik santral-
lerinde tüketilen doğal gaz mik-
tarı 2018 yılı Şubat ayında 1,23 
milyar m3 iken bu miktar, 2019 
yılının aynı döneminde %57,9 
oranında azalarak 0,52 milyar 
m3 olarak kaydedilmiştir12. Elekt-
rik santrallerinde tüketilen doğal 
gaz miktarının toplam doğalgaz 
tüketimine oranı 2018 yılı Şubat 
ayında %22,9 iken, bu oran 2019 
Şubat ayında %10,5 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 Şubat ayı Elektrik üre-
timi için tüketilen toplam doğalgaz 
miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 
raporlarından alınmaktadır. Yuvarla-
malardan dolayı hesaplanan oranlarda 
farklılık bulunabilir. 
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12  2019 yılı Şubat ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. Yuvarlamalardan dolayı 
hesaplanan oranlarda farklılık bulunabilir.  
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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KAPAKLARI
TOPLA
ENGELLERi
KALDIR

BU PROJE SHELL TÜRK‹YE TARAFINDAN
DESTEKLENMEKTED‹R.

PLAST‹K KAPAKLARI
ÇÖPE ATMIYORUZ

TOFD’N‹N YÜRÜTTÜ∕Ü VE SHELL TÜRK‹YE’N‹N DESTEKLED‹∕‹ KAMPANYA ‹LE,
PLAST‹K KAPAKLAR OMUR‹L‹K FELÇL‹LER ‹Ç‹N

TEKERLEKL‹ SANDALYEYE DÖNÜÜYOR,
ENGELLER KALKIYOR.
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� Geleceğin enerji şirketleri nasıl olmalı?
� Akaryakıt sektörü: Hiç bu kadar zor durumda olmamıştık
� OECD’den Türkiye’ye yenilenebilir uyarım




