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“Türkiye, enerjide fiyatın da  
belirlendiği bir ülke olacak”
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büyüme yılı olacak
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satın almalarda büyüme bekleniyor

Kariyer yolculuğunuzda tutkunuzu 
kazanmanıza yardımcı olacak öneriler

22 32 44
Dünya Enerji Görünümü 2019 raporunun tanıtım toplantısında konuşan 
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, sadece yenilenebilir enerji kullanmak isteyen 
tüketiciler için yeni bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi. 

Türkiye yenilenebilir enerji alanında Avrupa’nın en hızlı büyüyen 
ülkelerinden biri. Son yıllarda yapılan yatırımlarla toplam elektrik üretimi 
içinde yenilenebilir enerjinin payı yüzde 30’lara ulaştı. Hedef, bu payın çok 
daha yüksek bir seviyeye çıkması. Kamunun yönlendirmesi, özel sektörün 
yatırım ve finans sektörünün kredi tercihleri yenilenebilir enerjiyi işaret 
ediyor.

KPMG Türkiye Danışmanlık Bölümü, bu yıl ilk kez yayınladığı “KPMG 
Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2019” Raporu’na 

göre, dünyada birleşme ve satın alma işlemleri önceki yıla yakın bir 
performans sergiledi. 

Yeni bir işe başlamak ilk buluşmaya gitmek gibidir. İçinizde büyük bir 
heyecan vardır ve ilk başlarda herkesi etkilemek istersiniz; fakat zaman 
geçtikçe işe gitmek sizin için bir rutine dönüşeceği için içinizdeki tutku 

da zamanla azalıp gider. Her ne kadar stress fiziksel olarak yorgunluğa ve 
uyku isteğine neden olsa da stressin içsel ve psikolojik etkileri bulunuyor. 

Yani iş yaşamında tükenmişlik hali stres kaynaklı değil…

56
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VATANDAŞIN ANA GÜNDEMİ 
OLAN DOĞAL GAZDA FİYATLAR 
NASIL DÜŞEBİLİR?



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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Yeni bir yıla yine yeni umutlar, bek-
lentiler ve heyecanla girdik. TEN-
VA ve Enerji Panorama ekibi olarak 

öncelikle tüm okurlarımızın yeni yılını 
kutlar, tüm dileklerinizin gerçekleşmesi-
ni dileriz. 

Ancak yeni yıl enerjiyi tüketenler açısın-
dan pek parlak başlamadı, çünkü 2019 
yılında yapılan doğal gaz ve elektrik zam-
larının etkisi, havalar soğuyup ısınmak 
için daha fazla doğal gaz ve elektrik kul-
lanmaya başlayınca ortaya çıktı. Ortala-
ma büyüklükteki bir dairenin doğal gazla 
ısınma faturası aylık olarak 500-700 lira 
bandına çıktı. Elektrik faturaları da 100-
150 TL’ye ulaşınca vatandaşın tepkisi de 
arttı. 

Faturaların yüksek gelmesinin nedeni, 
doğal gaz ve elektrik üretim maliyetinin 
yüksek olması. Devlet, doğal gazı uzun 
zamandır sübvanse ederek daha düşük 
maliyetle satıyordu ancak kamunun za-
rarı katlanılmayacak hale gelince mec-
buren zamlar yapıldı. Biz de yılın ilk sa-
yısında doğal gaz fiyatının neden yüksek 
olduğunu, düşürülmesi için alınması 
gereken önlemleri uzmanlarla tartışarak 
derledik. Görünen o ki faturaların kısa 
vadede düşmesi pek mümkün görünmü-
yor çünkü faturaların ana kalemini ithal 
edilen doğal gazı, uzun vadeli kontratlar-

la satın alıyoruz. Kısa vadede atılacak tek 
adım, devletin doğal gaz tüketimi üze-
rinden alınan vergilerden vazgeçmesi… 
Vatandaşın bu konudaki talebine henüz 
kamu tarafından bir yanıt verilmiş değil. 

Yılın ilk sayısında yenilenebilir enerjinin 
2020 yılı beklentilerine de yer verdik. 
Sektörü temsil eden sivil toplum kuru-
luşlarının başkanlarıyla 2019’un nasıl 
geçtiğini ve 2020 yılında sektörü nelerin 
beklediğini konuştuk. Başkanlar, özellik-
le güneş ve rüzgarda 2020 yılında yatı-
rımların artmasını bekliyor. Ancak baş-
kanlar sektörün daha güçlü hale gelmesi, 
daha büyük projelere imza atması için 
desteklenmesi gerektiği konusunda hem-
fikir. Hatta YEKDEM’in bu yıl sürmesinin 
kritik olduğunun da altını çiziyorlar. 

Uluslararası raporlar da Türkiye’nin bu 
alandaki potansiyelini gösteriyor. Tüm 
dünyada giderek artan ve toplam içinde-
ki payını artıran yenilenebilir enerji Tür-
kiye için de çok önemli. Rüzgar ve güneş 
açısından oldukça zengin bir kaynağa 
sahip olan Türkiye’nin bu avantajını de-
ğerlendirerek kabarık gelen faturaları da 
indirebiliriz. 

Türkiye ve dünyadan gelişmeler, etkin-
likler, araştırmalarla dolu bir sayı hazır-
ladık. Keyifle okuyacağınızı umuyoruz… 

2020, KABARIK FATURA VE 
YENILENEBILIRIN YILI OLACAK 
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GARANTİ BBVA’DAN 
YENİLENEBİLİR ENERJİ 

PROJELERİNE ÜÇ YENİ DESTEK
Garanti BBVA, Dünya Bankası Grubu üyesi olan 
Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile KOBİ’le-
re yönelik yeni bir finansman desteğine imza 
atıyor. Yapılan sözleşme kapsamında 22 ildeki 
KOBİ’ler başta olmak üzere Türkiye genelindeki 
kadın girişimlere önemli bir katkı sağlayacak. 
Dünya Bankası Grubu üyesi olan IFC Uluslarara-
sı Finans Kurumu, Türkiye’de geçici koruma sağ-
lanan nüfusun çoğunluğunun yaşadığı, ağırlıklı 
olarak güney ve güneydoğu illerinde yer alan 
küçük işletmeleri desteklemek için Garanti BB-
VA’ya tavan 90,75 milyon dolara eşdeğer olan bir 
finansman paketi sunuyor.
Son olarak, Garanti BBVA, enerji verimliliği ve 
yenilenebilir enerji projelerinde kullanılmak 
üzere Yeşil Büyüme Fonu ile 20 milyon dolarlık 
finansman anlaşmasına imza atıyor. Bu üç pro-
tokol anlaşmasını imzalayarak ekonomik büyü-
meyle beraber toplumsal kalkınmaya da destek 
olduklarını ifade eden Garanti BBVA Genel Mü-
dürü Recep Baştuğ, “Sürdürülebilirliği, iş stra-
tejilerinin başında konumlandıran bir finans 
kurumu olarak, sürdürülebilirlik alanındaki çok 
çeşitli çalışmalarımız büyük bir motivasyonla 
devam ediyor. Ülkemizin ve aslında dünyanın 
refah dolu bir gelecek hedefine ulaşmasında 
bankacılık sektörünün etkisinin ve rolünün far-
kındayız. Bu doğrultudaki faaliyetlerimizi en üst 
seviyeye taşımayı hedefliyor ve üzerimize düşen 
sorumlulukları yerine getirmekten, her zaman 
‘daha fazlasını nasıl yapabiliriz’ diye sorup çö-
züm üretmek gurur kaynağımız” dedi. 

SEDAŞ, “KADININ 
GÜÇLENMESİ 

PRENSİPLERİ’NE İMZA ATTI
Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (SEDAŞ) 
2018 yılında başlattığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Projesine; bu yıl “Forget the Gender” adıyla devam 
ediyor. Projede toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu 
yapılırken; özellikle enerji sektöründe daha fazla 
kadın istihdamı sağlanması için atılması gereken 
adımlar tartışılıyor.
Bu kapsamda; şirketlerde ırk, dil, din ve cinsiyet 
ayrımına bakılmaksızın; tüm çalışanlara eşit fır-
satlar sağlanması için üst yönetimlerce de des-
teklenmesi zaruri olan ve iş dünyası liderlerinin 
toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik politikalar 
oluşturulması yönünde taahhüt verdikleri “Kadı-
nın Güçlenmesi Prensipleri”ne (WEPs), Sakarya 
Elektrik Dağıtım AŞ de imzasını attı.
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN 
Global Compact) ile Birleşmiş Milletler Toplum-
sal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi 
(UN Women) ortaklığında 2010 yılında oluşturu-
lan WEPs platformu tarafından belirlenen ilkeler 
özel sektöre; iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum 
genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanma-
sı için dikkate almaları gereken önemli noktaları 
sunuyor. Toplamda 7 prensipten oluşan “Kadının 
Güçlenmesi Prensipleri”nde taahhüt verilen konu-
lar ise şöyle: Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst 

düzey kurumsal liderlik sağlanması; tüm kadın ve 
erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan 
haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gös-
terilmesi, bu ilkelerin desteklenmesi;  tüm kadın 
ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının 
sağlanması; kadınların eğitim, kurs ve profesyo-
nel gelişim olanaklarının desteklenmesi; kadın-
ların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik 
zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanma-
sı; toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmala-
rıyla eşitliğin teşvik edilmesi; toplumsal cinsiyet 
eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlen-
dirilmesi ve halka açık raporlanması. 

SOCAR OLYMPİCS, ÖDÜL 
TÖRENİYLE SONA ERDİ

SOCAR Türkiye’nin, olimpiyat ateşini şirket için-
de yakmak ve çalışanların sportif bir yaşam sür-
melerini desteklemek üzere düzenlediği SOCAR 
Oympics’in üçüncüsü gerçekleşti. SOCAR Oly-
mpics’te birinci olan takımlar ve bireysel yarış-
macılar ödüllerini, Türkiye Basketbol Federasyo-
nu Eski Başkanı ve Türk basketbolunun efsane 
oyuncusu Harun Erdenay ile eski basketbol koçu 
ve basketbol yorumcusu Murat Didin’in elinden 
aldı. 
Sporun şirket kültürünün önemli bir parçası ol-
duğunu belirten SOCAR Türkiye Kurumsal İleti-
şim Başkanı Murat LeCompte, “Sporda da birlik-
te ve güçlü olmak için üç yıldır SOCAR Olympics’i 
düzenliyoruz. Çalışanlarımızın sağlıklı ve aktif 
bir yaşam sürmelerini, mesai saatleri dışında da 
birlikte takım olarak vakit geçirmelerini teşvik 
etmeyi amaçlıyoruz. Bu yıl da çalışanlarımızın 
kurumsal değerlerimizi oyunlarına yansıttığı 
karşılaşmalar izledik. Olimpiyat ruhundan il-
ham alan ve büyük bir motivasyonla yarışan 
katılımcılar, ortak bir hedef için uyum ve birlik 
içinde çalıştıkları, dostluk içinde mücadele ettik-
leri performanslar sergilediler” diye konuştu.
Bu yıl futbol, basketbol, voleybol, bowling, lan-
gırt, masa tenisi, tavla ve satranç olmak üzere se-
kiz branşta gerçekleşen turnuvalara, 235 çalışan 
katıldı. Şampiyonluk ödüllerinin yanı sıra, şir-
ketin kurumsal değerleri olan ‘Güven, Kapsayı-
cılık, Yükümlülük, Verimlilik, Çeviklik, Tutku’yu 
oyunlarına yansıtan katılımcılara, ‘SOCAR Türki-
ye Değer Katanlar Özel Ödülü’ verildi.

İLİÇ’TE GAZ YAKMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Enerya, doğal gazın yaygınlaştırılması çalışmala-
rı kapsamında Kasım 2019’da gaz arzı sağladığı 
İliç’te gaz yakma töreni düzenledi. Törene katılan 
TBMM eski Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 
Enerya’nın Erzincan’daki yatırımlarına değine-
rek, “Erzincan’ın altın şehri İliç’e doğal gaz hayırlı 
uğurlu olsun. Doğal gazın İliç’e gelmesinde büyük 
emeği olan Enerya’ya ve emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum” dedi.
İliç’te yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren 

Enerya Erzincan İşletme Müdürü Serdar Karaca,  
“İliç’te 2019 sonu itibarıyla 200’ü aşkın aboneye 
ulaştık. 2020 yılında 3 mahalleyi daha doğal gazla 
buluşturacağız” diye konuştu. Karaca, İliç’e doğal 
gaz arzının Türkiye’de ilk defa Enerya tarafından 
hayata geçirilen LNG Şehir Besleme Projesi ile sağ-
landığını söyledi. Törene ayrıca Erzincan Valisi 
Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekili Süleyman Ka-
raman, İliç Kaymakamı Hicabi Aytemür, İliç Bele-
diye Başkanı Mustafa Gürbüz, muhtarlar, Enerya 
çalışanları ve İliç halkı katıldı. 

 PANO 
Aycan Kızıldağ
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PETROL OFİSİ, 
‘PERAKENDENİN HIZLILARI 
ÖDÜLÜ’NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Perakendede geçmişten bugüne inovasyonun ve 
geleceğin teknolojilerinin ele alındığı ‘Peraken-
dede İnovasyon Forumu ve Ödülleri’, 10 Aralık 
Salı günü Wyndham Grand İstanbul Levent’te 
düzenlendi. Capital & Ekonomist öncülüğünde 
düzenlenen forum kapsamında ‘Perakendenin 
Hızlıları Ödülleri 2019’ töreni yapıldı. Cirodan 
istihdama, mağaza sayısından metrekare büyük-
lüğüne kadar çeşitli alanlarda perakendenin en 
büyük şirketleri ödüllerini aldı. ‘Perakendenin 
Hızlıları Ödülleri 2019’da Petrol Ofisi, “Türki-
ye’nin Ciro ve İstasyon Sayısı Bakımından En Bü-
yük Akaryakıt Perakende Şirketi” seçildi. Tören-
de akaryakıt sektörüne verilen tek ödülü Petrol 
Ofisi CEO’su Selim Şiper, Ekonomist Dergisi Ya-
yın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu’nun elinden aldı. 
Ödülle ilgili bir açıklama yapan Petrol Ofisi CE-
O’su Selim Şiper, “Petrol Ofisi, ülkenin dört bir 
yanına yayılmış istasyon ağı, benzersiz altyapısı 
ve 49.9 milyar TL’ye ulaşan toplam satış geliri ile 
alanında Türkiye’nin en büyük şirketi konumun-
da. Benzersiz bilgi birikimimiz, teknolojimiz ve 
uzmanlığımız ile yeniliklere imza atıyoruz. Kara-
da olduğu gibi havada ve denizde de yakıt tedari-
ki sağlayan, akaryakıtın yanı sıra madeni yağlar 
alanındaki güçlü faaliyetleri ile tüm sektörlerin 
gelişimine katkı sağlayan bir şirketiz. Hem ni-
celik hem de nitelik açısından güçlü ve sağlam 
adımlarla büyümeye, yeniliklere imza atmaya 
devam edeceğiz” dedi. 

DOĞAL GAZ DAĞITIM 
SEKTÖRÜNDE İLK SUKUK 

İHRACI TSKB’DEN
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), 
Palmet Gaz Grup A.Ş.’nin doğal gaz altyapı yatı-
rımlarının finansmanında kullanması amacıyla 
150 Milyon TL tutarında Kira Sertifikası (sukuk) 
ihracına aracılık etti. Türkiye’de doğal gaz dağı-
tım sektöründe ilk, enerji sektörü genelinde ise 
ikinci olma özelliğine sahip ihracın getirisiyle 
yeni bölgelere dağıtım sağlanarak katma değer 
yaratılması hedefleniyor. Böylece, yeni hat ile-
tilen yerlerde kömür kullanımı azaltılarak, kar-
bon salımının düşürülmesine de önemli katkı 
sağlanmış olacak.

İki yıl vadeli, üç ayda bir dönemsel getiri ödeme-
li, değişken getirili olmak üzere nitelikli yatırım-
cılara yapılan ihraç, aynı zamanda TSKB’nin de 
ilk Kira Sertifikası ihracı oldu. 27 Aralık tarihli 
ihraç hakkında bilgi veren TSKB Yatırım Banka-
cılığı Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdür 
Onur Aksoy, “Aracılık ettiğimiz doğal gaz dağıtım 
sektöründeki ilk Kira Sertifikası ihracıyla müş-
terimiz Palmet Gaz Grup A.Ş.’ye sermaye piyasa-
ları üzerinden uzun vadeli kaynak yaratmış ol-
maktan dolayı mutluyuz. 100 milyon TL kaynak 
sağlama hedefiyle yola çıktığımız ihraçta yatı-
rımcılardan yoğun talep gelmesi sayesinde ihraç 
tutarı 150 milyon TL olarak gerçekleşti. TSKB 
olarak 2020 yılında başta reel sektör şirketleri 
olmak üzere müşterilerimizin sermaye piyasala-
rı üzerinden finansmanını sağlamak üzere tahvil 
ihraçlarının yanında sukuk ihraçları yapmaya 
devam edeceğiz” dedi.

Ortağınız ya da 
hizmet sağlayıcınız 
olarak
tüm uzmanlığımızı 
sunuyoruz

İhtiyaçlarınızı nasıl karşılayabileceğimizi 
öğrenmek için şimdi bizi arayın

Yenilenebilir enerji alanında, 
uluslararası ve yerel 
tecrübelerimizle çözüm ortağıyız.

+90 212 240 6161        info.turkey@res-group.com        www.res-group.com
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LİMAK ENERJİ’DEN SEKTÖRE YENİLİK KATAN PROJE
Limak Enerji’nin, Mentors 
Network Turkey iş birliğiyle 
2018 yılında hayata geçirdiği 
TEA Limak Enerji Girişimcilik 
Hızlandırma Programı’nda yer 
alan 10 başarılı girişim, 9 ay sü-
ren eğitim ve mentorluk süreci 
sonunda demo gününde projele-
rini sundu. Geçtiğimiz yıl sonun-
da hayata geçirilen programda, 
girişimci adayları, girişimciler, 
erken aşamadaki start-up ve 
şirketler için açılan çağrıya 100 
enerji girişimi başvurdu. 

Türkiye’nin farklı şehirlerinden 
seçilen 10 girişim, hızlandır-
ma programı süresince 75 saat 
uygulamalı eğitim alırken, 120 
saat mentorluk seansı gerçek-
leştirildi. Her bir girişim, Limak 
Enerji yöneticileri ile eşleştirile-
rek sektörel ve iş fonksiyonları 
bazında mentorluk seanslarına 
devam ettiler. Programa dahil 
olan girişimlerden Bren, Blink 
ve Demircioğlu pilot uygulama-
larını Limak Enerji sahalarında 
gerçekleştirirken, Loggma ise 
Limak Enerji’nin Güneş Enerjisi 
Santrali projelerinde iş birliği 
fırsatı elde etti.

Demo Günü’nün açılış konuş-
masını yapan Limak Enerji Yö-
netim Kurulu Başkanı Batuhan 
Özdemir, “Program boyunca gi-
rişimcilerin iş modellerini geliş-
tirebilmeleri ve başarıyla hayata 
geçirebilmeleri için gerek duy-
dukları destekleri sağladık. Ku-
rum içi girişimcilik, kurum dışı 
girişimcilik kadar önemli. Bu 
sebeple, girişimlerimizi Limak 
Enerji yöneticilerimizle eşleşti-

rerek, tüm ekosistem oyuncuları 
arasında bir sinerji yaratmaya 
çalıştık” şeklinde konuştu.
TEA Limak Enerji Girişimcilik 
Hızlandırma Programı Girişim-
leri 
Blink: Enerji nakil hatlarında 
buz yükü oluşumunu engelleyen 
ve merkezle haberleşerek hattın 
sağlıklı işlemesini sağlayan ci-
haz. 
Bren: Esnek hibrit enerji üreteç-
leriyle bataryasız endüstriyel IoT 
ve kablosuz sensör teknolojisi 
sunmaktadır. 
Deveci: Akıllı şehir uygulama-
ları için de kullanılabilen dikey 
eksenli rüzgar türbini. 
Dream: Derin öğrenme ile enerji 
talep tahmin, analiz ve yönetim 
sistemi tasarımı ve geliştirilme-
si. 
Hexatech: Fiziksel sistemleri 
tek bir modüler donanım ile di-
jitalleştirmeyi sağlayan, farklı 

haberleşme protokolleri ile veri 
alıp aktarabilen, farklı sistemler 
arasında uyumu sağlayan dağı-
tık mimarili donanım çözümü. 
HVS Enerji: Yakıt hücrelerinde 
kullanılmak üzere farklı malze-
meler ile interkonnektör tasarım 
ve üretimi. 
Mavi Alp: IPv6 tabanlı, düşük 
güçlü ve maliyetli cihazlarda 
çalışabilecek yüksek kararlılıklı 
kablosuz ağ protokol yığını yazı-
lımı ve beraberinde kullanılabi-
lecek IoT cihazlar. 
Karayel: Akış hızlandırıcılı kü-
çük ölçekli akıllı rüzgar türbini. 
Demircioğlu: Güneş enerjisi pa-
nellerinde verimliliği artırmak 
için yazın panelleri soğutan kı-
şın karları temizleyen hibrit sis-
tem. 
Solarify: Güneş enerjisi santral-
lerinde daha çok verim için ya-
pay zeka kullanan performans 
analiz platformu.

AYEDAŞ VE TOROSLAR’IN 
MOBİL SAYAÇ TEST CİHAZI 

PROJESİ’NE BAŞARI ÖDÜLÜ
Enerjisa Dağıtım şirketlerinden Ayedaş ve Toros-
lar EDAŞ, Mobil Sayaç Test Cihazı projesi ile EPDK 
koordinatörlüğünde ELDER ve GAZBİR tarafından 
düzenlenen Ar-Ge Çalıştayı’nda Başarı Ödülü’ne 
layık görüldü. EPDK koordinatörlüğünde ELDER 
ve GAZBİR tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen Ar-
Ge Çalıştayı’nda Başarı Ödülü’nü TBMM Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolo-
ji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş şirket tem-
silcilerine takdim etti.
Ayedaş ve Toroslar EDAŞ hizmet bölgesinde bu-
lunan, hatalı ölçüm yapan elektronik sayaçların 
sahada tespitinin yapılması ve kayıp-kaçak ora-
nının azaltılması amacıyla hayata geçen Mobil 
Sayaç Test Cihazı projesi birçok sorunun tespiti-
ne yardımcı oluyor. Proje sayesinde hatalı ölçüm 
yapan sayaçlar sökülmeden yerinde test edilerek 
hem sayaç test çalışmalarını daha kısa sürede 
ve daha verimli olarak gerçekleştiriyor, hem de 
değişim sırasındaki enerji kesintilerinin önüne 
geçilmiş oluyor.

EPDK VE ELDER’DEN 
GİRİŞİMCİLERE BÜYÜK DESTEK 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) koordinatör-
lüğünde Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 
ve Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZ-
BİR) tarafından düzenlenen “4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı 
tamamlandı. Çalıştayın son gününde “EPDK&ELDER 
Utility Day” Girişimcilik Programının finaline kalan 10 
firma, sunumlarını yaparak girişimlerini izleyici olarak 
yer alan potansiyel yatırımcılara ve dağıtım şirketlerine 
tanıtma fırsatı yakaladı. Kazanan başarılı girişimciler 
ödüllerini, EPDK Ar-Ge Komisyon Başkanı Ali Rıza Dinç 
ve ELDER temsilcisi Şadi Büyükkeçeci’den aldı. 
Jüri olarak 10 projeyi değerlendirirken zorlandıklarını 
dile getiren EPDK Ar-Ge Komisyonu Başkanı Ali Rıza 
Dinç, “Hepsi önemli ve kıymetli projelerdi, üç tanesini 
seçmek zorundaydık. Bu yıl ilki düzenlenen bu prog-
ramın, gelecek yıl yeni fikirler ve projelerle gelişmesi-
ni diliyorum” dedi. Dinç, “Sektör ve Kurum olarak bu 
tarz girişimlere ve fikirlere desteklerimiz artacak” diye 
konuştu. ELDER temsilcisi Şadi Büyükkeçeci, ELDER’i 
inovasyonun her aşamasında güçlü bir partner, mentor 
ve sponsor olarak konumlandırdıklarını kaydederek gi-
rişimcilere destek olarak enerji sektörünün gelişimine 
katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. 
EPDK & ELDER Utility Day Girişimcilik Programının 
finalinde; üçüncülük ödülü olan 50 bin TL’ye, “Mikro-
şebeke Denetleyici ve Optimize Edici” Projesiyle Earsis 
Mühendislik Teknolojileri ve Ar-Ge Çözümleri firması 
ödül almaya hak kazandı. 100 bin TL’lik ikincilik ödü-
lünü, Blink Enerji’nin “Plectron: Buz Yükü Engelleme 
ve Data Toplama Cihazı” Projesi kazandı. 150 bin TL’lik 
büyük ödülün sahibi ise “Binalarda Yapay Zekâ ile 
Enerji Tasarrufu ve Konfor Modellemeleri” Projesiyle 
Sensgreen firması oldu.
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TOTAL, “YILIN EN İYİ 
SOSYAL SORUMLULUK 

PROJESİ” ÖDÜLÜNÜ ALDI
Total İstasyonları, İstanbul B.Ş. Şehit Şerife Bacı 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Medya ve PR 
Alanı öğrencileri tarafından üçüncü kez düzenle-
nen 2019 Ulusal Medya ve PR Ödülleri’nde, “İki 
Elin Enerjisi Güzel” projesi ile Yılın En İyi Sosyal 
Sorumluluk Projesi ödülünü kazandı. Toplam 20 
ayrı kategoride düzenlenen ve Şişli Profilo Kül-
tür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde, 
Total istasyonları adına ödülü Pazarlama ve Ku-
rumsal İletişim Müdürü Beril Cabı Günermen-
gi ve FCB Art Group Müşteri İlişkileri Başkanı 
Esra Özkan aldı. 
Ödülü öğrencilerinin elinden almanın mutlulu-
ğunu yaşadığını dile getiren Beril Cabı Güner-
mengi,“Total istasyonları olarak, “İki Elin Ener-
jisi Güzel” projemizle işitme engelli bireylerin 
günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara çö-
züm üretmek, istasyonlarımızda daha rahat hiz-
met almalarını sağlamak ve ülke genelinde işaret 
dilinin yaygınlaşması için farkındalık oluştur-
mayı hedefledik. Öğrencilerin oylarıyla belirle-
nen bu anlamlı ödüle layık görüldüğümüz için 
mutluluk ve gurur duyuyoruz. Organizasyonda 
emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. FCB 
Art Group adına ödül gecesine katılan Esra Özkan 
“ Bu özel projede farkındalık yaratmak için tama-
mını sessiz olarak çektiğimiz reklam filminde, 
emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sizlere 
çok teşekkür ediyorum, onur duyduk” şeklinde 
konuştu. 

AYTEMİZ’E “DİJİTAL 
DÖNÜŞÜM” ÖDÜLÜ

Aytemiz, operasyonel verimliliği artırmak için 
inovasyon yönetimi kapsamında yeni genel mü-
dürlük binasında uyguladığı dijital dönüşüm ve 
iş sürekliliği projesi ile IDC Enerji Sektörü Tek-
noloji Ödülleri’nde ‘Veri Altyapısı’ kategorisinde 
ödül aldı.  
Teknoloji, IT ve telekom sektörlerinde araştırma 
ve değerlendirme alanında 110 ülkede global öl-
çekte faaliyet gösteren International Data Corpo-
ration (IDC) tarafından düzenlenen Enerji Zirve-
si kapsamında Enerji Sektörü Teknoloji Ödülleri 
verildi. ‘Veri Altyapısı’ kategorisinde ödüle layık 
görülen Aytemiz’in ödülünü Bilgi Teknolojileri 
Müdürü Erhan Atalar aldı.
Dijitalleşme konusundaki hızlı dönüşümü yaka-
layarak tüketici odaklı çalışmalarına hız vermeyi 
hedefleyen Aytemiz, 2019 yılında taşındığı yeni 
genel müdürlük binasını da bu bakış açısıyla 
şekillendirdi. Operasyonel verimliliği artırmak 
için son teknolojiyle tasarlanan modern binada, 
çalışan motivasyonu, güvenliğinin artırılması 
ve aktif çalışan veri merkezleriyle iş sürekliliği 
sağlanması hedeflendi. Başta enerji tasarrufu, 
yönetim kolaylığı ve verimlilik sağlaması ama-
cıyla tasarlanan yeni genel müdürlük yapısında 
iki farklı besleme sisteminden güç alan kabinler, 
nem oranını dengeleyebilen iklimlendirme sis-
temleri, yangın söndürme sistemlerinin korudu-
ğu kapalı alanlar hazırlandı.
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Erol Varlık Aytemiz Akaryakıt’a genel 
müdür olarak atandı

Akaryakıt sektöründeki 20 yılı aşkın kariyeri süresince çeşitli pozisyonlarda yöneticilik gö-
revleri üstlenen Erol Varlık, 17 Aralık 2019 itibarıyla Aytemiz Akaryakıt Dağıtım Genel Müdürü 
olarak göreve başladı.

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde lisans eğitimi aldıktan sonra aynı üniversitenin 
İşletme Yüksek Lisans programını tamamlayan Varlık, profesyonel kariyerine 1999 yılında BP 
Türkiye Pazarlama Departmanı’nda perakende ve mağazacılıktan sorumlu iş analisti olarak 
başladı. Varlık, aynı kurum bünyesinde sırasıyla akaryakıt saha müdürlüğü, İspanya-Porte-
kiz-Fransa-Yunanistan ve Türkiye’den sorumlu Raporlama ve Konsolidasyon Analistliği, Türkiye 
ve Yunanistan Akaryakıt Planlama Müdürlüğü, Türkiye Perakende ve Ticari Yakıtlar Performans 
Müdürlüğü, Pazarlama Operasyonları Destek Müdürlüğü ve Stratejik Ortaklıklar Müdürlüğü, 
Kıdemli Planlama, Performans ve Raporlama Müdürlüğü ve Satış Direktörlüğü görevlerini üst-
lendi. Varlık son olarak BP Türkiye Yatırım Operasyonları Direktörü olarak görev yapıyordu. 

Kalyon Enerji CEO’su Hakan Yıldırım 
görevinden ayrıldı 

Kalyon Enerji CEO’su Hakan Yıldırım, şirketle yollarını ayırdı. Enerji Günlüğü sitesinin haberine 
göre, Yıldırım görevden ayrılmasını şu sözlerle değerlendirdi: YEKA projelerinin derlenip toparlan-
ması ve şirketteki reorganizasyonun tamamlanması görevimizi ifa ettik. Yeni ve başka bir görev 
üstlenmek isteğim ve bu doğrultuda temaslarım vardı. Kalyon Grubu hissedarları da sağ olsunlar, 
bu isteğimizi anlayışla karşıladılar. Bu çerçevede karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarımızı ayırdık. 
Yeni bir göreve doğru yelken açıyoruz” dedi. 

Bu arada Hakan Yıldırım’ın TÜREB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi ile Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK) Enerji İş Konseyi Başkanlığı görevlerinin devam edeceğini belirtti. TÜREB Başkanlı-
ğı’nın devam edebilmesi için Hakan Yıldırım’ın yine TÜREB üyesi oyunculardan birinde görev alması 
bekleniyor. 

TKİ’ye iki yeni yönetim kurulu üyesi atandı
Türkiye Kömür İşletmeleri’nde açık bulunan yö-

netim kurulu üyeliklerine 2019/453 sayılı Cumhur-
başkanlığı Kararı uyarınca, Burhan Ayar ve Mehmet 
Uygun atandı. 1960 yılında Trabzon’da doğan Burhan 
Ayar, 1980 yılında TKİ Güneydoğu Anadolu Müessesesi 
Müdürlüğü’nde sırasıyla memur, şef, müdür yardım-
cılığı ve şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1995 
yılında Seyitömer Linyitleri Müessesesi Müdürlüğüne 
Şube Müdürü olarak atandı, 2004 yılında müdür yar-
dımcısı oldu. 2018’de TKİ Genel Müdür Yardımcılığı ve 
Yönetim Kurulu Üyeliğine vekaleten atanan Ayar, mali 

müşavir ve bağımsız denetçi unvanlarının da sahibi. 
Ataması yapılan bir diğer isim olan Mehmet Uy-

gun ise 1994 yılında İTÜ Maden Mühendisliği, 2001 
yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerini 
bitirdi. Yüksek lisansını ise Osmangazi Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsünde (2003) tamamladı. Mes-
lek hayatına Tunçbilek’te başlayan Uygun, kamudaki 
görevine 1998 yılında başladı. Çeşitli pozisyonlarda 
görev yapan Uygun, 2018 tarihinde TKİ Genel Müdür 
Yardımcılığı ve TKİ Yönetim Kurulu üyeliği görevlerine 
vekâleten atanmıştı. 

ABDI IBRAHIM’DEN 
YENILENEBILIR ENERJI HAMLESI

Türk ilaç sektörü oyuncularından Abdi İbrahim, 
2020 yılına sürdürülebilirlik alanında bir ilk 

uygulama ile adım atıyor. Şirket, 1 Ocak’tan itibaren 
İstanbul Esenyurt Üretim Kompleksi’nde bulunan 
tüm üretim tesislerindeki enerji ihtiyacını güneş ve 
rüzgar enerjisi santrallerinden karşılayarak, yenilene-
bilir enerji kaynaklarını kullanmaya başlayacak. Abdi 
İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü 
Dr. M. Oğuzcan Bülbül, “İlaç sektöründe bir ilk olan bu 
uygulamayla ekonomik faaliyetlerimizi sürdürürken, 
topluma ve içinde yaşadığımız dünyaya iyi iz bırakma 
önceliğimizin gereğini yerine getiriyoruz. Sürdürüle-
bilirliği kültürel bir dönüşüm hedefi olarak görüyoruz. 
Bu uygulama ile bu alanda öncü ve somut bir adım 
atmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Şirket, aldığı kararla 1 Ocak 2020’den itibaren 
Esenyurt’taki kimyasal ilaç üretim tesisi, biyoteknolo-
jik ilaç üretim tesisi AbdiBio, Ar-Ge Merkezi ve insansız 
teknolojistik merkeziyle tüm yardımcı işletmelerdeki 
elektrik ihtiyacının tamamını rüzgar ve güneş olmak 
üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanmaya 
başlayacağını açıkladı. Komplekste 2020 yılı enerji 
tüketiminin 44 milyon 405 kilowatt saat enerjiye ula-
şacağı tahmin ediliyor. Şirket, yüzde 100 yenilenebilir 
enerji kullanımına geçmesiyle birlikte 15 bin 868 evin 
elektrik tüketimine eşdeğer olan enerjiyi yenilenebi-
lir kaynaklardan karşılayacak. Ayrıca 9 bin 737 aracın 
karbon emisyon salınımı ve buna bağlı olarak 29 bin 
211 ağaç gerekliliği önlenmiş olacak.

AKFEN SARITEPE - DEMIRCILER 
RES PROJESI IÇIN HISSE ALIM 

ANLAŞMASI IMZALADI

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

kurulu güce ulaşma hedefiyle yatırımlarına ara 
vermeden devam eden Akfen Yenilenebilir Enerji, 
Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yer alan 80 MW’lık ku-
rulu güce sahip Sarıtepe – Demirciler Rüzgar Enerji 
Santrali (RES) için hisse alım anlaşması imzaladı.

Türk enerji sektöründe 2019 yılının en büyük alım 
anlaşması olarak öne çıkan Sarıtepe-Demirciler 
RES projesi için Zorlu Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üre-
timi A.Ş. ile hisse alım anlaşması imzalayan Akfen 
Yenilenebilir Enerji’nin portföyündeki toplam kurulu 
gücü 712 MW’a ulaşıyor.

Sarıtepe - Demirciler RES projesinin hisse alımı-
nı değerlendiren Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Mü-
dürü Kayrıl Karabeyoğlu, şirket olarak hidro, rüzgar 
ve güneşte yerli ve yenilenebilir enerji üretim alanın-
da dengeli bir portföy oluşturmaya devam ettiklerini 
kaydetti.

Karabeyoğlu, “Gerek kendi santrallerimizi inşa 
ederek, gerekse yeni alımlar yaparak 1000 MW güce 
ulaşma hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Bundan 
sonraki süreçte de yenilenebilir enerji alanında satın 
almalar ve kendi tesislerimize ek kapasite kurulum-
larına devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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TEKSAN JENERATÖR, 
ILK YURT DIŞI OFISINI 

INGILTERE’DE AÇTI 

Ürünlerini 130’dan fazla ülkeye ihraç eden Tek-
san Jeneratör, ilk yurt dışı ofisini ise İngilte-

re’de açtı. Dünya gazetesinde yer alan habere göre 
İstanbul ve Kocaeli’deki iki fabrikasında yıllık 15 binin 
üzerinde üretim kapasitesine sahip Teksan Jeneratör, 
yurt içindeki yatırımlarını sürdürürken, uluslararası 
pazardaki gücünü sağlamlaştırmak amacıyla hareke-
te geçti. 

Üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini ihraç eden Tek-
san, müşterilerine daha yakın olmak amacıyla yurt 
dışındaki operasyonel altyapısını güçlendiriyor. Grön-
land’dan Yeni Zelanda’ya kadar geniş bir coğrafyada 
hizmet veren şirket bölgesel satış ofisi ve depolar 
kuracak. Müşterilerine daha hızlı ulaşmayı hedefleyen 
Teksan’ın bu yöndeki ilk adımı İngiltere’de açtığı satış 
ofisi ve depo oldu. Teksan Jeneratör Pazarlamadan 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, 

2018 yılında Avustralya, Küba, Marshall Adaları ve 
Nijer’e ihracata başladıklarını anlatan Tuncer, “Ancak 
ihracattan daha fazla pay alma hedeflerimiz doğrul-
tusunda bayilerimizi yurt dışı ofis ve depolarımızla 
desteklemek niyetindeyiz. Bu doğrultuda ilk yurtdı-
şı ofisimizi İngiltere’nin Birmingham şehrinde açtık” 
dedi. 

Tuncer, Birmingham ofisi üzerinden hem İngiltere 
pazarından daha fazla pay almayı hem de global bü-
yümenin dinamosu olarak gördükleri bölgelerden Af-
rika’daki ağırlıklarını artırmayı hedeflediklerini anlattı. 

ESKIŞEHIR BÜYÜKŞEHIR 
BELEDIYESI,  

GÜNEŞTEN ELEKTRIK 
ÜRETMEYE BAŞLADI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Mamuca Ma-
hallesi’nde kurduğu güneş enerjisi santralin-

den elektrik üretmeye başladı. Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait çorak arazilere 
güneş santralleri kuruyor. Mamuca Mahallesi’nde kur-
duğu güneş enerjisi santralinden elektrik üretmeye 
başlayan Belediye, önümüzdeki dönemde 7 MW ka-
pasiteli üç yeni güneş enerjisi santrali daha kurmayı 
hedefliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 
enerji dostu projelere devam edileceğinin altını çize-
rek, “Enerji konusunda yurt dışına bağımlı hale geldi-
ğimiz gerçeğinden yola çıkarak, toprağımıza, suyu-
muza, havamıza ve insanımıza zarar vermeyen enerji 
üretim modellerine yönelmemiz gerektiğine inanıyo-
ruz. Bu kapsamda Mamuca Mahallesi’nde mülkiyeti 
belediyemize ait alanda güneş enerjisi santralini ku-
rarak, güneş enerjisinden en iyi şekilde faydalanmaya 
çalışıyoruz. Bu santralde ürettiğimiz enerji ana şebe-
keye veriliyor ve belediye olarak kullandığımız elektrik 
tüketiminden mahsup ediliyor. Yani bir yandan güneş 
enerjisinden faydalanırken, diğer yandan da ekono-
mik olarak belediye bütçemize destek oluyoruz. Önü-
müzdeki yıllarda belediyemize ait 3 yeni alanda daha 
toplamda yaklaşık 7 megavat kapasiteye sahip güneş 
enerjisi santrali kurmayı planlıyoruz” dedi.
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ÇIN’IN YAPAY GÜNEŞI BU YIL 
ELEKTRIK ÜRETMEYE BAŞLAYACAK

Çin tarafından geliştirilen ve yapay güneş olarak 
adlandırılan füzyon projesi tamamlandı. HL-2M 

adlı cihaz 2020 itibarıyla elektrik üretmeye başlaya-
cak. Çinli bilim insanları tarafından geliştirilen ve dün-
yada ‘yapay güneş’ olarak adlandırılan füzyon cihazı-
nın kurulumu tamamlandı. 

Çin’in bir süredir üzerinde çalıştığı ve nükleer se-
çeneklerden daha temiz ve daha ucuz enerji kaynağı 
olan “yapay güneş” projesi tamamlandı. HL-2M adı 
verilen ve Çin Ulusal Nükleer Şirketi ile Güneybatı Fizik 
Enstitüsü tarafından geliştirilen yapay güneş, 2020 
yılında enerji üretmeye başlayacak. 

“Yapay güneş” olarak adlandırılan HL-2M nükleer 
füzyon cihazı, güneşin 13 kat üzerinde sıcaklığa ula-
şıyor. HL-2M adlı reaktör, 200 milyon santigrat derece 
sıcaklığa ulaşabiliyor. Güneşin ulaştığı sıcaklık ise 15 
milyon santigrat derece. HL-2M, Çin’in ikinci füzyon 
projesi. İlki Hefei’de bulunan ve geçtiğimiz yıl 100 mil-
yon dereceye ulaşmayı başaran Deneysel İleri Süper 
İletken Tokamak (EAST) adlı çalışma. 

Reaktörün bu kadar sıcak olmasının nedeni ise gü-
neşteki füzyon işleminden farklı bir sistemle çalışma-
sı. Güneşteki füzyon işlemi, atomların birleşmeye zor-
lanmasına dayanıyor bu da enerjiye dönüştürülebilen 
ısıyı serbest bırakıyor. HL-2M’de ise tıpkı uranyumdaki 
atomları ayırmaya dayanan ve güneşin tam tersi olan 
bir yapı söz konusu. Bilim insanları bu yöntemin daha 
az toksik atıkla sonuçlanan mevcut nükleer seçenek-
lerden daha temiz ve daha ucuz olduğunu belirtiyor.

GLOBAL, ENERJIDE DE 
DÜNYAYA AÇILDI

Global Yatırım Holding, odaklandığı üç yatırım 
alanı arasında yer alan temiz ve yenilenebilir 

enerjide ilk yurtdışı hamlesini gerçekleştiriyor. Kara-
dağ’da iştiraki Global Ports Holding’in işlettiği Port of 
Adria Limanı’nda 5 MWe (6MWp) kurulu güce sahip 
güneş enerjisi santrali kuruyor. Santral, limanın dokuz 
deposunun çatılarında toplam 66 bin metrekarelik bir 
alanda faaliyet gösterecek.

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Kutman, “Dünyanın en büyüğü olduğumuz 
kruvaziyer liman işletmeciliğinde kazandığımız dene-
yimle kurduğumuz uluslararası bağlantıları, temiz ve 
yenilenebilir enerji yatırımlarına yönlendirmek için ça-
lışıyorduk. Başta Karayipler olmak üzere liman işletti-
ğimiz diğer bölgelerde de temiz ve yenilenebilir enerji 
yatırımları hedefliyoruz” diye konuştu. 

Holding’in yüzde 51 ortağı olduğu Barsolar tara-
fından kurulacak santral Port of Adria’nın 9 deposunu 
çatılarında toplam 66 bin metrekarelik alanda faaliyet 
gösterecek. Barsolar’ın geçici imtiyazlı enerji üreti-
cisi statüsünü almak için Karadağ Enerji Düzenleme 
Kurumu’na yaptığı başvuru kabul edildi. Kurulumuna 
2020 yılının ikinci çeyreğinde başlanacak ve 2020’nin 
ikinci yarısında faaliyete geçmesi hedeflenen sant-
ralin yıllık 6.9 milyon kWh elektrik üremiyle 2 bin 600 
konutun ihtiyacını karşılaması öngörülüyor. Santralin 
devreye girmesiyle Global Yatırım Holding’in portfö-
yünde bulunan enerji santrallerinin kurulu gücü 97.3 
MW’a ulaşacak. Kurulu gücün 43.2 MW’ını yenilenebi-
lir enerji oluşturacak.

TESLA, ÇIN’DE ÜRETTIĞI 
MODEL 3’Ü SATIŞA SUNDU

ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin’de üret-
tiği ilk Model 3 elektrikli araçların teslimatına 

başladı. Çin’in Shanghai şehrinde kurduğu fabrikada 
ürettiği Model 3 elektrikli araçların teslimatına baş-
ladığını açıklayan Tesla’nın, ürettiği 15 adet Model 3’ü 
fabrika çalışanları satın alındı. Tesla’nın 2 milyar dolar 
yatırım ile kurduğu Shanghai fabrikası, 1 yıldan biraz 
daha kısa bir zamanda, 357 gün içinde araç teslimatı 
yapar hale gelerek rekor kırdı. Çin yapımı Model 3 se-
dan araçları 50 bin dolar fiyatla satılıyor. 

Tesla, ayrıca ülke çapında bakım ve tamir ile şarj 
merkezleri inşa ettiğini de açıkladı. Şirket, bu mer-
kezlerin sayısını önümüzdeki yıl iki katına çıkarmayı 
planladığını ve bu kapsamda çalışan sayısını 600’den 
1500’e çıkarmayı hedeflediğini duyurdu. 

2050’DE ELEKTRIK 
ÜRETIMININ YÜZDE 30’U 

RÜZGARDAN KARŞILANACAK

Deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyelinin sahip 
olduğu büyük potansiyel sayesinde, rüzgarın 

2050 yılına kadar global elektrik üretiminin yüzde 
30’unu karşılamaya başlayacağı açıklandı. İskandinav 
merkezli kalite güvence ve risk yönetim şirketi DNV 
GL verilerine göre, rüzgar elektrik üretiminde hızlı bir 
şekilde yeni bir norm olarak öne çıkıyor ve 2050 yılına 
kadar global elektrik üretiminin yüzde 30’unu karşıla-
yacak. Bunun yüzde 18’i denizüstü rüzgar santralle-
rinden karşılanırken, yüzde 12’si karasal rüzgar sant-
rallerinden karşılanacak. 

DNV GL ayrıca rüzgar enerjisi sayesinde 2019 yılın-
da İngiltere’de elektrik fiyatları 2017 yılına göre yüzde 
30 oranında düşerek megavatsaat başına 39.65 ster-
lin gibi rekor bir düzeye indiğine de dikkat çekildi.  

KALIFORNIYA, YENI YAPILAN 
EVLERE GÜNEŞ SISTEMI 
ZORUNLULUĞU GETIRDI

ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nde bugünden itiba-
ren yeni yapılan tüm evlere güneş enerjisi sis-

temi kurma zorunluluğu getirildi. ABD’nin en kalabalık 
eyaleti olan ve geçen yıl elektriğin yüzde 16’sını güneş 
enerjisinden karşılayan Kaliforniya’da yürürlüğe giren 
yasa ile 1 Ocak 2020’den sonra inşa edilecek müstakil 
ev ve apartman dairelerinde güneş enerjisi panelleri 
kurma zorunluluğu getirildi.

Kaliforniya Enerji Komisyonu, eyalette yeni kuru-
lacak olan binalar için getirilen diğer zorunluluklarla 
birlikte her bir hanenin enerji tüketiminin yüzde 53 
oranında düşebileceğini ve bunun da çevreye son de-
rece olumlu katkılar sunacağını açıkladı. Bu durumun 
atmosfere emisyon salımına etkisi, üç yılda 115 bin 
arabanın trafikten çekilmesi kadar büyük olacak.

Yasada ağaçlar ve yüksek binalar gibi engellenen 
ya da panellere yer olmayan evlere ise yasadan mu-
afiyet tanındı. Güneş enerjisine şu ana kadar toplam 
42 milyon dolar yatırım yapan Kaliforniya eyalet yö-
netiminin aldığı bu karar, ABD’de bir ilk olma özelliğini 
taşıyor.  
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YENILENEBILIR ENERJI 
ÜRETIMINDE YÜZDE 41 ARTIŞ VAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 
elektrik piyasası eylül raporunu açıkladı. Buna 

göre en çok elektrik tüketen şehirler İstanbul, İzmir ve 
Ankara olurken elektrik tüketiminde listenin sonunda 
yer alan şehirler Bayburt, Iğdır ve Tunceli olarak sıra-
landı. Raporda dikkat çeken bir başka ayrıntı ise yeni-
lenebilir enerji üretimindeki ve toplam elektrik tüketi-
mi payındaki artış oldu. Faturalanan toplam elektrik 
tüketimine bakıldığında 2018 ve 2019 yıllarının eylül 
ayı karşılaştırmasında yüzde 1,48’lik bir düşüş göz-
lemleniyor. Bu düşüşte yüzde 21’lik bir gerilemeyle 
tarımsal sulama öne çıkıyor. 

Geçen yılın aynı ayına göre tüketici sayısında ar-
tışın en çok yaşandığı iller yüzde 8,59 ile Kahraman-
maraş, yüzde 7,73 ile Şırnak olurken Karabük’te yüzde 
1,42 ve Bartın’da yüzde 0,96’lık bir azalma görülüyor. 
Rapora göre en çok elektrik üretilen iller Çanakkale, 
Zonguldak ve Hatay olurken, en az elektrik üreten şe-
hirler Niğde, Bitlis ve Bartın olarak sıralandı. 

Raporda dikkat çeken bir diğer analiz ise yenile-
nebilir enerjinin toplam üretimdeki payının artması. 
2018 yılının Eylül ayında yenilenebilir enerjinin toplam 
üretimdeki payı yüzde 18,15 iken bu yıl yüzde 35,45’e 
çıktı. Bu da yenilenebilir enerji kaynaklarından yapılan 
elektrik enerjisi üretiminde yüzde 41’lik bir artış anla-
mına geliyor. Bu artışta da güneşten üretim etkili olu-
yor. Güneşten elektrik üretimi yüzde 145, rüzgardan 
yüzde 16,46 barajlı HES kaynaklı üretim ise yüzde 61 
artış gösterdi. 

DANIMARKA “RÜZGAR 
ADASI” KURMAYA 

HAZIRLANIYOR

Rüzgâr enerjisine ciddi yatırımlar yapan ve 2017 
yılı deniz üstü rüzgâr enerjisi kapasitesi 1.7 GW 

seviyelerinde olan Danimarka, rüzgâr enerjisi sektö-
rüne daha fazla yatırım yapmaya karar verdi. Kuzey 
Denizi ila Baltık Denizi’nin de alternatifler içinde yer 
aldığı yere yapay bir ada inşa edecek olan Danimarka, 
buraya yerleştireceği rüzgâr türbinleri sayesinde elde 
edeceği enerji kapasitesini 10 GW seviyesine çıkar-
mayı planlıyor.

30 ila 45 milyar dolar arasında bir maliyet gerek-
tireceği düşünülen proje eğer gerçekleştirilebilirse 
yaklaşık 10 milyon meskenin enerji ihtiyacını karşıla-
yabilecek kadar elektrik enerjisi üretilecek. 2030 yılı-
na kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 70 oranında 
düşürmeyi hedefleyen ülke, 2018 yılında elektrik ihti-
yacının yüzde 41’ini rüzgar enerjisinden elde etmişti. 
Aynı zamanda bu değer Avrupa kıtasındaki en yüksek 
rakam.

Danimarka İklim ve Enerji Bakanı Dan Jorgensen 
sahip olunan potansiyel hakkında yaptığı açıklamada, 
“Deniz üstü rüzgâr enerjisinin hakkını gerçekten vere-
bilmek için yeşil enerjiyi uçaklar, gemiler ve endüstri 
için yakıt haline getirecek teknolojiler geliştirmemiz 
gerekiyor” dedi. 6 milyon nüfusa sahip Danimarka’nın 
rüzgârdan elde edilen elektriğin tamamının aboneler 
tarafından kullanılamayacağını bildiğinden söz konu-
su enerjinin depolanması ve yenilenebilir hidrojene 
dönüştürülmesi için 10 milyon dolarlık Ar-Ge bütçesi 
ayırdığı belirtiliyor.
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Teknolojinin etkisiyle hızla dönüşen bir enerji 
ekosistemine doğru ilerlendiğine dikkat çeken Sa-
bancı, sözlerini şöyle sürdürdü: Ancak değişmeyen 
bir unsur var: İnsan. Ülkemizde enerji denildiğinde, 
500 binin üzerinde çalışanı, kamu kurumları, özel 
sektör, STK ve üniversiteleri ile çok geniş bir eko-
sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla, gelecek için en 
önemli değerimiz, ‘yetişmiş insan kaynağımız’dır. Bu 
noktada, pek çok alanda olduğu gibi enerjide de ka-

mu-sanayi-üniversite işbirliklerini çok önemsiyoruz. 
Bu bakış açısı ile IICEC, “üçlü sac ayağı” modeli üze-
rinde çalışmalarına devam ediyor. Buna “başarı üç-
geni” de diyebiliriz. Önümüzdeki dönemde de yüksek 
katma değerli, bilgi ve teknoloji yoğun proje ve işbir-
liklerine odaklanmayı sürdüreceğiz. Sektörümüzü, 
enerji kaynaklarımızın yanı sıra insan kaynakları-
mızı ve teknolojiyi de daha etkin şekilde kullanarak, 
daha iyi bir geleceğe taşımalıyız.”

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji 
ve İklim Merkezi (IICEC), enerji dünyasını 10. IICEC 
Enerji Konferansı’nda buluşturdu. Dünya Enerji Gö-
rünümü 2019 (World Energy Outlook 2019) Rapo-
ru’nun Türkiye tanıtımının da yapıldığı konferansın 
ev sahipliğini Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli 
Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversi-
tesi IICEC Direktörü Prof. Carmine Difiglio yaptı. 

Konferansın açılışında  konuşan Sabancı Üni-

versitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sa-
bancı, “Elektrik sektöründe 100 milyar doları aşan ya-
tırımlarla kurulu gücümüzün yaklaşık 3 kat artması, 
yenilenebilir enerji alanında YEKA modeliyle yapılan 
atılımlar, elektrik üretiminde yerli kaynak payında 
sağladığımız güçlü artış ve operasyonel mükemmel-
lik ve arz kalitesi kazanımları, sektörümüzün geleceği 
için son derece önemli gelişmeler olmuştur. Ancak el-
bette hala gidecek yolumuz var” dedi. 

ORTADOĞU’NUN PETROL ARZINA BAĞIMLILIĞI DEVAM EDİYOR
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı 
Dr. Fatih Birol, toplantıda Dünya 
Enerji Görünümü 2019 ile ilgili 
şu bilgileri paylaştı: Açıklanmış 
Politikalar Senaryosunda, enerji 
talebi 2040’a kadar yılda yüzde 
1 artış gösteriyor.  Bu büyümenin 
yarısından fazlasını, fotovoltaik 
hücreler öncülüğünde düşük kar-
bonlu kaynaklar sağlarken, sıvı-
laştırılmış doğal gaz ticaretindeki 
artıştan faydalanan doğal gaz da 
bu büyümenin üçte birini oluştu-
ruyor. Petrol talebi 2030’da yatay 
seyre geçerken kömür kullanımı 
azalmaya başlıyor. Başta elektrik 
olmak üzere enerji sektörleri hızlı 
dönüşümden geçiyor.

Enerji sektöründeki büyük hare-
ketlilik, enerji güvenliğine kap-
samlı ve dinamik bir yaklaşımın 
önemini gösteriyor.  Daha sıcak 
yazlar ve daha soğuk kışlar ve 
buna bağlı ısıtma ve soğutma ihti-
yacındaki artış nedeniyle 2018’de 
küresel enerji kullanımında yüzde 
20’lik bir artış yaşandı. 
ABD’nin kaya gaz ve petrol üreti-
mi, küresel pazarı, ticaret akışını 
ve güvenliği şekillendiriyor.  2025 
itibarıyla ABD’nin toplam kaya ya-
kıtı üretimi, Rusya’nın toplam pet-
rol ve gaz üretimini geride bıraka-
cak. Enerji sistemi hangi yolu takip 
ederse etsin, Ortadoğu’nun petrol 
arzına bağımlılığı devam ediyor. 

Yenilenebilirde maliyet düşüşü ve 
dijital teknolojilerdeki ilerlemeler, 
enerji dönüşümüne ilişkin büyük 
fırsatların yanı sıra, yeni enerji 
açmazları da doğuruyor. Politika 
yapıcıların ve düzenleyici kurum-
ların, teknolojideki değişime ve 
elektrik sistemlerinin esnek işle-
timine yönelik giderek artan ih-
tiyaca yetişmek için hızlı hareket 
etmesi gerekiyor.

“Türkiye, enerjide fiyatın da 
belirlendiği bir ülke olacak”

Dünya Enerji Görünümü 2019 raporunun tanıtım toplantısında konuşan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 
sadece yenilenebilir enerji kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir model üzerinde çalıştıklarını 

söyledi. Raporla ilgili bilgi veren Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da “Politika yapıcıların ve 
düzenleyici kurumların, teknolojideki değişime ve elektrik sistemlerinin esnek işletimine yönelik giderek 

artan ihtiyaca yetişmek için hızlı hareket etmesi gerekiyor” dedi… 

Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Fatih Birol
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı

Güler Sabanc
Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı
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alan ve kullanan değil, üreten ve ihraç eden bir 
ekosistemi inşa etmek zorunda. Bu arada bir 
bilgi vermek istiyorum. ‘Ben elektriğimi tama-
men yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen 
elektrikten kullanmak istiyorum’ diyen tüketi-
cilerimiz için yeni bir tarife modeli çalışmasını 
başlattık. Bu tarifeyle vatandaşlarımız istedik-
leri takdirde sadece yenilenebilir enerji tükete-
bilecek” bilgisini verdi. 

TÜSİAD: Yeni politika odağımızı verimli 
büyümeye çevirmeliyiz

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone 
Kaslowski  ise “Yeni politika odağımızı verimli 
büyümeye çevirmeliyiz” diyerek, şunları söyledi: 
Önümüzdeki dönemin hedeflerini arz güvenliği 
yanı sıra sürdürülebilirlik, verimlilik, kaynak op-
timizasyonu, çevreye uyumluluk ve güçlü altyapı 
olarak konumlandırmalıyız. Sektördeki mev-
cut yatırımların sürdürülebilirliği ve yeni yatı-
rımcılara güvenilir bir yatırım ortamı sunmak 
için dört ana odak noktasını önermek isteriz: 
Elektrik Piyasası Kanunu ve 11. Kalkınma Planı 
hedeflerine uygun olarak öngörülebilirliği en-
gelleyen faktörleri hızla ortadan kaldırmalıyız. 
Piyasalarda rekabetin önünü açacak ve tüketi-
cilere fayda sağlayacak uygulamaların önünü 
daha da açmalıyız. Yenilenebilir enerji dönüşü-
münü destekleyecek mekanizmaları, daha hızlı 
hayata geçirmeliyiz. Sektörde öngörülebilirliği 
artırmalıyız.”

Dönmez: Yenilenebilir enerjide yeni stratejiler izliyoruz
Toplantının onur konuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de konuşmasında Tür-

kiye’nin enerji üssü olma konusundaki çalışmalarına değinerek “Enerjide tam anlamıyla bir mer-
kez ülke olmak için enerjinin sadece transfer edildiği değil, aynı zamanda fiyatlandırılmasının ya-
pıldığı, pazarın gelişimine yön veren, serbest piyasa şartları içerisinde daha fazla alıcı ve satıcının 
bir araya geldiği gelişmiş bir enerji altyapısına sahip olmak zorundayız” dedi.

Bakan Dönmez, “Tüm sistemin kalbi olan fiyatlama mekanizması doğru çalışmazsa sistem ha-
reket edemez. Bu sebeple elektrik piyasalarının da bir dönüşüme ihtiyacı var. Türkiye teknolojiyi 

SEKTÖRÜN LİDERLERİ PANELDE KONUŞTU
Konferans kapsamında düzen-
lenen “Türkiye Enerji Sektörü 
Liderleri” panelinde de enerji 
sektörünün geleceği ele alındı. 
Uluslararası Enerji Ajansı Başka-
nı  Dr. Fatih Birol’un moderatörlü-
ğünde gerçekleşen panele, Zorlu 
Holding Enerji Grup Başkanı Sinan 
Ak,  Garanti Bankası Genel Müdür 
Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Shell 
Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Er-
dem,  SOCAR Türkiye CEO’su  Zaur 
Gahramanov,  Limak Yatırım Yö-
netim Kurulu Başkanı  Ebru Öz-
demir  ve Sabancı Holding Enerji 
Grup Başkanı Kıvanç Zaimler katıl-
dı.  Dünyadaki emisyonların artık 
çok ciddi bir tehdit haline geldiği 

ve çözüm için global bir konsen-
süs sağlanamadığını belirten Shell 
Türkiye Ülke Başkanı  Ahmet Er-
dem, “Enerji verimliliği en hızlı ve 
en ekonomik şekilde adım atabile-
ceğimiz bir alan. Bu konuya verdi-
ğimiz önemle uygulama arasında 
çok büyük bir fark var. Enerjinin 
maliyetiyle yapılması gereken ya-
tırımın maliyeti arasındaki fark 
büyük. Başka desteklerle bu farkın 
giderilmesi gerekiyor” dedi. 
Limak Yatırım Yönetim Kurulu 
Başkanı  Ebru Özdemir  ise enerji 
sektöründe kadınların çok az oldu-
ğunu belirterek, “Dünyada yüzde 
32’lerde olan kadın çalışan oranı 
üst düzey yönetici olarak yüzde 8. 

Limak olarak elektrik sektöründe 
38 kadın yönetici var, çalışanları-
mızın yüzde 52’si kadın. Kadınla-
rın iş gücüne katılımını sağlamak 
ve enerji verimliliği bizim amaçla-
rımız arasında” dedi. 
Sabancı Holding Enerji Grup Baş-
kanı  Kıvanç Zaimler ise “Bugün 
arz güvenliğini konuşmuyoruz ar-
tık, bu alanda çok ciddi yol aldık. 
Finans kuruluşları, bankalar, ya-
tırımcılar olarak bazı öngörülerde 
yanlış yaptık. Ama bugün dönü-
şüm başlatmak için kamunun bü-
yük bir gücü var. İklim değişikliği 
ve yenilenebilir enerjinin önemi 
ortaya çıkıyor” diye konuştu.

YEKDEM SÜRESİ 15 YIL OLMALI
Panelde bir konuşma yapan Garanti BBVA Genel 
Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, 
Türkiye enerji sektöründe son 17 yılda 90 milyar 
doları üretim, 20 milyar doları da dağıtım alanında 
olmak toplamda 110 milyar dolar tutarında yatırım 
yapıldığını, bankacılık sektörünün de bu yatırımlar 
için 70 milyar dolar finansman sağladığı, bu kredi-
lerin de 7 milyar doları elektrik dağıtım alanında 
olmak üzere 47 milyar dolarlık bölümünün henüz 
ödenmediği bilgisini verdi.
Enerji projeleri finansman kararlarına etki eden fak-
törlerin 17 yıl öncesine göre son derece değiştiğine 
de vurgu yapan Ebru Edin, geçmiş dönemde doğal 
gaz, kömür gibi yatırımları finanse etmelerine rağ-
men, gelinen noktada bunları isteseler de finanse 
edemeyecekleri duruma geldiklerini kaydetti.
2020 sonunda süresi dolacak olan YEKDEM düzen-
lemesinin, para birimi Euro olacak şekilde sürmesi 
gerektiğini savunan Edin, bunun gerekçesi olarak 
yatırımlarda kullanılacak makine-ekipmanların 
Avrupa’dan gelecek olması ile Avrupa’da düşük faiz 
oranlarının devam edecek olmasını gösterdi. Bu-
nunla birlikte Türk bankalarının geçmişte kaynak-
lar el vermediği için 10 yıl ilerisine kredi veremediği 
fakat bugün çok daha uzun vadeli krediler kullandı-
rabileceğini de kaydeden Edin, bu nedenle sağlanan 
destek tutarları düşük de olsa YEKDEM düzenleme-
sinin süresinin en azından 15 yıl olması gerektiğini 
sözlerine ekledi.

Ebru Dildar Edin
Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı

Simone Kawloski
TÜSİAD Başkanı
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VATANDAŞIN ANA GÜNDEMİ VATANDAŞIN ANA GÜNDEMİ 
OLAN DOĞAL GAZDA FİYATLAR OLAN DOĞAL GAZDA FİYATLAR 

NASIL DÜŞEBİLİR? NASIL DÜŞEBİLİR? 

Doğal gaza son iki yılda yapılan zamlar yüzde 59’u geçti. Zamlar özellikle kış 
aylarında faturaların artmasına ve vatandaşın bütçesine ciddi biçimde yük 
olmaya başladı. Doğal gaz faturalarını gazı alış fiyatı, sistem kullanım bedeli 
ve vergiler oluşturuyor… Peki doğal gaz fiyatları neden yüksek ve ne zaman 
düşecek? Kamuoyu bu soruya yanıt arıyor. 

Sadece enerji sektörünün değil, kış mevsiminin 
bastırmasıyla birlikte hemen herkesin en önemli 
gündemi doğal gaz faturaları… Enflasyonun yüzde 
10’larda olduğu, asgari ücrete, memur ve emekli 
maaşlarına yapılan zamların bu sınırlarda kaldığı 
bir dönemde, 2019 yılında doğal gaza birikimli ola-
rak yüzde 37’nin üzerinde zam yapıldı. 

Enerji yönetimi, her ne kadar Türkiye’nin doğal 
gazı birçok Avrupa ülkesinden daha ucuza kullan-
dığını söylese de asgari ücretle geçinen bir ailenin 
bütçesinin en az yüzde 10’u doğal gaza gidiyor. 
Buna son iki yılda artan elektrik fiyatları da ekle-
nince enerji, aile bütçesinde çok önemli bir yer tut-
maya başladı. 

Son iki yıla kadar en fazla yılda bir kez zam ge-
len doğal gaza, 2019 yılında iki kez zam yapıldı. Kü-
mülatif artış yüzde 37’nin üzerine çıktı. 2018 yılında 
yapılan zamlar da dikkate alındığında, faturalar bir 
hayli kabardı. Doğal gaza, 2019 yılında yapılan zam, 
son 10 yılda yapılan en yüksek oranlı artış olarak 
kayıtlara geçti. Böylece abonelerin doğal gaz fa-
turası, 2018 kışına kıyasla yüzde 59.3 artmış oldu. 
300 metreküp doğal gaz kullanan bir aile, 2010 yı-
lında 214 lira fatura öderken, bu tutar 2020’de 549 
liraya çıktı.

Vatandaş da santraller de vanayı kıstı
Faturalar artınca aboneler de çareyi vanayı kıs-

makta buldu. Enerji Bakanlığı’nın verilerine göre, 
2018 yılı Aralık ayında 6,18 milyar m3 olarak kay-
dedilen doğal gaz tüketimi, 2019 yılı Aralık ayında 
yüzde 17,4 oranında bir azalışla 5,81 milyar m3 
düzeyine geriledi. Doğal gazın en çok tüketildiği İs-
tanbul’da İGDAŞ’ın rakamlarına göre son iki yıldır 
konutlarda kullanılan gaz miktarında göze çarpan 
düşüşler var. Örneğin en çok gaz kullanan Kadıköy 
ilçesinde 2018 yılında 407 bin m3 olan gaz tüketimi, 
382 bine düştü. 306 bin metreküple ikinci sırada 

Fiyatların yüksek olmasının ana nedeni, Türkiye’nin gazı uzun vadeli kontratlarla ve petrole 
endeksli olarak alması. Öncelikle bu sistemin değişmesi gerekiyor. Uzmanların bir diğer önerisi de 
piyasanın serbestleşmesi ve sektörde BOTAŞ’ın etkisinin azaltılması… Bir diğer öneri de devletin 
gazdan aldığı KDV ve ÖTV’den vazgeçerek vatandaşın faturasının düşmesine destek olması… 
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üzerinden geliyor. Bunun dışında başta ABD, Katar, 
Cezayir olmak üzere değişik ülkelerden de LNG ithal 
ediliyor. 

Türkiye’de yılda 45-50 milyar metreküp aralı-
ğında doğal gaz kullanılıyor. 2019 yılı tüketiminin 
46.8 milyar metreküp düzeyinde gerçekleştiği he-
saplanıyor. Bu rakam, 2017 yılında 53 milyar 857 
milyon metreküptü.

BOTAŞ’ın ithal ettiği her 1000 metreküplük doğal 
gaz için 2019 yılı başlarında ödediği para 275 dolar 
düzeyindeydi. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün 
etkisiyle bu rakam, 250 dolara kadar geriledi. BO-
TAŞ, uzun süre özellikle konutlara sattığı gazın fiya-
tını alış fiyatının altında tuttu ve konutları sübvanse 
etti. 

Bir diğer nokta da anlaşmalar gereği gündeme 
gelen “al ya da öde”, açık deyişiyle tüketilmeyen ga-
zın parasının tedarikçi ülkeye ya da ülkelere (Rusya, 
İran, Azerbaycan) ödenmesi. Gerek BOTAŞ, gerekse 
de özel sektör 2019 yılında Rusya’dan “al ya da 
öde”ye girdi. Bu durum, özel sektöre olduğu kadar 
BOTAŞ’ı da finansal yönden zorlayan bir etmen ola-

yer alan Esenyurt’ta ise 2019 yılında tüketim 270 
bine kadar geriledi. 

Türkiye, ithal ettiği doğal gazın önemli bir bö-
lümünü de elektrik üretimi için kullanıyor. Elektrik 
santrallarında tüketilen doğal gaz miktarı, 2018 yılı 
Aralık ayında 1,08 milyar m3 oldu; bu miktar 2019 
yılının aynı döneminde 1,01 milyar m3’e indi. Elektrik 
santrallarında tüketilen doğal gaz miktarının toplam 
doğal gaz tüketimine oranı 2018 yılı Aralık ayında 
yüzde 17.5 iken, bu oran 2019 Aralık ayında yüzde 
17.4 olarak gerçekleşti. 

Faturanın ana kalemlerini gaz fiyatı ve vergi 
oluşturuyor

Doğal gaz fiyatlarındaki artışın nedenlerine geç-
meden önce faturanın hangi kalemlerden oluştu-
ğuna bakmakta fayda var. Faturayı üç ana kalem 
oluşturuyor. Bunlar, sırasıyla gaz alış fiyatı, sistem 
bedeli ve vergiler. Doğal gaz alış fiyatı veya bedeli 
olarak karşımıza çıkan bu bedel, doğal gazın ithal 
edildiği fiyatı temsil ediyor. BOTAŞ ya da özel şirket-
ler tarafından Rusya, İran, Azerbaycan’dan ithal edi-
len gazın ana fiyatını oluşturuyor. 

İkinci kalem, “doğal gaz sistem kullanım bedeli.” 
Bu bedel; tüketicilerden, iletim ve dağıtım sistem-
lerinde oluşturdukları maliyetleri karşılamak için 
tahsil ediliyor. Bu bedel, her bir dağıtım bölgesi için 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca (EPDK) tara-
fından ayrı olarak belirleniyor. 

Doğal gaz satış fiyatında yer alan üçüncü öğe de 
vergiler… Maliye Bakanlığı’nın belirdiği Özel Tüketim 
Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV)  fiyatlara 
yansıtılıyor. ÖTV, her bir m3 için uygulanıyor. KDV, di-
ğer tüm bedellerin toplamının yüzde 18’i oranında 

ekleniyor, nihai doğal gaz birim fiyatına yansıtılıyor. 
Ocak 2020 için BOTAŞ’ın açıkladığı ortalama doğal 
gaz birim fiyatı (vergiler hariç toptan satış fiyatı) 
1,251652 TL’dir.

Türkiye gazı diğer ülkelerden pahalıya mı 
alıyor?

Türkiye,  gaz ihtiyacının hemen hemen tama-
mını ithalat yoluyla karşılıyor. Bu gazın çok büyük 
bir bölümü Rusya, İran, Azerbaycan’dan boru hatları 

KDV VE ÖTV KALDIRILSIN TALEBİ 
Faturaları oluşturan önemli kalemlerden biri de vergiler. 
Devlet, doğal gazdan KDV ve ÖTV alıyor. Tüketilen gaz mik-
tarı üzerinden yüzde 18 KDV alınıyor. Elektrik Mühendisleri 
Odası ve çeşitli tüketici örgütleri, bu vergilerin kaldırılması 
konusunda sık sık çağrı yapıyor. TMMOB Makina Mühendis-
leri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, 
“Konutlar için doğal gazda KDV’nin yüzde 1 olarak uygulan-
ması gerektiğini söylüyoruz. Yurttaşın böylece yüzde 17’lik 
bir kazancı olur. Ayrıca elektrikte olduğu gibi doğal gazda 
da düşük gelirli yurttaşlara sınırlı da olsa doğalgaz desteği 
verilmesi gerekiyor” görüşünü dile getiriyor.

UZUN VADELİ 
KONTRATLARDAN 

VAZGEÇİLMELİ
Türkiye’nin gazı Avrupa’dan daha pahalı 
almasının bir diğer nedeni de uzun va-
deli anlaşmalar yapması ve bu anlaşma-
larda belirleyici unsurun petrol fiyatları 
olması. Oysa birçok ülke, bu anlaşmaları 
terk edip yerine daha kısa vadeli ve fark-
lı gaz kaynaklarının rekabetiyle oluşan 
fiyatları baz alarak anlaşma yapıyor. 
Uluslararası Gaz Birliği’nin verilerine 
göre, Avrupa’da 2005 yılına göre petrole 
dayalı anlaşmalar yüzde 80’ler düzeyin-
deyken, 2019’da bu oran yüzde 30’ların 
altına geriledi. Fiyatların belirlenmesin-
de de alternatif doğal gaz kaynaklarının 
daha ön plana çıktığı görülüyor. 
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rak öne çıkıyor. 
BOTAŞ’ın izlediği fiyat politikası mali tablolarına 

da yansıyor. 2016 yılında 6 milyar 935 milyon TL olan 
BOTAŞ’ın net karı, 2017’de 2 milyar 676 milyon TL’ye 
düştü. Şirket 2018’de 2 milyar 481 milyon TL’lik za-
rar açıkladı. Şirketin borçları da iki yılda yüzde 164 
artarak 10 milyar TL’den 26.6 milyar TL’ye yükseldi. 
BOTAŞ’ın, 2019 yılında da ciddi tutarda bir zararla 
karşı karşıya kaldığı hesaplanıyor. 

Kamuyu ve vatandaşı mutlu  
etmenin yolu var mı?

Aslında var ancak bunun kısa vadede gerçekleş-
mesi mümkün görünmüyor. Öncelikle BOTAŞ’ın gazı 
çok daha uygun fiyata ithal etmesi gerekiyor. “Gazın 
gazla rekabet ettiği, serbest piyasanın oluştuğu” Av-
rupa Birliği ülkelerinin 120-130  dolarlar civarında 
aldığı gaza, Türkiye’nin halen 250 dolar vermesi 
elbette üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir 
konu. 

BOTAŞ, bu kapsamda Rusya ile öncelikle gaz fi-
yatı olmak üzere bir dizi konuda müzakerelerini sür-
dürüyor. Türkiye, Rusya’dan Batı Hattı yerine transit 
ülkeleri (Ukrayna, Romanya, Bulgaristan) aradan çı-
kartarak, doğrudan TürkAkım üzerinden gaz ithal et-
meye başladı. Rusya’nın, bu nedenle oluşan maliyet 
avantajının bir bölümünü doğal gazda indirim olarak 
Türkiye’ye yansıtması gerekiyor. Örneğin, Rusya’nın, 

TürkAkım üzerinden gaz almaya başlayan Bulgaris-

tan’a, yüzde 5 dolayında bir indirim yaptığı biliniyor. 

Türkiye’nin, daha yüksek oranlı bir indirim bek-

lentisi olduğu ve bu konuda talebini Rusya’ya ilettiği 

biliniyor. Ancak olası “çift haneli” bir indirimin de gaz 

fiyatının istenen düzeyde düşmesi için yeterli olma-

yacağı yorumları yapılıyor. Hatta bazı uzmanlar, bu 

indirim oranının yüzde 2-5 arasında olacağı tahmi-

nini yapıyor. 

İTHALATTA SERBESTLEŞME SAĞLANMALI

Bir önemli konu da serbestleşme, diğer deyişle ga-
zın gazla rekabetini açacak piyasanın oluşması. 
Uzmanlar, Avrupa ülkelerinin rekabetçi piyasalar 
üzerinden Türkiye’ye göre çok düşük fiyattan gaz 
kullandığına işaret ederek, “Türkiye’de, doğal gaz 
piyasası, yasal yönden olanak vermesine karşın çok 
sınırlı ölçüde serbestleşti. Gazın gazla rekabetinin 
önü açılamadı. 
Uzun dönemli, petrol fiyatına bağlı gaz alım anlaş-
maları fiyat esnekliğini önledi. Türkiye’de gaz fiyatı, 
Avrupa’ya göre daha yüksek bir düzeyde seyrediyor. 
Bu durum hem piyasa oyuncularını, hem de ülke 
ekonomisini ve aboneleri ciddi biçimde olumsuz et-
kiliyor” değerlendirmesini yapıyor. 

30 • Ocak 2020 • ENERJİ PANORAMA

▶ VATANDAŞIN ANA GÜNDEMİ OLAN DOĞAL GAZDA FİYATLAR NASIL DÜŞEBİLİR? 



elektrik üretim payımız rekor kırarak yüzde 64 oldu. 
Bu rakamın yüzde 46’sı yenilenebilir enerjiden geli-
yor. Aralık ayında 39 ilde yapılması planlanan 10 MW 
x 100 toplamda 1000 MW’lik mini YEKA ihaleleri ile 
yeni kapasite kullanımlarının tahsis edilecek. 

Biz, GÜNDER olarak yerlilik şartının zorunlu tu-
tulduğu bu YEKA projeleri ile yerli sanayinin geli-
şimini sürdüreceğini her fırsatta vurguladık. Tüm 
sektörel oyuncuların ortak talebi ve beklentileri doğ-
rultusunda, birden fazla firmanın kazanabileceği, 
dağıtık ve küçük ve orta ölçekli yeni saha uygulama-
larının önü 2020 yılında açılacak. Hücre fiyatlarının 
gelecekte daha da düşebilme ihtimaline karşı, yüzde 
60’lık yerlilik oranının tutturulamama riskini halen 
mevcut görüyoruz. Bu noktada, yerlilik oranlarının 

Enerji Bakanlığımız tarafından uluslararası finans-
man koşulları da dikkate alınarak yeniden değerlen-
dirilmesi ihale öncesinde büyük önem arz ediyor.

2019 yılı yatırım tutarı  
750 milyon dolar olacak

Önemli sayıda yerli üreticimiz var ve sanayi an-
lamında gün geçtikçe gelişiyoruz. Bu gelişmelerle 
birlikte 2019 sonunda, lisanslı ve lisanssız sant-
ral olarak toplam 950 MW kapasitesinde kurulum, 
750 milyon dolar yatırım bekliyoruz. Aralık ayında 
açıklanacak olan mini YEKA ihalesinde MW başına 
600-650 bin dolar yatırım bekliyoruz. Bu durumda 
toplam yatırım 1000 MW için 650 milyon dolar se-
viyesinde gerçekleşebilir. Ayrıca Karapınar ilçesinde 
1.000 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali kurmak 

Yeni yılın ilk sayısında sayfalarımızı yenilenebilir 
enerji sektörünün temsilcilerine ayırdık. Sektörün 
2019 yılındaki performansının yanı sıra bu yıla iliş-
kin hedef ve projelerini anlatan sektör temsilcileri, 
yatırımların artacağını ve sektörün uluslararası re-
kabette daha üst sıralara çıkacağını belirtiyor. 

TÜRKIYE’NIN GÜNEŞ ENERJISINDE 
2023 YILI HEDEFI 14 GW 

Kutay Kaleli
GÜNDER Başkanı

Türkiye’deki güneş enerjisi kurulu gücümüz 2019 
yılı Kasım sonu itibarıyla 5 bin 894 MW’a ulaştı. Yine 
bu yılın ilk 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden 

2020, 
yenilenebilir 
enerjinin 
büyüme yılı 
olacak

Türkiye yenilenebilir enerji alanında Avrupa’nın 
en hızlı büyüyen ülkelerinden biri. Son yıllarda 
yapılan yatırımlarla toplam elektrik üretimi içinde 
yenilenebilir enerjinin payı yüzde 30’lara ulaştı. 
Hedef, bu payın çok daha yüksek bir seviyeye 
çıkması. Kamunun yönlendirmesi, özel sektörün 
yatırım ve finans sektörünün kredi tercihleri 
yenilenebilir enerjiyi işaret ediyor. 
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için altyapı ve şalt sahası yapımı için yüklenici firma 
tarafından çalışmalara da başlandı. Yatırım bedeli-
nin 1,3 milyar doları bulması planlanan güneş ener-
jisi santralinin çok sayıda kişiye de istihdam kapısı 
oluşturacağına ve yaklaşık 3 yıl sürecek inşaatın so-
nunda, ülkeye büyük bir değer katacağına şüphemiz 
yok. Mini YEKA ihalelerinde de küçük kapasitelerde 
yapılacak yarışmaların yüksek rekabet ortamında 
geçeceği ve bu yatırımların da 2021-2022 yıllarında 
realize olacağını öngörmekteyiz.

Panel ihracatına başlayacağız
Bugün ülkemizde kurulu sayısı 30’un üzerinde 

güneş paneli üretimi fabrikası bulunuyor. Aktif çalış-
maları durumunda 3 bin MW üzerinde paneli rahat-
lıkla üretebilecek durumdayız. Bununla beraber; bu-
gün için yerli üretimin 1000 MW/yıl mertebelerinde 
devam etmekte olup YEKA-1’de ihalesi yapılan, ihale 
dışında ayrıca girişimcilerimiz tarafından kurulan ve 
kurulması devam eden 2 hücre üretimi fabrikamız 

yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak. Hücre 
üretimi noktasında teşvik alan projeleri de ekledi-
ğimizde 5 hücre fabrikası için sektör paydaşlarımız 
çalışmalarını devam ettiriyor. Panel ihracatımız baş-
ladı ve hücre ihracatımızın da yapımı devam eden 
fabrikalarımızın tamamlanması ile kısa sürede baş-
layacak. 

Türkiye’nin 2018 sonu itibarıyla 5,1 GW seviye-
sindeki güneş enerjisi kurulu gücü ise 2024 yılında 
iki katına yükselerek 15,1 GW olacak. Güneş ener-
jisindeki ilave 10 GW kapasite artışının 3,7 GW’lik 
kısmı ise dağıtık enerji sistemlerinden sağlanacak. 
IEA artık Türkiye güneş pazarı için, 2018 yılında açık-
ladığımız Güneş Enerjisi Yol Haritası raporumuzdaki 
verilerin bile üzerinde tahminler yapıyor. Önümüz-
deki yıllarda, güneş enerjisindeki kurulu gücün; 
2023 yılında en az 14 GW, 2030 yılında ise en az 38 
GW’a yükselmesini bekliyoruz ve beklentilerimizin 
arkasındayız.

GES’TE YERLILIK YÜZDE 80’E ULAŞTI
Halil Demirdağ

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Başkanı 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açtığı ve 

20 Mart 2017’de gerçekleştirilen YEKA güneş ener-
jisi santrali (GES) ihalesinin kilovatsaat başına 6,99 
dolar/cent teklifle kazanıldı. Ancak biz yeni ihalede 
tavan fiyatın kilovatsaat başına 6,50 dolar/cent se-
viyesinin altında olmasını bekliyorduk. Dünyada ve 
Türkiye’deki güneş enerjisi sektörüne yönelik tek-
nolojik gelişmelerin hızla devam etmesi, yaygın-
laşması ve yerlilik oranının artmasıyla üretim ma-
liyetlerinin ucuzlamasının ihalelerde tavan fiyatların 
düşmesinde etkili olacak. 

Türkiye’deki güneş enerjisi kurulu gücü kasım 
ayı sonu itibarıyla 5 bin 592 megavata ulaştı. Sek-
törümüzün 5 yıllık mazisi var. Bu kadar kısa sürede 
yerli üretimimizi artırdık. Sektörün mühendisliği ve 
know-how alanında geliştik. Sektöre ait ürünleri ti-
tizlikle üretebiliyoruz. Hatta yatırımcı olarak yurt dı-
şında da güneş santrali kurabiliyoruz. Gelinen nokta 
oldukça başarılı. Açılan YEKA ihaleleri de sektöre 
taze kan getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
10’ar megavatlık kapasitelerle 100 proje belirledi. 
Türkiye’nin doğusundan batısına 39 şehrine mini 
YEKA kapsamında güneş santralleri kurulacak. Sek-

tör olarak taleplerimizi ilettik, bazı sektör temsilci-
leri 10 megavatın 5’e düşürülmesini talep ediyor. 
Kısa süre içinde detaylar duyurulacak.

Türk şirketleri büyük projelere tek başına 
giremiyor

Türkiye’deki panellerde 5 ana malzeme olan ön 
cam, arka kaplama, elektrik kutusu ve içindeki en-

ARAZI SPEKÜLASYONUNUN ÖNÜNE 
GEÇILMESI GEREKIYOR

Cem Özkök
Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği

Güneş enerjisi santrallarının kurulacağı arazi-
leri tahmin eden bazı firmalar bu arazileri kapatıp 
ihaleye katılacak firmalara yüksek fiyattan satmaya 
çalışıyor. Bu durum ihale sürecini tehlikeye atar-
ken yatırım maliyetlerini de yükseltiyor. Çok sayıda 
mühendislik firması, yarışma takvimi başlamadan 
ışınımı yüksek illerdeki potansiyel arazileri kapatıp 
daha sonra ihaleyi kazanacak muhtemel firmalara 
yüksek fiyattan satmaya çalışıyor. Daha önceki iha-
lelerde olduğu gibi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı tarafından yarışmalar sonucunda güneş enerjisi 
santrallarının kurulacağı alanlar belirlenmediği için 
burada bir belirsizlik söz konusu. Araziler spekülas-
yona konu olmamalı. Bu durum bazı kişiler için bu 
anlamda yeni bir fırsat doğurmuş oldu. 

Bunun tek çözümü ilgili arazilerin bakanlık ta-
rafından tespit edilip belirlenmesi. Böylece hem 
ihale sonrasında kısa süre içerisinde arazi bulmak 
zorunda kalacakları için sürecin işleyişinde bir bo-
zulma olmayacak ve süreçte bir gecikme yaşanma-
yacak hem de yatırım maliyetlerinde artış olmaya-
cak. Burada tarıma elverişsiz hazine arazilerinin 
kiralık olarak GES’lere tahsis edilmesi gerekiyor 
böylece bu arazilerin de ekonomiye kazandırılacak. 

kapsülant malzemesi eva ile çerçeve ana malzeme-
sinin yüksek yerlilik oranıyla Türkiye’de üretiliyor. 
Güneş enerjisi santral sistemlerinin mühendisliği 
tamamen yerli, ekipmanları da yüzde 80 yerlilikle 
üretilebilir. Türk sanayicisi YEKA projelerinde gere-
ken ekipmanları üretebilecek düzeyde. Sadece hüc-
reyi üretemiyoruz ancak onu da zamanla başarabi-
lecek güçteyiz. 

Güneş enerjisi yatırım ve çalışma anlamında uy-
gun bir sektör; Türk firmalarının tek başına 1 milyar 
dolarlık projelere girmesi kolay değil. Bu tür proje-
lere katılan sayısı 5-10 ile sınırlı kalıyor ancak 100 
milyon dolarlık projelere 50-100 şirket, 10 milyon 
dolarlık projelere ise çok daha fazla şirket ilgi gös-
terebiliyor. 
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RÜZGARDA BÜYÜMENIN DEVAM 
ETMESI IÇIN YEKDEM SÜRMELI

Hakan Yıldırım
TÜREB Başkanı 

Rüzgar, Türkiye enerji yelpazesindeki payı, 
özellikle son 7 yılda 3 kat büyüdü ve rüzgarda ya-
kaladığımız büyüme hızını önümüzdeki yıllarda da 
sürdürmesi gerekiyor. Mevcut Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları Destek Mekanizması (YEKDEM) 2020 
Aralık ayında sona erecek. Biz rüzgarda büyümenin 
devam etmesi için yeni YEKDEM fiyatının hem sür-
dürülebilir hem de finanse edilebilir bir çıpa fiyat ge-
tirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Birçok etkeni gö-
zeterek yaptığımız çalışmalar bu fiyatın kilovatsaat 
başına 5,22 dolar/cent olarak belirlenmesi gereklili-
ğini ortaya koyuyor. İlk olarak yeni mekanizmanın 
bir an evvel açıklanmasıyla sektör güven ve umut 
tazeler; 2016 yılında kaydettiği bin 500 MW’lık ku-
rulu güç artışının bile üzerine çıkabilir.

TÜREB tarafından 2019’un ilk 6 ayında Türki-
ye’nin rüzgar alanındaki görünümünün değerlen-
dirildiği Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu, 
bir önceki yıla oranla azalsa da kurulu güç artışı-
nın devam ettiğini ortaya koyuyor. Rüzgar yatırım-
cısı hız kesmek istemiyor. Tamamen yerli ve milli 
bir yenilenebilir enerji kaynağından söz ediyoruz. 

Üstelik son derece çevreci bir kaynak. Ülkemiz son 
10 yılda bu alanda insan kaynağından yan sanayiye, 
türbin bileşenleri üretiminden bilgi birikimine kadar 
ciddi mesafe kat etti. Sadece ülkemiz için değil böl-
gede de bu alanda öncü bir ülke olabiliriz. 

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından her 
yıl düzenli olarak yayınlanan Küresel Riskler Rapo-
ru’na göre, ekonomik ve politik kutuplaşma 2020’de 
artacak ve “iklim” en büyük beş uzun vadeli riskin 
tamamını tehdit etmeye devam edecek.

Rapor kapsamında yapılan ankette, katılımcılar-
dan hem gelecek 10 yıl boyunca küresel bir risk ola-
sılığını hem de bu riskin gerçekleşmesi durumunda 
etkisinin küresel düzeyde şiddetini değerlendirme-
leri istendi. Anketin 10 yıllık görünümünde ilk kez, en 

büyük beş küresel risk arasında aşırı hava olayları, 
insan kaynaklı çevresel tahribat, afetler, biyolojik çe-
şitlilik kaybı, depremden tsunamiye kadar pek çok 
doğal afet yer alıyor.

Önümüzdeki 10 yıl boyunca etkinin ciddiyeti açı-
sından ise en büyük risk, “iklim değişikliğinin ha-
fifletilmesi ve adaptasyonu” konularındaki başarı-
sızlıklar olarak kabul edildi. WEF, iklim, çevre, halk 
sağlığı ve teknoloji sistemlerine yönelik tehditleri 
durdurmak için dünya liderlerinin, işletmelerin ve 

“Ekonomik çöküşten iklimsel yıkıma” 
Küresel Riskler yayında

Dünya Ekonomik Forumu’nun yayınladığı Küresel Riskler Raporu’na göre, 2020 
yılında ekonomik ve politik kutuplaşma artacak; önümüzdeki 10 yılda beklenen en 

büyük 5 küresel riskin tamamı ise “çevre” ile ilgili olacak…
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politikacıların iş birliği yapmasını 
gerekli görürken siyasi manzara 
kutuplaşmaya, deniz seviyesi 
yükselemeye ve iklim yangınlara 
dönüşmeye devam ediyor.

“Dönüşümü yaratmak için 
daha hızlı hareket etmek 
gerekiyor”

WEF Yönetim Kurulu Başkanı 
Borge Brende, rapora ilişkin yap-
tığı değerlendirmede, siyasi kutup-
laşma, deniz seviyesinin yüksel-
mesi ve iklim değişikliği kaynaklı 
yangınlara dikkati çekerek, “Bu 
yıl, dünya liderlerinin yalnızca 
kısa vadeli kazanımlar için değil, 
risklerle mücadele edebilmek 
adına iş birliklerini onarması, 
yeniden canlandırmayı öncele-
mesi ve toplumun tüm kesimle-
riyle birlikte çalışması gereken 
bir yıl” olduğunu ifade etti.

Zürih Sigorta Grubu Risk So-
rumlusu Peter Giger de iklim de-
ğişikliğinin geri dönüşü olmayan 

etkilerine uyum sağlamak ve gezege-
nin biyolojik çeşitliliğini korumak için 
daha fazla önlem alınması gerekti-
ğini belirtti.

Biyolojik çeşitlilik gösteren eko-
sistemlerin, önemli miktarda karbon 

depoladığını ve yıllık 33 trilyon dolar 
değerinde ekonomik fayda sağladı-
ğını vurgulayan Giger, şu açıklamada 
bulundu:

Bu miktar, ABD ve Çin’in gayri safi 
yurt içi hasılasının toplamına denk 
geliyor. Şirketlerin ve karar vericile-
rin düşük karbonlu bir ekonomi ve 
sürdürülebilir iş modelleri içeren 
dönüşümü yaratmak için daha hızlı 
hareket etmeleri gerekiyor. Stra-
tejilerini politikalardaki ve müşteri 
tercihlerindeki değişimlerle uyumlu 
hale getiremeyen şirketlerin yok ol-
duğunu görüyoruz. Dönüşüm risk-
leri gerçek. Herkes bu riskleri azalt-
mak için üzerine düşeni yapmalıdır. 
Bu ekonomik bir zorunluluk olma-
nın yanı sıra etik bir sorumluluktur.

Borge Brende
WEF Yönetim Kurulu Başkanı

GELECEK 10 YILDA 
ETKİSİ EN YÜKSEK 

OLACAĞI DÜŞÜNÜLEN 
TEMEL RİSKLER:

 � İklim değişikliğiyle mücadele 
ve uyumdaki başarısızlık,

 � Kitle imha silahları,
 � Biyolojik çeşitlilik kaybı ve 
ekosistem tahribatı,

 � Aşırı hava olayları,
 � Su krizi.

Yapılan basın açıklamasında, Avrupa’nın geçen yıl ku-
rulan yeni güneş enerjisi kapasitesini neredeyse iki katına 
çıkardığına dikkat çeken IHS Markit, yıllık yüzde 5’lik bir ar-
tış ile bölgenin 24 GW’dan fazla yeni kapasite kullanmasını 
bekliyor. Bu kapasitenin yaklaşık yüzde 63’ünü İspanya, 
Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya ve Ukrayna karşılayacak.

IHS Markit geçen yıl Çin dışındaki güneş enerjisi tesis-
lerinin yüzde 53 kadar büyüyeceğini tahmin ederken bu 
yıl sadece Çin dışında devam eden “çift haneli büyümeyi” 
öngörüyor. Dünyanın en büyük güneş enerjisi pazarı Çin’i 
etkileyen politik belirsizliklerin ise yeni açıklanacak 5 yıllık 
kalkınma planına kadar devam edeceğini belirtiliyor.

Politik belirsizlikler ve korumacı güneş enerjisi ekip-
manlarına yönelik ithalat vergilerinin etkisi ile 2019 yılında 
düz bir seyir izleyen Asya’daki en büyük diğer güneş pa-
zarlarından Hindistan ise bu yıl 14 GW’den fazla yeni gü-
neş enerjisi kapasiteni devreye alabilir.

Daha ucuz modüller ve büyük çaplı güneş projeleri ile 
yönlendirilecek olan Hindistan’ın 46 GW güneş enerjisi ka-
pasitesini geçmesi ancak yine de 2022 için belirlenen 100 

GW hedefinin ise çok altında kalacağı ifade ediliyor.
Güneydoğu Asya, Latin Amerika ve Orta Do-

ğu’dan yeni oyuncular
Florida, Kuzey Carolina ve New York’un güneş enerjisi 

lideri olan Kaliforniya’nın ve Teksas’ın yer aldığı anahtar 
sürücüler listesine katılmasıyla, ABD bu yıl da dünyanın 
ikinci büyük güneş pazarı olmaya devam edecek. 

İlk 10 güneş enerjisi pazarı bu yıl dünyanın yeni güneş 
enerjisi kapasitesinin %73’üne katkıda bulunsa da, IHS’ye 
göre, Güneydoğu Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu’da ve 
“43’den fazla” ülkede yeni pazarlar ortaya çıkarak katkı 
sağlanacak.

IHS Markit Temiz Teknoloji ve Yenilenebilir Enerji Direk-
törü Edurne Zoco’ya göre, yeni on yılda küresel güneş ener-
jisi sektörü farklı bir yön çizecek. Zoco: “2010’lar teknolojik 
gelişmeler, maliyet düşüşleri ve sübvansiyonlar ile birkaç 
pazarın hakimiyetinin on yılı oldu. 2020’ler ise sübvanse 
edilmeyen güneş enerjisi kurulum talebinin dünya çapında 
çeşitlendirildiği, genişlediği, yeni kurumsal oyuncuların 
dahil olacağı ve geleneksel enerji kaynaklarına karşı artan 
rekabet gücüne işaret edecek.” açıklamasında bulundu.

2020 yılında küresel güneş enerjisi 2020 yılında küresel güneş enerjisi 
kapasitesine 142 GW eklenecekkapasitesine 142 GW eklenecek

Londra merkezli küresel bilgi sağlayıcısı IHS Markit, 2020 Küresel Fotovoltaik Londra merkezli küresel bilgi sağlayıcısı IHS Markit, 2020 Küresel Fotovoltaik 
Talep Tahminleri çalışmasını yayınladı. Geçen yılki verilere kıyasla, bu yıl yeni Talep Tahminleri çalışmasını yayınladı. Geçen yılki verilere kıyasla, bu yıl yeni 

güneş enerjisi üretim kapasitesinde yüzde 14’lük bir artış öngören çalışma, güneş enerjisi üretim kapasitesinde yüzde 14’lük bir artış öngören çalışma, 
2020’de 142 GW’lık yeni güneş enerjisi kapasitesi oluşacağını tahmin ediyor…2020’de 142 GW’lık yeni güneş enerjisi kapasitesi oluşacağını tahmin ediyor…
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▶ 2020 yılında küresel güneş enerjisi kapasitesine 142 GW eklenecek▶ “Ekonomik çöküşten iklimsel yıkıma” Küresel Riskler yayında



74’ünü ithal eden bir ülke olarak, binalarımızda 
ısıtma ve soğutma amaçlı kullandığımız enerjinin 
yarısını israf ediyoruz. Türkiye’de tüm binaları yalı-
tımlı hale getirdiğimizde yılda 9 milyar dolar tasar-
ruf elde etmemiz mümkün” dedi. Ayrıca tüm binalar 
için 1 Ocak 2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi 
alma zorunluluğu bulunduğunu hatırlatan Levent 
Peselen, Enerji Kimlik Belgesi almanın maliyetinin 
DASK’tan bile daha az olduğunu vurguladı. 

Rapora göre, yalıtımın ‘ısı, su, ses ve yan-
gın’dan oluşan dört ana branşının iki 
önemli unsuru olan ısı ve su yalı-
tımı pazarının toplam büyüklüğü-
nün 19.6 milyar TL olduğunu vur-
gulayan  Levent Pelesen, şöyle 
devam etti: 

2018 yılında hizmetler ve 
yardımcı malzemeler dahil ısı 
yalıtımı pazarının büyüklüğü 12 
milyar TL, su yalıtımı pazarının 
büyüklüğü  7.6  milyar TL  seviye-
sinde gerçekleşti. Aynı zamanda 
ses ve yangın yalıtımı ürünlerini de ek-
lediğimizde yalıtım sektörünün büyüklüğü 
bu rakamların çok üzerindedir. Türkiye’de ısı yalıtımı 
amacıyla kullanılan ürünlerin toplam tüketimi 2018 
yılında 17.5 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Bu 
rakamlara yurtdışı satışlar da dahil değil.

AB’de yalıtım ürünlerinin tüketimi 
Türkiye’nin 2.5 katı üstünde

Rapora göre, ülkemizde kişi başı ısı yalıtım 
malzemesi tüketimi  0.213  metreküp oldu. 2018 
yılında  270 milyon metreküp  ısı yalıtım ürünleri-
nin kullanıldığı Avrupa Birliği’nde ise kişi başı tü-
ketim  0.526 metreküp  oldu. Yani AB’de kişi başına 
tüketim, ülkemizdeki kişi başına tüketimin  2.5  kat 
üzerindedir. Isı yalıtımı pazarının toplam büyüklüğü 

miktar olarak 2016 yılında  19 milyon 253 bin 
metreküp, 2017 yılında 18 milyon 962 bin 

metreküp, 2018 yılında 17 milyon 490 
bin metreküp  seviyesinde gerçek-

leşti. Su yalıtımı pazarının toplam 
büyüklüğü ise 2016 yılında  172 
milyon 806 bin metrekare, 2017 
yılında 188 milyon 657 bin met-
rekare, 2018 yılında ise  161 
milyon 783 bin metrekare sevi-

yesinde gerçekleşti. 
Türkiye’de  17,5  milyon met-

reküp ısı yatılım ürünlerinin 
yüzde  90’ı binaların yalıtımında, ka-

lanı ise tesisat yalıtımında kullanıldı. Tür-
kiye ile benzer bir oranın söz konusu olduğu AB’de 
ise binalarda kullanım yüzde 88 seviyesinde. Genel 
olarak 2016 yılı ile mukayese edildiğinde 2018 yı-
lında ısı yalıtımında yüzde 9, su yalıtımı pazarında 

Türkiye son yıllarda enerji verimliliği alanında 
önemli çalışmalara imza atıyor. 2018 yılında uygu-
lanmaya başlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 
Planı’nın yanı sıra birçok kamu kuruluşu çeşitli alan-
larda verimliliği sağlamak üzere yeni düzenleme-
leri hayata geçiriyor. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 
Planı kapsamında enerjinin en çok tüketildiği alanlar 
arasında binalar da yer alıyor. Bu kapsamda zorunlu 
hale getirilen Enerji Kimlik Belgesi, binalarda yalıtım 
oranını artıracak. 

Bu alanda bir sivil toplum kuruluşu olarak faali-
yet gösteren İZODER’in hazırladığı rapor, bu alandaki 
potansiyeli ortaya koyuyor. Sektörün son üç yılına 
ışık tutan ‘İZODER Türkiye Isı ve Su Yalıtım Pazarı 
Raporu’na göre, 2018 yılında ısı ve su yalıtımı pazarı-
nın toplam büyüklüğü 19.6 milyar TL olarak gerçek-
leşti. Raporu değerlendiren İZODER Başkanı Levent 
Pelesen, Avrupa Birliği’nde kişi başı yalıtım ürünleri 
kullanımının, ülkemizdeki kişi başına tüketimin 2.5 
kat üstünde olduğunu belirterek, “Enerjisinin yüzde 

İZODER tarafından hazırlanan araştırmaya göre, binalarda hayata geçirilecek izolasyon çalışmaları 
çok ciddi tasarruf sağlayacak. Rapor, Türkiye’deki binalarda ısı, su ve ses yalıtımı yaparak yılda 9 

milyar dolarlık tasarruf sağlamanın mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Yalıtım deprem ve yangın 
gibi konularda can güvenliğini de sağlayacağı için daha konforlu bir yaşam sunuyor… 

Tüm binalara yalıtım 
yapılırsa yılda 9 

milyar dolar tasarruf 
etmek mümkün
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▶ Tüm binalara yalıtım yapılırsa yılda 9 milyar dolar tasarruf etmek mümkün ENERJİ VERİMLİLİĞİ .



dönüşüm eylem planının ve tüketiciye yönelik yalı-
tım kampanyasının hayata geçirilmesi çok önemli. 
Türkiye’deki tüm binaları ısı yalıtımlı hale getire-
rek, ülkemizin toplam enerji faturasını yaklaşık 
yüzde 15 azaltmak mümkün. 

Her yıl 9 milyar dolar tasarruf sağlayabiliriz
Ülkemizdeki tüm mevcut binaları yalıtımlı hale 

getirdiğimizde ciddi bir enerji verimliliği sağlayabi-
leceğiz. Son 10 yılın Türkiye enerji ithalatının ortala-
ması 45 milyar dolar. Kendi kaynaklarımızla üretti-
ğimiz enerjiyi de dahil ettiğimizde Türkiye’nin bugün 
toplam enerji maliyeti 60 milyar dolar civarında. Sa-
dece binaların enerji verimli hale getirilmesiyle (En 
az C sınıfı binalar) her yıl 9 milyar dolar tasarruf elde 
etme potansiyeli var. Ayrıca Türkiye’nin gerçekleştir-
diği toplam ithalatın içerisinde en büyük pay enerjiye 
ait. Enerji ithalatının dış ticarette yarattığı bir açık 
var. Dolayısıyla binalarda her yıl sağlanan 9 milyar 
dolar tasarrufun, ülke ekonomisine ciddi bir katkısı 
olacaktır. 

Su yalıtımı yönetmeliğine uymayan binalara 
ruhsat verilmeyecek 

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde, can ve 
mal güvenliğini sağlayabilmek için alınması gere-
ken en temel önlemlerin başında uzun ömürlü ve 
depreme dayanıklı binalar inşa etmek geliyor. Tür-
kiye’de inşaat sektöründe büyük bir eksikliği gide-
rilerek, binalara dayanıklılık, kalite ve konfor kazan-

dıracak ‘Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği’ 1 Haziran 
2018  tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı tarafından, destek ve girişimlerle 
mevzuattaki eksikleri gidermek üzere hazırlanan 
yeni yönetmelikle su yalıtımının yeni binalarda uygu-
lanması zorunlu hale getirildi. Yeni yapılan binalarda 
bu yönetmelikte öngörülen esaslara uyulmadığının 
tespit edilmesi hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye 
kadar binaya yapı kullanma izin belgesi verilmeye-
cek. 

Yangın yalıtımı can ve mal güvenliğini 
sağlıyor 

Rapor, Türkiye’de meydana gelen yangınlarda 
çok fazla can ve mal kaybı yaşanmasının, yangın-
dan nasıl korunacağımız ve kurtulacağımız konu-
sunda acil önlem almamız gerektiğini gösteriyor. 
Yangın yalıtımı, yangınlarda oluşan yüksek sıcaklık 
ve dumanın zararlı etkilerinin sınırlandırılmasına 
yönelik, can ve mal güvenliğini sağlayıcı yapısal ön-
lemlerdir.  Yangın çıktığında en hızlı en güvenli şe-
kilde yangın mahallinin terk edilmesini sağlayacak 
önlemlerin alınması gerekiyor. Binaların niteliğine 
ve kullanım amacına bağlı olarak farklı sürelerde 
(30 ila 180 dakika aralığında tahliye için zaman ka-
zandırıyor) koruma önlemlerinin alınması mevzuat-
larca bir zorunluluk olarak tanımlandı. Sonuç olarak 
binalarımızda yapılacak  ısı, su, ses ve yangın yalı-
tımı uygulamaları toplum olarak güvenli, sağlıklı ve 
konforlu yapılara kavuşmamızı sağlayacaktır.

ise yüzde 6 oranında küçülme yaşandı. İnşaat sek-
töründe yaşanan durgunluk, alım gücü eksikliği, 
yeni inşaat sayısında azalma, mevcut inşaatların 
tamamlanması bu küçülmede etkili oldu. 

Enerjinin yüzde 30.5’i binalarda tüketiliyor 
Türkiye’de tüketilen enerjinin yüzde  30.5’i bi-

nalarda kullanılıyor. Binalarda kullanılan enerjinin 
yüzde 80’i de ısıtma ve soğutma amacıyla kullanı-
lıyor. Sektörlere göre enerji tüketimi incelendiğinde 
konut ve hizmet sektörlerinden oluşan bina sek-
törü öne çıkıyor. Tüketimdeki bu artış, enerjisinin 
yüzde 74’ünü ithal eden ülkemizde enerji ithalatının 
da artmasını beraberinde getirdi. TÜİK verilerine 
göre 2016’da yaklaşık 27,2 milyar doları bulan enerji 
ithalatı, 2017 yılında yüzde 37 artarak 37,2 milyar 
dolara, 2018 yılında ise yüzde 15,6 oranında daha 
artarak yaklaşık 43 milyar dolar olarak gerçekleş-
mesine neden oldu. 

Ülke olarak enerjiyi büyük oranda ithal etme-
mize rağmen konutlarda, ısıtma ve soğutma amaçlı 
kullandığımız enerjinin yarısını israf ediyoruz. 
Oysa konutlarda gerçek tasarruf yalıtımla başlar. 
Son zamlarla daha da artan doğalgaz faturasını 
yüzde 50 azaltmanın tek yolu, yaşadığımız binalara 
ısı yalıtımı uygulaması yaptırmak. 

5.6 milyon konutun yalıtım ihtiyacı var
Isı yalıtımı uygulamaları 14 Haziran 2000’den 

bu yana zorunlu. Bu tarihten sonra yapılan binala-
rın hepsinin yalıtımlı olarak imal edildiğini varsay-
sak dahi toplam bina stoğunda sadece yaklaşık 
yüzde 20’si ısı yalıtımı ile ilgili mevzuatların kapsa-
mına giriyor. Türkiye’de 2017 yılı itibarıyla 9.1 mil-
yon bina bulunuyor, bu yapıların yüzde 87’sini konut 
nitelikli binalar oluşturuyor. Hane sayısı ise 22 mil-
yonun üzerinde. Kentsel dönüşüm kapsamında yı-
kılacak, bireysel yalıtım yaptıran ve yeni yapılan ve-
rimli binalar dikkate alındığında yaklaşık 5.6 milyon 
konutun yalıtım ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor. Ayrıca 
yılda yaklaşık  150 bin  mevcut konutta ısı yalıtımı 
uygulaması gerçekleştiriliyor. Isı yalıtımı yönetme-
liğinin devreye girmesi öncelikle 2009 yılı sonrası 
inşaatların asgari C sınıfı ve üzeri yalıtıma sahip ol-
masıyla konutlarda tüketilen enerji yüzde  68.7’den 
yüzde 59.9’a düştü.

“Ülkemizin enerji faturasını yüzde 15 
düşürebiliriz”

Ülkemizin enerji verimliliği ve çevre ile ilgili 
hedeflerine ulaşabilmesi için ısı yalıtımı ile ilgili 
mevzuatlardan önce imal edilmiş eski binalara yö-
nelik adımlar atılması gerekli. Dolayısıyla kentsel 
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KPMG Türkiye Danışmanlık Bölümü bu yıl ilk kez 
hazırladığı “KPMG Perspektifinden Birleşme ve Sa-
tın Alma Trendleri 2019” Raporu’nu açıkladı. Rapora 
göre; Türkiye’de işlem sayısı bir önceki yıla kıyasla 
artış gösterdi, işlem hacmi ise azaldı. 2020 yılı için 
iyimser beklenti korunuyor, ekonomide kademeli iyi-
leşme ile işlem hacimlerinin artacağı öngörülüyor. 

2019’un gündemi ekonomik kaygılar oldu 
Küresel ticaret savaşları, siyasi belirsizlikler ve 

devam eden güvenlik sorunlarının damga vurduğu 
2019 yılında, dünyanın ana gündemini ekonomik 
kaygılar oluşturdu. ABD ile Çin ekseninde devam 
eden küresel ticaret savaşları, global ölçekte eko-
nomik büyümenin yavaşlaması, Fed’in bu belir-

2020 yılında enerji sektöründe 
ortaklık ve satın almalarda 

büyüme bekleniyor

KPMG Türkiye Danışmanlık Bölümü, bu yıl ilk kez yayınladığı “KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın 
Alma Trendleri 2019” Raporu’na göre, dünyada birleşme ve satın alma işlemleri önceki yıla yakın bir 

performans sergiledi. Türkiye’de ise işlem hacmi düşerken işlem sayısı arttı; değeri açıklanan işlemlerin 
toplam hacmi 2,9 milyar dolara ulaştı. 2020 yılında enerji ve doğal kaynaklar, endüstriyel üretim ve 

otomotivin öne çıkan sektörler arasında yer alması bekleniyor…

TMSF BÜNYESİNDEKİ VARLIKLARIN 
SATIŞI İŞLEM HACMİNİ ARTIRACAK

TVF tarafından petrokimya, madencilik ve yerli kay-
naklardan enerji üretim projelerine yapılacak yatı-
rımlar, stratejik hedefler çerçevesinde kamu sigorta 
şirketlerinin TVF altında birleştirilmesi ve TMSF’ye 
devredilen şirketlere ilişkin satış süreçlerinin başla-
ması işlem hacmini artırabilecek etkenler arasında 
yer alıyor. 
KPMG Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Baş-
kanı Müşfik Cantekinler; “2020 yılında da hem eko-
nomik seyrin hem de bölgesel gelişmelerin yatırım 
ortamı üzerinde belirleyici olacağını düşünüyoruz. 
Her ne kadar, hem doğrudan yabancı yatırımlar, 
hem de birleşme ve satın alma işlemleri açısından, 
2019 yılının görece düşük olduğunu belirtmiş olsak 
da, 2020 yılı için iyimser beklentilerimizi koru-
makta ve kademeli iyileşme ile işlem hacimlerinin 
artacağını öngörmekteyiz” değerlendirmesinde bu-
lundu.
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şekilde 2019 yılında toplam 83 işlemle toplam işlem 
sayısının yüzde 35’i olarak gerçekleşti. Buna karşın 
2019 yılında yabancı yatırımcılar, toplam işlem hac-
minden yüzde 76’lık pay alarak, toplamda 2,2 milyar 
dolar işlem hacmi elde etti. Ayrıca, 2019 yılında en 
büyük ilk 10 işlemin 8’inin yabancı yatırımcılar tara-
fından gerçekleştirilmesi de dikkat çeken bir diğer 
nokta oldu.

Kamuda değer yaratımı hedeflendi
2018 yılında şeker fabrikaları ve EÜAŞ’a ait bazı 

hidroelektrik santrallerinin özelleştirmesiyle birlikte 
kamu kaynaklı işlemlerde önemli hareketlik ya-
şandı. 2019 yılında ise Yeni Ekonomi Programı kap-
samında özelleştirmelerin yanı sıra Türkiye Varlık 
Fonu’nun (TVF) hizmet alım süreçleri ve diğer stra-
tejik adımları ile kamuda değer yaratımı hedeflendi. 
Örneğin; rapor kapsamında standart bir birleşme ve 
satın alma işlemi olarak değerlendirilmese de 2019 
yılı içerisinde TVF tarafından gerçekleştirilen Milli 
Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin hizmet 
alım sözleşmesi süreci ve Spor Toto Teşkilat Baş-
kanlığı tarafından gerçekleştirilen spor müsabaka-
larına ilişkin sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun-
larının özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması ihale 
süreci yılın dikkat çeken kamu kaynaklı işlemleri 
arasında yer aldı. TVF’nin, Borsa İstanbul’daki EBRD 
payını alarak pay ve temsil gücünü artırması ve Ada-
bank’ın TMSF tarafından satışı bu yıl dikkat çeken 
diğer kamu kaynaklı işlemler oldu.

sizliklere dayanarak gerçekleştirdiği faiz indirim 
hamleleri ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış 
sürecine yönelik belirsizlikler 2019 yılında öne çı-
kan konular oldu. Türkiye’de ise dünya gündemine 
ek olarak yurtiçinde yaşanan siyasi ve ekonomik 
gelişmelerin yatırımcıların iştahını ve işlem hacmini 
etkilediği görüldü.

Rapora göre, 2019 yılında, dünyada birleşme ve 
satın alma aktivitesinde önceki yıla yakın bir per-
formans gerçekleşirken Türkiye’de milyar dolar ve 
üzeri seviyede işlemlerin olmaması nedeniyle işlem 
hacmi azaldı, işlem sayısı ise 2018 yılına göre yük-
seldi. 2019 yılında değeri açıklanan işlem hacmi top-
lam 2,9 milyar dolar seviyesine ulaştı. 

2019’DA ALTYAPI VE INŞAAT 
SEKTÖRÜ HACIM BAZINDA ILK SIRADA 
YER ALIRKEN, TEKNOLOJI MEDYA VE 

TELEKOMÜNIKASYON SEKTÖRÜ IŞLEM 
ADETLERINDE ÖNE ÇIKTI… 

2019 yılı işlem hacmi açısından değerlendirildi-
ğinde, birçok sektörün 2018 ve önceki yıllara göre 
ivme kaybettiği, işlem hacminde altyapı ve inşaat 
sektörünün, işlem sayısında ise teknoloji medya ve 

telekomünikasyon sektörünün öne çıktığı görülüyor. 
Altyapı ve inşaat sektöründeki en büyük işlem Ya-
vuz Sultan Selim Köprüsü (YSS) ve Kuzey Marmara 
Otoyolu (KMO) İşletmeleri’nin Çin kökenli şirketler 
konsorsiyumu tarafından 688,5 milyon dolar bedelle 
satın alınması oldu. İşlem adedinde önde olan tek-
noloji medya ve telekomünikasyon sektöründe ise 
iyzico’nun PayU tarafından 165 milyon dolar bedelle 
satın alınması işlemi öne çıktı. 

Finansal yatırımcılardan  
98 milyon dolarlık işlem 

Finansal yatırımcılar 2018 yılında 41 işlem ger-
çekleştirirken, yarattıkları işlem hacminin toplam 
işlem hacmindeki payı yüzde 3 seviyesinde kalmıştı. 
Buna karşın, 2019 yılında toplam 78 işlem gerçekleş-
tiren finansal yatırımcıların yaptığı işlemler, toplam 
işlem hacmindeki payını korudu. Sanovel’in azınlık 
hisselerinin York Capital ve diğer bazı uluslararası 
fonlar tarafından satın alınması, değeri açıklanmasa 
da 2019 yılındaki önemli finansal yatırımcı işlem-
lerinden biri oldu. Benzer şekilde Turkven’in sahip 
olduğu Mikro ve Zirve’nin, Mayıs 2019’da Paraşüt 
Yazılım’ın yüzde 100’lük hisse satın alımı, finansal 
yatırımcı işlemlerinde arasında öne çıktı.

Yabancılar, yerli yatırımcıların önünde 
Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği birleşme 

ve satın alma işlem sayısı, geçmiş yıllarla benzer 

2020 YILI İÇİN İYİMSER 
BEKLENTİLER KORUNUYOR 

2020 yılındaki birleşme ve satın alma 
işlemlerine ilişkin iyimser beklentiler 
korunuyor. Merkez bankalarının düşük 
faiz politikaları, Türk varlıklarının ya-
bancı para bazında değerlemelerinin ta-
rihsel ortalamalarının altında yer alması 
ve Yeni Ekonomi Planı ile birlikte açık-
lanan öneriler ve tedbirler kapsamında 
ekonomik göstergelerdeki normalleşme 
süreci yatırımcı iştahını artırabilecek 
etkenler olarak öne çıkıyor. Öte yandan 
artan küresel ticaret ihtilafları ile ekono-
mik yavaşlama, olası ABD yaptırımları, 
Türkiye’nin yakın coğrafyasındaki siyasi 
belirsizlik ve güvenlik sorunları da aşağı 
yönlü riskler olarak değerlendiriliyor. 
KPMG Türkiye’nin hazırladığı rapor 
göre, 2020 yılında endüstriyel üretim ve 
otomotiv, enerji ve doğal kaynaklar sek-
törlerinin öne çıkan sektörler arasında 
yer alması bekleniyor. 
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ve ulaştırma, depolama ve İletişim sektörleri İlaç 
sektörünü takip etti. Tarım, ormancılık, avcılık ve 
balıkçılık ile finans, sigorta, gayrimenkul ve kurum-
sal hizmetler sektörlerinde işverenler orta düzeyde 
iyileşme öngörürken, İnşaat sektörü işverenleri işe 
alım beklentilerinde belirsiz bir görünüm verdiler.

2019’un dördüncü çeyreğine kıyasla işe alım 
beklentileri 11 sektörün yedisinde yükseliş göste-
riyor. Madencilik ve ulaştırma, depolama ve iletişim 
sektörleri sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 10 puanlık 
yükseliş bildiriyor. Toptan ve perakende ticaret ile 
finans, sigorta, gayrimenkul ve kurumsal hizmet-
ler sektörleri ise sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 6 puan 
yükseliş öngörülerini paylaşıyorlar. Bununla birlikte 

İnşaat sektörü işverenleri yüzde 3 puanlık bir düşüş 
bekliyor.

Önceki yılın aynı dönemine kıyasla 11 sektörün 
10’unda işe alım beklentilerinde yükseliş gözleniyor. 
İlaç sektörü işverenleri yüzde 30 puanlık bir yükse-
liş öngörürken, tarım, ormancılık, avcılık ve balık-
çılık sektörü işverenleri yüzde 20 puanlık bir artış 
beklentisini iletiyorlar. Yüzde 17 ve yüzde 14 puanlık 
artışın beklendiği ulaştırma, depolama ve iletişim 
sektörü ile toptan ve perakende satış sektörünün 
yanı sıra finans, sigorta, gayrimenkul ve kurumsal 
hizmetler sektörü de yüzde 10 puanlık artışla öne 
çıkıyor. Kamu ve sosyal hizmetler sektöründeki işve-
renlerse bir yıl öncekine kıyasla işe alım planlarında 

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştır-
ması, Türk işverenlerin 2020 ilk çeyreğine yönelik 
olarak umutlu işe alım beklentilerine sahip oldu-
ğunu ortaya koydu. 1.001 Türk işverenin görüşle-
rine dayanan verilere göre, Türk işverenlerin yüzde 
18’i 2020’nin ilk üç ayında istihdam artışı beklerken 
yüzde 13’ü azalma öngörüyor ve yüzde 67’si de de-
ğişiklik olmayacağını tahmin ediyor. Mevsimsel veri-
lerden arındırılmış olarak İstihdam Görünümü ise + 
yüzde 10’u gösteriyor. Önceki çeyreğe kıyasla yüzde 
4 puan artan işe alım beklentileri, geçen yılın aynı 
dönemine göre ise yüzde 9 puan daha güçlü.

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza 
Narlı, Türkiye’nin 2020 ilk çeyrek istihdam görü-
nümü hakkında şunları söyledi: 2020’nin ilk üç ayı 
için istihdam görünümünün + yüzde 10 olduğu görü-
lüyor. Araştırmaya dahil olan beş bölgenin tümünde 
ve 11 sektörün 10’unda istihdam artışı beklentisinin 
belirtilmesi işverenler için daha olumlu bir istihdam 

ortamına işaret ediyor. Bu eğilimde başta enflasyon 
oranı olmak üzere birçok makroekonomik göster-
gede yaşanan iyileşme sinyalleri etkili olmuş olabi-
lir. İlaç sektörünün yüzde 29 mevsimsel verilerden 
arındırılmış istihdam görünümüne sahip olması ve 
bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 20 puan artış gös-
termesi önümüzdeki döneme dair çarpıcı bir veri.

En yüksek istihdam artışı beklentisi  
ilaç sektöründe

İşverenlerin en güçlü işe alım beklentileri bildir-
diği sektör ilaç sektörü olurken, üretim, madencilik 

Türk işverenler 2020 
yılından umutlu

ManpowerGroup 2020 ilk çeyrek İstihdama 
Genel Bakış Araştırması›na göre Türkiye’de 

Net İstihdam Görünümü + yüzde 10’u 
gösteriyor. Araştırmaya dahil olan beş 

bölgenin tümünde ve 11 sektörün 10’unda 
istihdam artışı beklentisi hakim. Enerji 

sektöründe ise en yüksek artış madencilik 
sektöründe bekleniyor… 

 Sektör İstihdam Görünümü (%)

İlaç  +29

Üretim +14

Madencilik +13

Ulaştırma, depolama ve iletişim +12

Tarım, ormancılık, avcılık ve balıkçılık +11

Finans, sigorta, gayrimenkul ve kurumsal hizmetler +11

Restoran ve otelcilik +8

Toptan ve perakende ticaret +8

Elektrik, gaz ve su hizmetleri +7

Kamu ve sosyal hizmetler +7

İnşaat -1
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bir değişiklik bildirmiyor.

En güçlü istihdam görünümü  
yüzde 16 ile Ege’de 

Beş bölgenin tamamında işverenler, önümüzdeki 
çeyrek boyunca personel sayısının artmasını bek-
liyor. Ege Bölgesi’nin 2020 yılının ilk çeyreğinde en 
güçlü istihdam piyasasına ev sahipliği yapacağı tah-
min ediliyor. İç Anadolu ve Marmara bölgeleri yüzde 
10 görünümle orta düzeyde işe alım beklentisi ser-
gilerken Akdeniz yüzde 5, Karadeniz ise yüzde 1’le 
ihtiyatlı işe alım beklentisi bildiriyor.

 Bölgeler 
İstihdam  

Görünümü (%)

Ege +16

İç Anadolu +10

Marmara +10

Akdeniz +5

Karadeniz +1
Geçtiğimiz çeyreğe kıyasla beş bölgenin ikisinde 

–Ege ve İç Anadolu- işe alım planlarında 6’şar puanlık 
artış bildiriyor. Marmara bölgesi işverenleri yüzde 
2’lik artış bildirirken Karadeniz ve Akdeniz’deki gö-
rünümlerde kayda değer bir değişim gözlenmiyor.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında işe 
alım beklentileri beş bölgenin dördünde yükseliş 
gösteriyor. Ege’de yüzde 12 puanlık bir yükseliş göz-
lenirken, Marmara’da da yüzde 8 puanlık artış dik-

kat çekiyor. İşe alım beklentileri sırasıyla yüzde 6 ve 
yüzde 4 puan ile İç Anadolu ve Akdeniz’de güçlenmiş 
görünüyor. Karadeniz’de yüzde 3 azalma beklentisi 
var.

Büyük ölçekli işletmelerde  
istihdam artışı daha yüksek

2020’nin ilk çeyreğinde dört işletme ölçeği ka-
tegorisinin tümünde işverenler, istihdam seviyele-
rinde artış bekliyor. En yüksek işe alım planları mev-
simsel verilerden arındırılmış olarak yüzde 25’le 
büyük ölçekli işverenler tarafından bildirilirken, kü-
çük ve orta ölçekli işletmeler kategorisinde istihdam 
görünümleri yüzde 9 ve7 olarak sıralanıyor. Bununla 
birlikte mikro ölçekli işverenler yüzde 2’lik görünüm 
sunuyor.

Önceki çeyrekle karşılaştırıldığında dört işletme 
ölçeği kategorisinin üçünde işe alım beklentilerinde 
yükseliş gözleniyor. Küçük ölçekli işletmeler yüzde 
6 puanlık artışla en kayda değer yükselişi sergiler-
ken büyük ve mikro ölçekli işletmelerdeki işverenler, 
sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 4 puan daha güçlü görü-
nüm sergiliyor. Orta ölçekli işletmelerdeki işveren-
lerse istihdam planlarında değişiklik öngörmüyor.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında bü-
yük ve küçük ölçekli işletme kategorilerinde işe alım 
beklentilerinin sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 11 puan 
artış gösterdiği gözlemleniyor. mikro ve orta ölçekli 
işletmelerdeki işverenlerse yüzde 2 puanlık yükseliş 
bildiriyorlar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ticaret 
Bakanlığı iş birliğiyle “Sorunlar ve İyi Uygulamalar” 
temasıyla “2. Enerji Tüketici Zirvesi” düzenlendi. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ana binasında 
gerçekleştirilen “2. Enerji Tüketici Zirvesi”nin açılı-
şına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 
Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak 
ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mus-
tafa Yılmaz katıldı.

Zirvenin açılışında bir konuşma yapan Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerjinin dün-
yadaki siyasi ve ekonomik gelişmelerden bağımsız 
olmadığını ve Türkiye gibi kaynak zengini olmayan 
ülkelerin enerjisinin öngörülebilir olmadığını belir-
terek konuşmasını şöyle sürdürdü: Bu durumu, yerli 
ve yenilenebilir kaynakları artırarak değiştirebiliriz. 
Önümüzdeki 30-40 yıl boyunca elektrik talebinin 
sürekli artacağını öngörüyoruz. Dünyadaki dijital-

leşme artıkça arz talep dengesindeki hızlı değişim-
lerin elektrik tarafında da yaşanacağı görülüyor. Bu 
nedenle daha çok yerli daha çok yenilenebilir mot-
tomuzu dilimizden asla düşürmüyoruz. Tüm çalış-
malarımızın merkezine bu anlayışı yerleştiriyoruz. 
Bağımsız bir enerji sektörü olmadan maliyetleri is-
tediğimiz seviyeye getiremeyiz.”

“Vatandaşa kendi elektriğini üret diyoruz”
Amaçlarının enerjide yatırımlarını mümkün ol-

duğunca tabana yaymak olduğunu vurgulayan Ba-
kan Dönmez, yeni düzenlemelerle birlikte enerjide 
tüketicinin rolünün değişeceğinin ve öneminin ar-
tacağına dikkati çekti. Bakan Dönmez konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 

Tüketiciler artık enerjiyi tüketen veya edilgen 
rolde değil. Aksine tüketici de enerjiyi üreten ve sa-
tan bir konuma doğru gidiyor. Bununla ilgili çatı ve 

ENERJİ TÜKETİCİ ZİRVESİ  .  .

Çatı tipi GES’ler 
için 610 MW’lık 
üretim için 775 
başvuru yapıldı

“Sorunlar ve İyi Uygulamalar” temasıyla düzenlenen 2. Enerji Tüketici Zirvesi’nde konuşan Enerji Bakanı 
Fatih Dönmez, vatandaşların enerji tüketen kimliğinden kurtulup üreten kimliğine geçtiğini söyledi. Bu 

konuda yasal düzenlemeler yaptıklarını anımsatan Bakan Dönmez, “Düzenlemenin hayata geçtiği 10 
Mayıs’tan itibaren 610 MW’lık üretim için 775 başvuru aldık. İnsanların elektrik üretmesini vatandaşlık 

hakkı olarak görüyoruz. Kısaca kendi elektriğini kendin üret diyoruz” şeklinde konuştu…

50 • Ocak 2020 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA • Ocak 2020 • 51

▶ Türk işverenler 2020 yılından umutlu  ENERJİ TÜKETİCİ ZİRVESİ   



cephelerden güneşten elektrik üretimi için her türlü 
düzenlemeyi yaptık. Düzenlemenin hayata geçtiği 10 
Mayıs’tan itibaren 610 MW’lık üretim için 775 baş-
vuru aldık. İnsanların elektrik üretmesini vatandaş-
lık hakkı olarak görüyoruz. Kısaca kendi elektriğini 
kendin üret diyoruz.”

Verimliliğin, maliyet kadar önemli olduğunun al-
tını çizen Bakan Dönmez şöyle konuştu: “Tasarruf 
yaparak daha az ısı ve aydınlatmayla yaşam kalite-
mizden taviz vermek yerine yüksek verimlilikle yük-
sek standarta ulaşmayı hedefliyoruz. Halen akkor 

ampul kullanan tüketiciler LED ampule geçtiklerinde 
yılda 100 lira, 1 derece kombi kısan vatandaşlarımız 
yılda 120 lira kar elde edilebilir. 

Tüketiciye yenilenebilir kaynaklı tarife
Elektriğini yenilenebilir kaynaklı isteyen tüke-

ticiler için yeni bir tarife sunacaklarının müjdesini 
veren Bakan Dönmez, soğuk kış günlerinde yaşlı, 
engelli, hasta vatandaşlarımızın erişiminde hiçbir 
sorun olmamasının önemli olduğunun altını çizdi. 
Bakan Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü: “Enerji 
erişim kanalı sürekli açık olsun. Tüketici yanlısı bir 
tutumdan asla vazgeçmeyin. Enerjiye erişim tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bir insan hakkı. 
Enerjinin en ücra yerlere kadar ulaşması için çalışan 
personelimize yapılan saldırıları da hiçbir şekilde 
onaylamıyoruz. Hukuken bu süreçlerin de takipçisi 
olacağız. Yerli otomobille birlikte, depolama sistem-
leri de Türkiye’de yerli bir sanayiye dönüşmüş ola-
cak. Tüketicilerimizin bu dönüşüm ve değişimden 
karlı çıkmasına da gayret ediyoruz.”

“Şirketler empati yaparsa karlılık artar”
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, hizmet veren ve 

hizmet alan arasındaki empatiye dikkati çekerek 
şöyle konuştu: “Empati yapmadan hizmet veriyor-
sak, o hizmetten çok fazla verim alamayız. Enerji 
sektöründeki hizmet verenle hizmet alan arasındaki 
empati çok önemli. Örneğin dağıtıcılara diyoruz ki, 
aboneler ne kadar sizden memnunsa karınız da o 
kadar artacak. Şirketlerimizin kendilerini tüketicinin 
yerine koyarak hizmet vermeye çalıştıkları takdirde 
daha başarılı olacağımızı ve huzurlu bir sektör oluş-
turacağımızı düşünüyorum.

TÜKETİCİLERİN EN BÜYÜK  
ŞİKAYETİ KESİNTİ 

Zirvede, “Elektrikte Tüketicinin Sorunları ve Yeni 
Yaklaşımlar” başlıklı bir oturum düzenlendi. 
Tüketiciyi ilgilendiren konularla ilgili mevzuatların 
ve yönetmeliklerin olduğunu söyleyen EPDK Dağı-
tım ve Perakende Satış Grup Başkanı Ahmet Sait Ak-
boğa bunlarla tüketicilerin güvence altına alındığını 
belirtti.
Tüketicilerin en büyük problemlerinin elektrik ke-
sintileri olduğunu ve kesinti olduktan sonra, enerji 
verilmesiyle ilgili şikayetlerin üst sıralarda yer aldı-
ğının bilgisini veren Akboğa, “Kesinti olduktan son-
ra dağıtım şirketleri müşterilerine zamanında bilgi 
verdiğinde, tüketici dağıtım şirketinin çalıştığını 
düşünüyor. Böylece tüketici memnuniyeti artıyor” 
dedi.
Oturumda ELDER Temsilcisi olarak sunum yapan 
Enerjisa Elektrik Müşteri İlişkileri ve Çağrı Merkezi 
Müdürü Asude Soyaslan, müşterilerin taleplerini 
iletmek için dijital kanalların daha çok tercih edil-
diğini belirtti.

Şirketten yapılan basın açıklamasında, Türkiye’de yer alan fabri-
kasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri su-
nan Karsan, yüzde 100 elektrikli toplu taşıma araçları Jest Electric 
ve Atak Electric ile Avrupa şehirlerinin tercihi olmayı sürdürüyor.

Karsan son olarak, Romanya’nın Dej şehrine 14 adet Atak Ele-
ctric ve 6 adet Jest Electric’i teslim etmek üzere anlaşma sağladı. 
Bölgedeki distribütörü Anadolu ROM’la, Dej Belediyesi’ne ait toplu 
taşıma sistemlerinin modernize edilmesi kapsamında Avrupa Bir-
liği Bölgesel Kalkınma Fonu desteğiyle açılan ihalenin kazananı olan 
Karsan, elektrikli araçları 2020 yılında teslim etmeyi hedefliyor.

Karsan’dan Romanya’ya  
20 adet elektrikli araç

Karsan, Romanya’nın 
Dej Belediyesi’ne 16 adet 
Atak Electric ve 4 adet Jest 
Electric teslim etmek üzere 
anlaşma sağladı. Bölgedeki 
toplu taşıma sistemlerinin 
modernize edilmesi 
kapsamında Avrupa Birliği 
Bölgesel Kalkınma Fonu 
desteğiyle açılan ihaleyi 
kazanan Karsan, 20 adet 
yüzde 100 elektrikli toplu 
taşıma aracını 2020 yılı 
içerisinde teslim edecek
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Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), 2022 
yılında üretimine başlayacağı Türkiye’nin yerli oto-
mobilini 27 Aralık 2019’da Gebze’de düzenlenen tö-
renle tanıttı. Yerli elektrikli otomobil üretimine ilişkin 
ayrıntılar da aynı gün Resmi Gazete’de yayımlanan 
Cumhurbaşkanlığı kararıyla belli oldu.

Yerli otomobil TOGG’un özellikleri şu şekilde:
 �Segmentinde en uzun AKS mesafesine sahip
 �Dünyada ilk lazer teknolojisi
 �30 dakikanın altında hızlı şarj
 �Segmentinde en yüksek performans
 �30 dakika şarj ile yüzde 80 doluluk oranı
 �300+ ve 500+ kilometre menzili
 �4G / 5G bağlantısıyla güncelleme
 �Uzun batarya ömrü
 �200 beygir güce sahip motoru, 0-100 km hız-
lanma 7,6 saniye

 �400 beygir güce sahip motoru, 0-100 km hız-
lanma 4,8 saniye
28 Haziran 2018 tarihinde kurulan Türkiye’nin 

Otomobili Girişim Grubu A.Ş. Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde bir araya gelen 
her biri alanlarında lider olan Anadolu Grubu, BMC, 
Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Grubu’nun ülkemizde 
ilk kez hayata geçen bir iş birliği modeliyle oluştu-
ruldu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını Rifat 
Hisarcıklıoğlu yürütürken CEO’luğunu ise M. Gürcan 
Karakaş yürütüyor. Şirkette 27 Aralık 2019 tarihi iti-
bariyle 114 çalışan bulunuyor. Bu sayı ilerleyen yıl-
larda 4 bin kişiye ulaşacak. 

Yerli otomobilinin üretimi için Bursa’nın Gemlik 
ilçesinde bulunan Haralar bölgesindeki Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne ait araziye 2021 yılında fabrika kurul-
ması ve 2022’de ilk aracın banttan çıkması planla-
nıyor.

Türkiye’nin otomobili 
“TOGG” sahneye çıktı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile perakende, otomotiv, telekomünikasyon ve 
tüketici elektroniği gibi farklı alanlarda deneyimleri olan Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, 

Turkcell, Zorlu Grubu iş birliği ile kurulan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ilk ön 
gösterim araçlarını ülkemiz ve dünya sahnesine çıkardı. 

Teknoloji firmaları arasındaki 
rekabet, sektörü devasa 

boyutlara ulaştırdı
Teknoloji sektörü son 10 yılda toplam piyasa değeri en yüksek şirketlerin arasındaki yerini 

sağlamlaştırdı. 2000’lerde ağırlıklı olarak ve listenin zirvesinde enerji sektörü vardı. 2010’larda bu 
durum teknoloji şirketlerinin lehine değişti.

Şirketlerin toplam piyasa değeri çeşitli faktörlere 
göre günden güne değişiyor. 1 trilyon eşiğini aşan 
firmalar zaman zaman bu eşiğin altına düşebiliyor. 
Global Finance dergisinin Ağustos 2019 tarihli liste-
sine göre ilk 10’da 5 teknoloji firması var.
1. Microsoft - Teknoloji, ABD, 1 trilyon 58 milyar dolar
2. Apple - Teknoloji, ABD, 959 milyar dolar
3. Amazon - Online Alışveriş, ABD, 959 milyar dolar
4. Alphabet (Google) - Teknoloji, ABD, 839 milyar do-

lar
5. Facebook - Teknoloji, ABD, 550 milyar dolar
6. Berkshire Hathaway - Finans, ABD, 496 milyar 

dolar
7. Tencent - Teknoloji, Çin, 436 milyar dolar
8. Alibaba - Online Alışveriş, Çin, 431 milyar dolar
9. Visa - Finans, ABD, 389 milyar dolar
10. JPMorgan Chase - Finans, ABD, 366 milyar dolar

Teknoloji firmaları sadece piyasa değeri değil 
marka değeri açısından da ilk sıralarda yer alıyor. 
Forbes dergisinin 2019 marka değeri sıralamasına 
göre de ilk 10’da 6 teknoloji firması var:
1. Apple - Teknoloji, ABD
2. Google - Teknoloji, ABD
3. Microsoft - Teknoloji, ABD
4. Amazon -  Online Alışveriş, ABD
5. Facebook - Teknoloji, ABD
6. Coca-Cola - Meşrubat, ABD
7. Samsung - Teknoloji, Güney Kore
8. Disney - Eğlence, ABD
9. Toyota - Otomotiv, Japonya
10. McDonald’s - Restoran zinciri, ABD
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▶ Teknoloji firmaları arasındaki rekabet, sektörü devasa boyutlara ulaştırdı▶ Türkiye’nin otomobili “TOGG” sahneye çıktı



3. TAVSIYE ALIN
Her ne kadar kariyerinin zirvesindeki insan-

lar için her şey mükemmel gidiyor gibi görünse de 
aslında iş yaşamında tükenmişlik çok yaygın bir du-
rum ve ne zaman ortaya çıkacağı hiç belli olmuyor. 
Bu yüzden kendinizi tükenmiş hissettiğiniz noktada 
iş arkadaşlarınızdan yardım istemekten korkmayın.

Şirketinizde yetişmiş ve başarılı olmuş bir kişiyi 
belirleyin. O kişiye ulaşıp kendi hikayesini paylaşma-
sını isteyin ve bu sırada hareketlerini yakından ince-
leyin. Bu noktada; ne gibi yeteneklere sahip, kariyer 
yolculuğunda ne gibi dersler almış, gelişmesini sağ-
layan ne gibi deneyimler yaşamış, tüm bunları nasıl 
başarmış ve ona kimler yardım etmiş öğrenmeye 
çalışın.

Şirketinizde başarılı olmuş kişilerin başarı hika-
yelerini dinlemek, kendi kariyer yolculuğunuzda size 
katkı sağlayacaktır. Egonuzu park edin, dinleyin ve 
öğrenin. Aslında tüm olay iyi bir öğrenci olmak, tüm 
cevapları biliyor gibi davranmamak. Öğrenmek her 
zaman doğrudur. Bilmek her zaman yanlıştır; çünkü 
durumlar değişebilir.

4. BIR PLAN OLUŞTURUN
Kariyer yolculuğunuzda süper gücünüzü 

buldunuz, rolünüzü sorgulayıp tekrar kafanızda can-
landırdınız ve güvendiğiniz birinden tavsiye aldınız. 
Sıra geldi son adıma: Bir plan şekillendirmek adına 
kariyerinizdeki bir sonraki adımı belirleme. Kariyer 
gelişimi planı oluşturmanıza yardımcı olacak online 
araçlardan faydalanmanız gerekebilir. Bu online 
araçlar hedeflerinizi planlamanızı, güçlü yanlarınızı 
belirlemenizi ve geliştirmeniz gereken temel nokta-
ları belirlemenize yardımcı olacaktır.

Bu size ürkütücü gözükebilir; fakat taktiksel bir 
yaklaşım belirlemek tanımlamanız gereken adımları 
listeler ve kariyerinizde bir sonraki adıma geçmenizi 
sağlar. Bunu tamamladığınızda, bir daha asla kari-
yerinizdeki bir sonraki adımı sorgulamanıza gerek 
kalmaz.

‘Tutku seviyeniz ve ilhamınızla yaratıcılığınız ve 
işinize bağlılık arasında doğrudan korelasyon oldu-
ğunu düşünüyorum.’ Bir başka deyişle kariyerinizin 
monoton olmaya başladığınızı düşünüyorsanız, belki 
de bu durum işte yaptıklarınızı yansıtması açısından 
sizin için önemli bir şans olabilir. Eğer siz de Ame-
rikalıların yüzde 71’i gibi kendinizi işe bağlı hisset-
miyorsanız ve kariyerinizdeki bir sonraki adımın ne 
olduğunu bilmiyorsanız, iş hayatındaki cazibenizi 
geri kazanma yollarına göz atma zamanınız gelmiş 
demektir. İşte kariyerinizde kaybettiğiniz tutkunuzu 
geri kazanma yolları…
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Kariyer yolculuğunuzda 
tutkunuzu kazanmanıza 

yardımcı olacak öneriler

Yeni bir işe başlamak 
ilk buluşmaya gitmek gibidir. 

İçinizde büyük bir heyecan vardır ve ilk 
başlarda herkesi etkilemek istersiniz; fakat 

zaman geçtikçe işe gitmek sizin için bir rutine 
dönüşeceği için içinizdeki tutku da zamanla 

azalıp gider. Her ne kadar stress fiziksel olarak 
yorgunluğa ve uyku isteğine neden olsa da 

stressin içsel ve psikolojik etkileri bulunuyor. 
Yani iş yaşamında tükenmişlik hali 

stres kaynaklı değil…

1. KENDI SÜPER GÜCÜNÜZÜ BULUN
Herkesin kendine özgü, kendini diğer çalı-

şanlardan ayıran yetenekleri vardır ve bu noktada 
en önemli nokta kendinizinkini bulmaktır. Güçlü 
yanlarını belirtmeyen kişilerin işe alınma ihtimalleri 
oldukça düşük. Güçlü yanlarınızı bulmak için kendi-
nize şu soruları sorun:

 � İşte neyi seviyorsunuz?
 � İnsanlar sizin hangi alanda iyi olduğunuzu söylü-
yor?
 �Ne gibi başarılar elde ettiniz, hangi süper güçleri-
niz bu kazanımları elde etmenizde yardımcı oldu?
 �Başkalarından farklı olarak yaptığınız şey nedir?
 �Bir sonraki hedefiniz nedir: Unvan mı, para mı, 
görev almak mı ya da bir yeteneğe sahip olmak 
mı?

2. IŞINIZI YENIDEN TANIMLAYIN
İşinizi bırakmak mı istiyorsunuz? İşi bırak-

mak kolay bir çözüm yolu gibi görünebilir; fakat her 
zaman en akılcı yol olmayabilir. Bunun yerine, şu 
anki pozisyonunuzu sorgulamanızda ve sevdiğiniz 
şeyleri sıralayacak şekilde yeniden tanımlamanızda 
fayda var. Rolünüzü farklı açılardan yeniden hayal 
edin. Bu şekilde düşünmeye çalışmak, mükemmel 
deneyimler, bağlantılar ve en sevdiğiniz süper güç-
lerinizle ilgili sonuçlar yaratmanıza olanak sağlaya-
caktır.
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▶ Kariyer yolculuğunuzda tutkunuzu kazanmanıza yardımcı olacak öneriler YÖNETİM & İK 



 

 

2018 yılı Aralık ayında 257,89 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 2019 yılı 
Aralık ayında, bir önceki yıla göre %13 oranında artarak 291,32 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Bu 
dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (297,87 TL/MWh) %2,2 oranında azalış 
göstermiştir.   

Aralık 2019’da en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 10 Aralık Cuma günü 321,09 TL/MWh 
olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 22 Aralık Pazar günü 217,40 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise en yüksek PTF değerinin 2 Aralık 
Pazartesi günü saat 17.00’de 338,01 TL/MWh, en düşük PTF değerinin ise 23 Aralık Pazartesi günü saat 
04.00’da 45,00 TL/MWh olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

 

APLUS ENERJİ ARALIK 2019 ANALİZİ 

2019 yılı Aralık ayında gerçekleşen toplam 25.407 GWh elektrik üretiminin %74.4’ü serbest üretim 
şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, bir önceki aya 
göre 0,4 puan artmış, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise 8,7 puan artmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini %22,1 oran ile EÜAŞ santralleri ve %3,4 oran ile İşletme Hakkı Devir 
santralleri izlemektedir. Toplam üretimin %0,1’ine karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-Devret santralleri 
tarafından üretilmiştir1. 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise 2019 Aralık ayında toplam üretimin 
%24,4’ünün doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Barajlı 
hidroelektrik santraller ilgili ayda toplam üretimin %16’sını karşılarken, akarsu tipi hidroelektrik 
santraller ise %3,9 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri Aralık ayında toplam 
üretimin %24,1’ini karşılarken, yerli kömür santralleri ise %19,5 oranında katkı sağlamıştır. Yenilenebilir 
enerji santrallerinden rüzgar enerjisi santralleri toplam üretime %3,2 jeotermal ve güneş enerjisi 
santralleri2 ise %0,1 oranında katkıda bulunmuştur. Diğer termik santrallerin3 üretimdeki payı ise %1,5 
olarak gerçekleşmiştir.  

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2019 Aralık ayında termik santrallerin gerçekleşen 
toplam üretimdeki payı %69,45 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen 
elektrik üretiminin payı ise %30,55 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 Aralık verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 31 Aralık 2019 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır. 
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2018 yılı Aralık ayında 257,89 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 2019 yılı 
Aralık ayında, bir önceki yıla göre %13 oranında artarak 291,32 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Bu 
dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (297,87 TL/MWh) %2,2 oranında azalış 
göstermiştir.   

Aralık 2019’da en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 10 Aralık Cuma günü 321,09 TL/MWh 
olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 22 Aralık Pazar günü 217,40 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise en yüksek PTF değerinin 2 Aralık 
Pazartesi günü saat 17.00’de 338,01 TL/MWh, en düşük PTF değerinin ise 23 Aralık Pazartesi günü saat 
04.00’da 45,00 TL/MWh olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

 

2019 yılı Aralık ayında pik saatlerde5 314,49 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki ayın 
pik saatler ortalaması olan 309,34 TL/MWh’lik değere göre %1,7 oranında artmış6.  

2018 yılı Aralık ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 227,81 TL/MWh iken, bu değer 
2019 yılı Aralık ayında %17,7 oranında bir artış kaydetmiş ve 268,15 TL/MWh olarak gerçekleşmiştir. 

 

2018 yılı Aralık ayı içerisinde toplam 25.478 GWh olan elektrik talebi, 2019 yılı Aralık ayında bir önceki 
yıla göre %0,15 oranında artış göstererek, 25.517 GWh değerine yükselmiştir7. 2018 yılı Aralık ayında 
33.801 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2019 yılı Aralık ayında 34.298 MWh olarak 
gerçekleşmiştir.  

 

2019 yılı Kasım ayı sonunda 91.251 MW olan toplam kurulu güç değeri 99,9 MW’lık artışla 2019 yılı 
Aralık ayı sonunda 91.351 MW olarak kaydedilmiştir.  

 
5 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-08:00 arasındaki saatleri ifade 
eder. 
6 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır. 
7 2018 ve 2019 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
 

ralleri ise %19,5 oranında katkı 
sağlamıştır. Yenilenebilir enerji 
santrallerinden rüzgar enerjisi 
santralleri toplam üretime %3,2 
jeotermal ve güneş enerjisi sant-
ralleri2 ise %0,1 oranında katkıda 
bulunmuştur. Diğer termik sant-
rallerin3 üretimdeki payı ise %1,5 
olarak gerçekleşmiştir. 

TEİAŞ tarafından yayımlanan 
üretim verilerine göre, 2019 Ara-
lık ayında termik santrallerin ger-

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.

çekleşen toplam üretimdeki payı 
%69,45 olarak kaydedilmiştir. Ye-
nilenebilir enerji kaynaklarından 
elde edilen elektrik üretiminin 
payı ise %30,55 olarak gerçekleş-
miştir4.

2018 yılı Aralık ayında 257,89 
TL/MWh olarak gerçekleşen or-
talama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2019 yılı Aralık ayında, bir önceki 
yıla göre %13 oranında artarak 
291,32 TL/MWh olarak kaydedil-
miştir. Bu dönemde gerçekleşen 
ortalama PTF, bir önceki aya göre 
(297,87 TL/MWh) %2,2 oranında 
azalış göstermiştir.  

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

Aralık 2019’da en yüksek gün-
lük ortalama piyasa takas fiyatı 
10 Aralık Cuma günü 321,09 TL/
MWh olarak gerçekleşirken; en 
düşük günlük ortalama PTF ise 
22 Aralık Pazar günü 217,40 TL/
MWh olarak kaydedilmiştir. Pi-
yasa takas fiyatları saatlik bazda 
incelendiğinde ise en yüksek PTF 
değerinin 2 Aralık Pazartesi günü 
saat 17.00’de 338,01 TL/MWh, en 
düşük PTF değerinin ise 23 Ara-
lık Pazartesi günü saat 04.00’da 
45,00 TL/MWh olarak gerçekleş-
tiği görülmektedir.

2019 yılı Aralık ayında pik sa-
atlerde5 314,49 TL/MWh olarak 

5  Pik saatler 08:00-20:00 arasında-
ki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-

2019 yılı Aralık ayında gerçek-
leşen toplam 25.407 GWh elektrik 
üretiminin %74.4’ü serbest üretim 
şirketleri tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. Serbest üretim şirketle-
rinin üretimdeki payı, bir önceki 
aya göre 0,4 puan artmış, geçtiği-
miz yılın aynı dönemine göre ise 
8,7 puan artmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 
%22,1 oran ile EÜAŞ santralleri ve 

%3,4 oran ile İşletme Hakkı Devir 
santralleri izlemektedir. Toplam 
üretimin %0,1’ine karşılık gelen 
miktar ise Yap-İşlet-Devret sant-
ralleri tarafından üretilmiştir1.

Gerçekleşen elektrik üretimi 
kaynak bakımından incelendi-
ğinde ise 2019 Aralık ayında top-

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

lam üretimin %24,4’ünün doğal 
gaz ve LNG santralleri tarafından 
gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Barajlı hidroelektrik santraller il-
gili ayda toplam üretimin %16’sını 
karşılarken, akarsu tipi hidroe-
lektrik santraller ise %3,9 ora-
nıyla üretime katkıda bulunmuş-
tur. İthal kömür santralleri Aralık 
ayında toplam üretimin %24,1’ini 
karşılarken, yerli kömür sant-
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santralleri %0,2’lik (150 MW), iş-

letme hakkı devredilen santral-

ler %3,8’lik (3.447 MW) bir orana 

sahiptir. Lisanssız santrallerin 

toplam kurulu güç içindeki payı 

da %6,9 (6.309 MW) olarak kayde-

dilmiştir. 

2019 yılı Aralık ayı sonunda 

oluşan toplam kurulu gücün 

%28,4’lik kısmı (25.933 MW) doğal 

gaz ve LNG yakıt tipi santralleri 

ile karşılanırken, %22,6’lik kısmı 

(20,643 MW) barajlı hidrolik sant-

yayımlanan 31 Aralık 2019 tarihli Genel 
Günlük İşletme Neticesi raporu kulla-
nılmaktadır. 

raller tarafından karşılanmak-

tadır. Bu yakıt tiplerini %12,4’lik 

(11.317 MW) oran ile yerli kömür9 

santralleri ve %9,8’lik oran (8.967 

MW) ile ithal kömür santralleri 

izlemektedir. Akarsu tipi hidro-

lik santraller %8,6’lık bir orana 

(7.851 MW) sahipken, rüzgâr 

santralleri toplam kurulu gücün 

%8,3’lük bir kısmını (7.547 MW) 

oluşturmaktadır10. Toplam kurulu 

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

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

gücün %6,6’lik kısmı (5.987 

MW) güneş enerjisi santral-

leri, %1,7’lik kısmı (1.515 MW) 

jeotermal enerji santrallerin-

den oluşurken, %1,7’lik kısmı 

(1.593 MW) ise diğer termik 

santraller11 tarafından oluştu-

rulmaktadır. 

2018 yılı Aralık ayında 6,18 

milyar m3 olarak kaydedilen 

toplam doğal gaz tüketimi, 

2019 yılı Aralık ayında %17,4 

oranında bir azalışla 5,81 mil-

yar m3 olarak gerçekleşmiştir. 

Elektrik santrallerinde tüketi-

len doğalgaz miktarı 2018 yılı 

Aralık ayında 1,08 milyar m3 

iken bu miktar, 2019 yılının 

aynı döneminde %6,6 oranında 

azalarak 1,01 milyar m3 ola-

rak kaydedilmiştir12. Elektrik 

santrallerinde tüketilen doğal 

gaz miktarının toplam doğalgaz 

tüketimine oranı 2018 yılı Aralık 

ayında %17,5 iken, bu oran 2019 

Aralık ayında %17,4 olarak ger-

çekleşmiştir.

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

12   2019 yılı Aralık 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. 

 

2018 yılı Aralık ayında 6,18 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2019 yılı Aralık 
ayında %17,4 oranında bir azalışla 5,81 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik santrallerinde 
tüketilen doğalgaz miktarı 2018 yılı Aralık ayında 1,08 milyar m3 iken bu miktar, 2019 yılının aynı 
döneminde %6,6 oranında azalarak 1,01 milyar m3 olarak kaydedilmiştir12. Elektrik santrallerinde 
tüketilen doğal gaz miktarının toplam doğalgaz tüketimine oranı 2018 yılı Aralık ayında %17,5 iken, bu 
oran 2019 Aralık ayında %17,4 olarak gerçekleşmiştir. 
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gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması 
olan 309,34 TL/MWh’lik değere 
göre %1,7 oranında artmış6. 

2018 yılı Aralık ayında pik dışı 
(off-peak) saatlerin PTF değeri 
ortalama 227,81 TL/MWh iken, 
bu değer 2019 yılı Aralık ayında 

08:00 arasındaki saatleri ifade eder.

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

%17,7 oranında bir artış kaydet-
miş ve 268,15 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir.

2018 yılı Aralık ayı içerisinde 
toplam 25.478 GWh olan elektrik 
talebi, 2019 yılı Aralık ayında bir 
önceki yıla göre %0,15 oranında 
artış göstererek, 25.517 GWh 
değerine yükselmiştir7. 2018 yılı 
Aralık ayında 33.801 MWh olarak 
ölçülen saatlik ortalama talep, 

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

2019 yılı Aralık ayında 34.298 
MWh olarak gerçekleşmiştir. 

2019 yılı Kasım ayı sonunda 
91.251 MW olan toplam kurulu 
güç değeri 99,9 MW’lık artışla 
2019 yılı Aralık ayı sonunda 
91.351 MW olarak kaydedilmiştir. 

Toplam kurulu gücün %67,7’lik 
(61.863 MW) kısmını serbest üre-
tim şirketleri oluştururken, EÜAŞ 
santrallerinin toplam kurulu 
güçteki payı %21,4 (19.582 MW) 
seviyesindedir8. Yap işlet devret 

8  Kaynak olarak TEİAŞ tarafından 

2019 yılı Aralık ayında pik saatlerde5 314,49 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki ayın 
pik saatler ortalaması olan 309,34 TL/MWh’lik değere göre %1,7 oranında artmış6.  

2018 yılı Aralık ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 227,81 TL/MWh iken, bu değer 
2019 yılı Aralık ayında %17,7 oranında bir artış kaydetmiş ve 268,15 TL/MWh olarak gerçekleşmiştir. 

 

2018 yılı Aralık ayı içerisinde toplam 25.478 GWh olan elektrik talebi, 2019 yılı Aralık ayında bir önceki 
yıla göre %0,15 oranında artış göstererek, 25.517 GWh değerine yükselmiştir7. 2018 yılı Aralık ayında 
33.801 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2019 yılı Aralık ayında 34.298 MWh olarak 
gerçekleşmiştir.  

 

2019 yılı Kasım ayı sonunda 91.251 MW olan toplam kurulu güç değeri 99,9 MW’lık artışla 2019 yılı 
Aralık ayı sonunda 91.351 MW olarak kaydedilmiştir.  

 
5 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-08:00 arasındaki saatleri ifade 
eder. 
6 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır. 
7 2018 ve 2019 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
 

Toplam kurulu gücün %67,7’lik (61.863 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ 
santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %21,4 (19.582 MW) seviyesindedir8. Yap işlet devret 
santralleri %0,2’lik (150 MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,8’lik (3.447 MW) bir orana 
sahiptir. Lisanssız santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %6,9 (6.309 MW) olarak 
kaydedilmiştir.  

 

2019 yılı Aralık ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %28,4’lik kısmı (25.933 MW) doğal gaz ve LNG 
yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %22,6’lik kısmı (20,643 MW) barajlı hidrolik santraller tarafından 
karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12,4’lik (11.317 MW) oran ile yerli kömür9 santralleri ve %9,8’lik 
oran (8.967 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik santraller %8,6’lık bir 
orana (7.851 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün %8,3’lük bir kısmını (7.547 MW) 
oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün %6,6’lik kısmı (5.987 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,7’lik 
kısmı (1.515 MW) jeotermal enerji santrallerinden oluşurken, %1,7’lik kısmı (1.593 MW) ise diğer 
termik santraller11 tarafından oluşturulmaktadır.  

 
8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 31 Aralık 2019 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır.  
9 Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır. 
10 Akarsu tipi hidrolik santrallere lisanssız hidrolik santraller de dahildir. 
11 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik, kojenerasyon ve biyokütle santralleri diğer termik 
santraller olarak sınıflandırılmaktadır. 
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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