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� Katkılı akaryakıtta “fiyat serbest olsun” talebi
� Elektrikte İstanbul alarmı
� Çin, dünya çapında 27 termik santrali finanse ediyor
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ENERJİ KAYNAĞI 
TEKNOLOJİ OLACAK

Katkılı akaryakıtta  
“fiyat serbest olsun” talebi

Elektrİkte İstanbul alarmı: 
“Bölgesel Kapasite Mekanizması” kurulacak

Zayıflayan uluslararası iş birliği global 
risklere kapı açıyor!

Yenilenebilir enerji yatırımlarına jeopolitik 
belirsizlikler ve yeni teknolojiler yön veriyor

24 26 52 56
Türkiye’nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketleri, araçların performansını 
artırdığını ve yapılan kilometreye olumlu etkide bulunduğunu belirttikleri “katkılı 
akaryakıt” için enerji yönetiminin kapısını çaldı. Şirketler, halen istasyonlarda 
normaline göre 5 kuruş daha pahalı satılan katkılı akaryakıtta fiyatların serbest 
bırakılmasını istedi. 

ENKA’nın iki doğal gaz santralinde üretimi durdurma kararının ardından 
enerji yönetimi İstanbul ve Trakya’da yaşanabilecek elektrik sıkıntısını 
gidermek için çalışmalara başladı. Olası seçenekleri değerlendiren bürokrasi 
halen ulusal bazda uygulanan kapasite mekanizmasını bölgesel olarak 
uygulamayı değerlendiriyor… 

Dünya Ekonomik Forumu tarafından açıklanan “2019 Global Riskler 
Raporu”, birkaç yıldır etkisi gündemi belirleyen uluslararası iş birliğine 

dikkat çekiyor; artan jeopolitik ve jeo-ekonomik gerilimlerin, 2019 
yılının en acil riski olarak öne çıktığını söylüyor. 

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY’nin Yenilenebilir Enerji Ülke 
Çekiciliği Endeksi’ne göre; yenilebilir enerjide önde gelen ülkeler jeopolitik 
belirsizlikler ve teknolojik dönüşüm dolayısıyla ihtiyatlı bir tutum sergiliyor.
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Ülkenin ilk nükleer tesisi için ilk adım atıldı
Dünyada ilk nükleer santral 1955 yılında 
önce ABD, daha sonra da Sovyetler 
Birliği’nde kuruldu. Türkiye de 1960’lı 
yılların başında nükleer enerjiyi konuşmaya 
başladı. Bugüne kadar onlarca proje 
hazırlandı, görüşmeler yapıldı... Ancak 60 
yıla yakın bir süredir devam eden nükleer 
santral konusunda ilk gerçek adım 3 Nisan 
2018 tarihinde atıldı ve Rus devlet şirketi 
Rosatom’un yapacağı Akkuyu Nükleer 
Santrali’nde temel atılıp ilk harç döküldü. 
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TRT 1’in siyah beyaz yıllarından bile 
hayatımızın en renkli ve tek kanalı 
olduğu, yayının akşam 6’da başla-

yıp gece 12’de bittiği dönemlerde,  hafta 
sonları hepimizi ekran başına kilitleyen 
fantastik filmler yayınlanırdı. Hayretle iz-
ler, günlerce konuşurduk… İşte o filmler 
gerçeğe dönüşüyor, insanın asla ket vuru-
lamayacak zekası, yaratma dürtüsü, hayal 
gücü, olmaz denilen birçok şeyi ete ke-
miğe büründürüyor. Tüm bunları da yine 
insanın eseri olan teknoloji mümkün hale 
getiriyor. Bu dönüşümü enerji sektörü de 
yakından yaşıyor hatta aktif bir oyuncusu 

haline bile geldi. 
Teknoloji yüzlerce yıldır ‘krallık’ koltu-
ğunda oturan petrol ve kömürün tahtını 
sarsmakla kalmadı, yaşamsal döngüsünü 
de zora soktu. Artık birçok ülke, özellikle 
de gelişmiş ülkeler enerjilerinin önemli bir 
kısmını yenilenebilir kaynaklardan sağ-
lıyor. 15 yıl önce oldukça pahalı olan ye-
nilenebilir enerji ekipmanlarının gelişen 
teknolojiyle daha ucuz hale gelmesiyle bu 
sonuca ulaştık. 
Artık önümüzde başka bir süreç var. O da 
bugüne kadar varlığını dahi bilmediğimiz 
yeni enerji kaynakları…
Hem inovatif yatırımcılar hem de bilim in-
sanlarının ortak çalışmaları uzay enerjisi, 
füzyon enerjisi, dalga enerjisi gibi çok sayı-

da yeni kaynağını ortaya çıkardı. Laboratu-
varlarda yapılan testler, pilot uygulamalar 
dönemi de sona erdi ve artık insan hareke-
tinden, idrarından, dalgaların gücünden, 
buharlaşan sulardan enerji elde etmeye 
başladık. 
Teknolojinin enerji dünyasına kazandırdı-
ğı bir diğer artı ise var olan kaynakları daha 
verimli kullanmak oldu. ‘Güneş, rüzgar, je-
otermal gibi doğal ve temiz kaynaklardan 
nasıl daha fazla verim alabilirim’ sorusuna 
kafa yoran bilim insanları, gömülü güneş 
sistemlerini geliştirdi, hatta uzaya güneş 
santrali kurma çalışmalarına bile başladı. 
Yükseklerdeki rüzgarı yakalayıp elektriğe 
çevirecek uçan türbinler dahi yapıldı. 
Türkiye de bu yarışta yerini almalı… Son 
dönemde Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve 
bürokratlar, enerji ve teknoloji ikilisine 
dair önemli açıklamalar yapıyor. “Tekno-
lojiye sahip olmayanın enerjiye de sahip 
olmasının zor olduğu” mesajı veren bu 
açıklamaların artık pratiğe aktarılacağı 
bir döneme geldik. Sadece tüketen değil, 
üreten bir ülke de olmak için biz de kamu, 
üniversite, araştırma kurumları ve yatı-
rımcıların bir arada olduğu yapılarla enerji 
teknolojileri geliştirmeliyiz. Bu ayki kapak 
haberimizi ‘geleceğe’ ayırdık. 
Keyifli okumalar dileriz…  
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SHELL DE MADENİ YAĞ ALANINDA 
BİRİNCİLİĞİNİ İLAN ETTİ 

Shell’den yapılan açıklamada “Kline & Company’nin açıkladığı 
madeni yağlar pazar analizi raporuna göre, Shell dünyanın lider 
madeni yağ tedarikçisi olurken, Petrol Sanayi Derneği’nin (PET-
DER) Türkiye pazarına ilişkin sektör raporuna göre Shell & Turcas, 
2018’de de Türkiye liderliğini tescilledi” denildi. Açıklamada şu 
bilgilere yer verildi: 
Shell Madeni Yağlar, 12. kez üst üste hem Türkiye hem de küre-
sel madeni yağlar pazarının lideri oldu. Petrol Sanayi Derneği’nin 
(PETDER) Türkiye pazarına ilişkin sektör raporuna göre Shell & 
Turcas, Türkiye’nin* lider madeni yağ tedarikçisi olurken, ulus-
lararası danışmanlık ve araştırma şirketi Kline & Company’nin 
açıkladığı madeni yağlar pazar analizi raporuna göre de Shell, geç-
tiğimiz yıl olduğu gibi dünyanın** ‘1 numaralı Madeni Yağ Teda-
rikçisi’ oldu. 
Shell’in Akdeniz’deki en büyük madeni yağ ve gres üretim tesisi 
olan Derince’deki üretim tesisi, 2018 yılındaki 34 bin ton ihracat 
hacmiyle rekor seviyeye ulaştı. Shell & Turcas, bölgesel madeni 
yağ üretim üssü konumundaki Derince Madeni Yağ ve Gres Üretim 
Tesisi’nden, hem iç pazara satış yaptı hem de Arjantin’den Suudi 
Arabistan’a, Amerika Birleşik Devletleri’nden Hollanda’ya toplam 
61 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.
Dünya çapında ve Türkiye pazarında üst üste 12 yıldır lider olma-
nın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Shell & Turcas Madeni 
Yağlar Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak; “Pazar liderliğimizi, 
inovasyon gücümüz sayesinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de sürdürüyoruz. Hedefimiz, müşterilerimize yüksek performans 
alacakları ürünler sunarak liderliğimizi önümüzdeki yıllarda da 
devam ettirmek. Başarımızda emeği olan çalışanlarımıza, iş ortak-
larımıza ve müşterilerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

PETROL OFİSİ MADENİ 
YAĞLAR “YÜZDE 24.7 
PAYLA LİDERİZ” DEDİ 

Petrol Ofisi Madeni Yağlar’dan yapılan basın 
açıklamasında “Yaklaşık 90 bin tonluk iç pazar 
satışı ile yüzde 24.7’lik pay aldığı Türkiye made-
ni yağlar ve kimyasallar pazarının 2018 yılında 
da lideri oldu” denildi. “Geleneksel pazar lider-
liğini 9’uncu yılına taşıyan Petrol Ofisi, 10 bin 
tonu aşan üretimini ise 4 kıtada 35 ülkeye ihraç 
ediyor. Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verileri-
ne göre, Petrol Ofisi 2018 yılında yüzde 24,7’lik 
pay aldığı Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar 
pazarındaki liderliğini 2010’dan bu yana ara-
lıksız olarak sürdürerek, 9’uncu yılına taşımış 
oldu” bilgisini veren açıklamada şu bilgilere yer 
verildi:

Petrol Ofisi Madeni Yağlar’ın, hem üretim hem 
de geliştirme süreçlerinde ileri teknolojinin kul-
lanıldığı 350’yi aşkın farklı ürün çeşitliliği ile 
Türkiye’nin bu alandaki hemen hemen tüm ih-
tiyaçlarına ideal çözümler sunduğunu söyleyen 
Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “İleri teknolojiye 
sahip yüksek kaliteli ürünlerle başta otomotiv, 
makine olmak üzere tüm sektörlere önemli katkı 
sağlıyor, gelişimlerini destekliyoruz. Türkiye’nin 
en büyük 3 özel sektör şirketi arasında yer alan, 
akaryakıt sektörünün geleneksel lideri ve öncü-
sü konumundaki Petrol Ofisi’nin madeni yağlar 
ve kimyasallar pazarındaki liderliğini de 2010 
yılından bu yana aralıksız olarak sürdürmesi 
bizler için gurur verici” dedi.
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Tekstil, enerji, çimento, iş makinesi ve traktör, ambalaj gibi 
çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve 10.000’den fazla 
çalışanı bulunan Sanko Grubu’nun enerji kolunu oluşturan 
Sanko Enerji, ülkemizin ihtiyacı olan elektriğin kaliteli, 
güvenilir, rekabetçi ve çevre ile uyumlu temin edilmesini 
ilke edinmiştir.

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



AKKUYU NGS’DE 
BİR AŞAMA DAHA 
TAMAMLANIYOR

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olan ve 
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSA-
TOM) tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer 
Güç Santrali’nde (Akkuyu NGS) bir aşama daha 
tamamlanıyor. Projenin ilk ünitesinin inşasın-
da yer alan firmalardan MEFA Şirketler Grubu 
Proje Müdürü Hasan Eralp Koçak “Şubat ayının 
15’inde dökülecek betonla birlikte temelin inşaa-
tı tamamlanmış oluyor. Biz bir Mersin firmasıyız 
ve Mersin’den çıkan bir firmanın bu reaktörün 
inşaatında çalışıyor olması, böylesine kritik bir 
işte çalışıyor olması bizim için bir övünç kayna-
ğı” dedi.

Projede mukavemeti en yüksek çok özel bir de-
mir kullandıklarını kaydeden Koçak, şunları 
söyledi: Yaklaşık 2 bin 500 ton olan çok yoğun 
bir demir donatı montajı gerçekleştirdik. Rus-
ya’dan yatırımcı firmanın getirdiği mukavemeti 
yüksek demir kullandık. Türkiye’de bu demir 
üretilmiyor ancak aynı kimyada, aynı sertlikte, 
aynı mukavemette demirin Türkiye’de üretilmesi 
için çalışmalara başlandığını biliyoruz. Kullanı-
lan beton da özel betondur, yüksek mukavemetli 
betondur.

ZORLU ENERJİ ŞARJ 
İSTASYONLARI EGE’DE

Zorlu Enerji Solutions (ZES), iki farklı noktada 
daha şarj istasyonu açtı. İzmir Gaziemir, Manisa 
Merkez Zorpet ve Manisa Salihli’de açılan elekt-
rikli şarj istasyonlarından kullanıcılar, belirli bir 
süre için ücretsiz kullanım hizmetiyle yararlana-
cak. Sadece şehir içi kullanım için değil, aynı za-
manda şehir dışı seyahatlerde de elektrikli araç 
sahiplerinin ulaşımını kolaylaştırmak ve onlara 
kesintisiz bir sürüş deneyimi sunmak için çalış-
malarına devam eden ZES, bu kapsamda Ege’de 
iki farklı noktada daha elektrikli şarj istasyonu 
hayata geçirdi. İzmir’in Gaziemir ilçesi ile Mani-
sa’nın merkezi ve Salihli ilçesinde tüketicilerin 
kullanımına sunulan elektrikli şarj istasyonları, 
belirli bir süre için ücretsiz kullanım hizmeti ve-
recek.

Açılan iki yeni istasyon ile İzmir, Manisa, Afyon-
karahisar, Uşak, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Kocae-
li ve İstanbul illerinde toplam 23 farklı noktada 
elektrikli şarj istasyonlarıyla hizmet veren ZES 
istasyonlarının, 2019 sonuna kadar 200’e çı-
karılması hedefleniyor. Bu sayede kullanıcılar, 
Türkiye’nin birçok bölgesine şarj problemi yaşa-
madan rahatça yolculuk yapabilecek. Şarj istas-
yonlarının artması, elektrikli araç ekosistemine 
de katkı sunarken birçok elektrikli araç markası-
nın da Türkiye pazarına giriş sürecini hızlandır-
ması anlamına geliyor.
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Yenilenebilir enerji alanında, uluslararası 
ve yerel tecrübelerimizle çözüm ortağıyız.

Proje geliştirme, inşaat ve işletme 
ortağınız ya da hizmet sağlayıcınız 
olarak tüm uzmanlığımızı sunuyoruz

+90 212 240 6161        info.turkey@res-group.com        www.res-group.com/tr

Renewable Energy Systems
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STAR RAFİNERİ’YE EN İYİ 
FİNANSAL PROJE YÖNETİMİ 

ÖDÜLÜ
SOCAR Türkiye’nin iştiraki STAR Rafineri, İngiltere’de 
International Finance Publications Ltd. tarafından ya-
yınlanan seçkin finans ve iş analizi dergisi International 
Finance Dergisi’nin verdiği International Finance Awards 
ödüllerinde ‘Finans’ kategorisinde “Best Financial Pro-
ject Management- En İyi Finansal Proje Yönetimi” ödü-
lüne layık görüldü. Her yıl Avrupa, Asya, Orta Doğu ve 
Afrika’da 10 kategoride verilen prestijli ödül, 17 Ocak’ta 
Dubai’de düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Ödülü, 
STAR Rafineri adına Finans Direktörü Betül Sarıkaya aldı.

STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, Türkiye’de tek 
noktaya yapılan en büyük reel sektör yatırımıyla bu pres-
tijli ödüle layık olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. 
İlter, toplam yatırım bedeli 6,3 milyar dolar olan proje 
için Aralık 2012’de Türkiye’nin ilk Stratejik Yatırım Teş-
vik Belgesi’ni aldıklarını ifade ederek, “SOCAR tarafın-
dan hayata geçirilen bu dev yatırımın 3.3 milyar dolar-
lık kısmı 29 Mayıs 2014 tarihinde imzalanan anlaşma 
kapsamında proje finansmanı kredisiyle, kalan kısmı 
ise öz kaynaklardan karşılandı. Kredi miktarı, süresi ve 
kaynakları anlamında ilklere imza attığımız finansman 
paketimiz, bugüne kadar bize pek çok ödül kazandırdı” 
bilgisini verdi. 

PANASONİC’TEN 
 “100 ÇOCUK, 100 

MUTLULUK” PROJESİ…
Panasonic Eco Solutions Türkiye, yürüttüğü ku-
rumsal sosyal sorumluluk projeleri ile hayata 
değer katmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, fa-
aliyet gösterdiği bölgenin yerel kalkınmasına da 
büyük önem veren şirket, Panasonic’in 100. yıl-
dönümü anısına gerçekleştireceği “100 Çocuk, 
100 Mutluluk” adlı yeni projesini Sancaktepe 
Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata ge-
çirmek üzere protokol imzaladı. Proje kapsamın-
da hazırlanan protokolün imza seremonisi ise 
Sancaktepe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydoğ-
du, Şube Müdürü Osman Afacan, Panasonic Eco 
Solutions Türkiye Şirket Başkanı Tatsuya Kuma-
zawa ve Kurumsal Marka Yönetimi Genel Müdürü 
Aysel Özaltınok’un katılımı ile gerçekleştirildi. 
Başkan Tatsuya Kumazawa, imza töreninde yap-
tığı konuşmada “Panasonic, tüm dünyada ‘Daha 
İyi Bir Yaşam, Daha İyi Bir Dünya’ hedefi ile fa-
aliyet gösteren, sosyal sorumluluk duyarlılığı 
konusunda örnek şirketlerden biri. Panasonic 
Eco Solutions Türkiye olarak biz de gelecek ne-
sillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma He-
defleri’ne katkı sağlamak için ekonomik, sosyal 
ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek 
adına büyük çaba sarf ediyoruz. Sancaktepe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile bugün imzaladığımız pro-
tokolle birlikte hayata geçireceğimiz, ‘100 Ço-
cuk, 100 Mutluluk’ sosyal sorumluluk projesi ile 
de Sancaktepe’de yaşayan çocukların hayatına 
mutluluk katmayı hedefleyeceğiz” dedi. 

ICSG İSTANBUL 2019’A 
10 BİN KİŞİNİN KATILIMI 

BEKLENİYOR
Çok sayıda bakanlık ve meslek örgütünün deste-
ğiyle gerçekleşecek olan ICSG İstanbul 2019 (7. 
Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler 
Kongre ve Fuarı), 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde 
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Enerji 
sektöründeki paydaşların bir arada bulunacağı, 
350’ye yakın global firmanın standlı katılım sağ-
layacağı, Almanya’nın ülke partneri olduğu, 7. 
Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler 
Kongre ve Fuarı’na 50’yi aşkın ülkeden 10 binin 
üzerinde sektör temsilcisinin, uzman ve akade-
misyenin katılması bekleniyor.
ICSG İstanbul 2019 Yürütme Kurulu Başkanı ve 
İstanbul Regülasyon Merkezi Direktörü Prof. Mat-
tihas Finger kongre ve fuarın Türkiye ve bölgede-
ki akıllı şehirler ve şebekeler konularında sayısız 
ve ilginç etkinliklere sahne olacağını belirtti. 
Etkinliğin, hızla değişen teknolojileri, ekonomik 
fırsatları ve toplumun ihtiyaçlarının göz önünde 
tutularak tüm dinamikleri yansıtacağını bildiren 
Prof. Finger şu açıklamayı yaptı: Akıllı şehirler 
ile ilgili dünyanın birçok yerinde çeşitli fuarlar 
ve kongreler düzenleniyor. Bu fuarların birçoğu 
birbirlerinin benzeri niteliğinde. En önemli hu-
sus ise bu tür organizasyonların bir defaya mah-
sus olması. İşte ICSG İstanbul 2019’un farklılığı 
burada ortaya çıkıyor. Bu yıl 7. kez organize edi-
lecek olan ICSG İstanbul 2019 sürdürülebilirliği 
ispat ediyor.

ENERJİSA ENERJİ 
VE BAŞKENT 

EDAŞ’IN KREDİ 
NOTU TEYİT EDİLDİ 
Uluslararası kredi derecelen-
dirme kuruluşu Fitch; Enerjisa 
Enerji A.Ş. ve dağıtım iş kolunda-
ki ana iştiraklerinden olan Baş-
kent EDAŞ’ın AA (tur) olan uzun 
vadeli ulusal kredi notunu teyit 
ederek görünümünü durağan 
olarak belirledi. 
Fitch, yaptığı açıklamada kredi 
notunun gerekçesi olarak Enerji-
sa Enerji A.Ş. ve Başkent EDAŞ’ın 
gelirlerinin büyük oranda regüle 
doğası, cazip reel getiri avantajı 
ve döviz kuru riskinin sınırlı ol-
ması olarak gösterdi. Fitch ayrıca 
bu göstergelerin mevcut ekono-
mik ortamda görece güçlü ve ön-
görülebilir bir yapıyı işaret etti-
ğini belirtti. Enerjisa Enerji A.Ş. 
CFO’su Sascha Bibert, açıklanan 
kredi notuna ilişkin olarak “Sağ-
lam bilançomuz sayesinde müş-
terilerimiz ve yatırımcılarımız 
için uzun soluklu performans 
yaratacak şekilde faaliyetlerimi-
ze devam edeceğiz” dedi.
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OPET’TEN PERAKENDE HAMLESİ: 
‘ULTRAMARKET’ 

OPET, 1600’ü aşkın istasyonunda yer 
alan ‘Fullmarket’lerini 10 kategoride 
1000’den fazla ürünün yer aldığı 
perakende zinciri ‘Ultramarket’e dö-
nüştürüyor. Akaryakıt istasyonlarını 
günün her saatinde her türlü ihtiya-
cın karşılanabileceği yaşam alanları 
haline getirecek bu dönüşüm kapsa-
mında OPET Genel Müdürü Cüneyt 
Ağca, “İlk etapta İstanbul, Ankara, 
İzmir ve Balıkesir’de bulunan top-
lam 20 istasyonumuzu Utramarket’e 

dönüştürdük, bu yıl sonuna kadar 
100’e yakın istasyonumuzu birer 
perakende noktasına dönüştürmeyi 
planlıyoruz, market gelirlerinin top-
lam cirodaki payının yüzde 15 olma-
sını bekliyoruz” dedi.

OPET, yeni konsept Ultramarket’le-
rinde gıdadan kişisel bakıma, tekno-
lojiden oyuncağa, ev gereçlerinden 
oto aksesuarına kadar pek çok farklı 
kategoride ürüne yer verecek. in ba-
kery by Divan, Koçtaş, Starbucks on 

the go, Lipton, Dardanel Mister No, 
Rossmann, Automix ve TTec gibi ta-
nınmış markalarla işbirliği yapan 
OPET, zamanla yarışan günümüz tü-
keticisine, ihtiyaçlarını tek çatı altın-
da, uygun fiyata sunmayı hedefliyor. 

“YENİLENEBİLİR DESTEĞİ 
SÜRECEK, MODEL 

ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR”
Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği 
(JESDER) tarafından düzenlenen GT’2019 Jeo-
termal Kongresi’nde bir konuşma yapan Enerji 
İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın, yerli 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki 
payının artırılması için desteklerin sürdürülece-
ğini açıkladı. 2023’e kadar sisteme eklenilecek 
24 bin megavatın yüzde 80’inin yerli ve yenile-
nebilir enerji kaynaklarından olmasını öngör-
düklerini ifade eden Aydın, jeotermal potansiye-
lin tamamının hayata geçmesini öngördüklerini 
vurguladı.

JESDER Başkanı Ali Kındap yaptığı konuşmada, 
1.347 MWe kurulu güce ulaşan sektörün, Türki-
ye’yi dünyada dördüncü sıraya taşıdığını belir-
terek, 2023 hedefleri çerçevesinde 3000 MWe 
kurulu güce erişme planının ancak YEKDEM’in 
varlığı ile gerçekleşebileceğini belirtti. Türki-
ye’nin sahip olduğu gerçek jeotermal enerji po-
tansiyelinin ortaya çıkarılabilmesi ve geliştiri-
lecek yeni tekniklerle daha verimli bir şekilde 
değerlendirilebilmesi için YEKDEM’in devam 
etmesi gerektiğini belirten Ali Kındap, “Yeterli 
altyapı ve teşvikler ile Türkiye’nin yüzde 70’inde 
jeotermal enerji ile konut ve sera ısıtma sağlana-
bilir. Sektör olarak biz bunu gerçekleştirmeye ha-
zırız, yeter ki uygun teşvik ve destekler verilsin” 
dedi. 

AYTEMİZ'DE “SELF 
SERVİS” DÖNEMİ 

BAŞLADI 
Aytemiz, arzu eden tüketicilerin, kendi araçla-
rına yakıtlarını doldurup bedelini de ödeyebi-
lecekleri “self servis” adalarını, 30 istasyonda 
hizmete sundu. Tüketicilerin vakit kaybetmeden 
yakıt alımını gerçekleştirebilmelerini ve pompa-
da ödeme yapabilmelerini sağlayan self servis 
pompalarda avantajlı fiyatlar uygulanacak. Self 
servis hizmeti sunacak Aytemiz istasyon sayısı-
nın bir ay sonra 100’ü geçmesi hedefleniyor.

Başta ABD ve Avrupa olmak üzere, gelişmiş tüm 
ülkeler tarafından, uzun yıllardır akaryakıt istas-
yonlarında bu sistemin kullanıldığını ve Türkiye 
akaryakıt sektörünün de dünya standartlarında 
böyle bir hizmeti sunmaya başlamasının zama-
nının geldiğini belirten Aytemiz Genel Müdürü 
Ahmet Eke, üzerinde yapay zekayla plaka tanı-
ma sistemi barındıran bu “kiosk teknolojisi”nin 
dünyada bir ilk olduğunu sözlerine ekledi. Eke, 2 
yıldır üzerinde çalıştıkları self servis hizmetini 
30 istasyonda vermeye başladıklarını ve yakla-
şık bir ay sonra da Türkiye genelinde 100 istas-
yona taşımayı hedeflediklerini açıkladı. 

Eke, tüketiciye zaman tasarrufunun yanı sıra fi-
yat avantajı da sunacak olan self servis hizmeti-
ne özel fiyat uygulaması da yapılacağını söyledi. 
Benzin ve dizel alımlarında kullanılacak self ser-
vis yakıt fiyatlarının, standart fiyatlardan daha 
düşük olacağını ifade eden Eke, self servis pom-
palarında tüketiciler fark edilir bir fiyat avanta-
jından faydalanabilecekler” dedi. 

GÜNEŞ YEKA İHALESİ İPTAL EDİLDİ
Ocak ayında Resmi Gazete’de yayım-
lanan karara göre; Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafın-
dan ikincisi yapılacak Güneş Enerjisi 
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 
(YEKA) ihalesi iptal edildi. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı(nın iptal 
ilanında “05/10/2018 tarih ve 20556 
sayılı resmi gazetede yayımlanan 

Güneş Enerjisine Dayalı Yenilebilir 
Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı 
Kapasitesinin Tahsisine İlişkin Ya-
rışma İlanı kapsamında duyurulan 
yarışma iptal edilmiştir” denildi. 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK), 5 Ekim’de güneş enerjisi 
santrallerinin kurulması amacıyla 
Şanlıurfa-Viranşehir’de 500 MWe, 

Hatay- Erzin’de 200 MWe ve Niğ-
de-Bor’da 300 MWe kurulu gücünde 
olacak şekilde bağlantı kapasiteleri-
nin ve ilgili YEKA içinde belirlenen 
sahaların kullanım hakkının 30 yıl 
süreyle tahsis edilmesine yönelik 
olarak 3 ayrı yarışma yapılacağını 
açıklamıştı. 

KAPASİTE MEKANİZMASI  
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Ocak ayında Resmi Gazete’de yayım-
lanan Elektrik Piyasası Kapasite Me-
kanizması Yönetmeliği değişiklikle-
rine göre; 2019 yılında mekanizmaya 
dahil olan üretim tesislerine yapılan 
ödemeler, santrallerin birim sabit 
maliyet bileşenleri ile kaynak bazın-
da toplam kurulu güçlerinden hare-
ketle belirlenecek. Elektrik santral-
lerine emre amade olarak sistemde 
kalabilmeleri için ödeme yapmak ü-
zere devreye giren Kapasite Mekaniz-
ması Yönetmeliği’nin 20 Ocak 2018 
tarihli ilk halinde, Kapasite Mekaniz-

ması’na dahil olan üretim tesislerine 
yapılacak kapasite ödemeleri, birim 
sabit ve değişken maliyet bileşenleri 
ile nihai piyasa takas fiyatı paramet-
releri ile belirleniyordu. 

1 Ocak 2019 tarihi itibarı ile yürürlü-
ğe giren değişiklik ile yönetmelikten 
“değişken maliyet” ibaresi kaldırıl-
dı. Kapasite ödemeleri, santrallerin 
birim sabit maliyet bileşenleri ile 
kaynak bazında toplam kurulu güç-
lerinden hareketle belirlenecek. De-
ğişiklik ile birlikte eski yönetmelikte 

mekanizmaya dahil olabilmek için it-
hal kömür ve doğal gaz santrallerinde 
aranan 10 yaş şartı 13’e çekildi. 2019 
yılı için kapasite mekanizmasından 
yararlanmak isteyen ve katılım şart-
larını sağlayan tüzel kişiler, bu mad-
denin yayım tarihinden itibaren 30 
gün içerisinde TEİAŞ’a başvuracak.  
Mekanizmadan 2019 yılında 14 yerli 
kömür santrali, 10 doğal gaz santra-
li, ithal/yerli kategorisinde 5 santral 
ve 10 HES olmak üzere toplamda 39 
santral destek alacak. 
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BP Türkiye Akaryakıt Bayi  
Satış Müdürü Akmanoğlu oldu

 2000 yılından bu yana BP bünyesinde önemli pozisyonlarda görev alan Ersin Akmanoğlu, Ka-
sım 2018 itibarıyla BP Akaryakıt Türkiye Bayi Satış Müdürü oldu. BP bünyesinde uzun yıllardır satış 
ve perakende alanında çeşitli görevler üstlenen Akmanoğlu, Kasım 2018 itibarıyla yeni görevine 
başladı. 

Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü mezunu olan Ersin Akmanoğlu, 
yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi Bölümünde tamamladı. İş ha-
yatına 2000 yılında BP Türkiye’de Perakende Satış Saha Müdürü olarak başlayan Akma-
noğlu, 2004 yılında Doğu ve Anadolu Bölgeleri Varlık Yönetimi Müdürlüğü görevine geldi. 
2006 – 2008 yılları arasında Filo İşletme Koordinatörü olarak görev alan Ersin Akmanoğ-
lu, 2008 – 2012 yılları arasında Ege ve Marmara Bölgeleri Varlık Yönetimi Müdürü, 2012 – 
2014 yılları arasında Anadolu Bölge Satış Müdürü, 2014 – 2018 yılları arasında Trakya ve 
Marmara Bölge Satış Müdürü olarak görev aldı. BP Türkiye’de çalıştığı 19 sene boyunca 
elde ettiği perakende ve satış tecrübesi ile Akaryakıt Türkiye Bayi Satış Müdürlüğü gö-
revini Erol Varlık’tan devralan Akmanoğlu, evli ve 2 çocuk sahibi.

Dilipak, EPDK Kurul Üyesi oldu 
Mehmet Uğur Dilipak, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu (EPDK) kurul üyesi olarak atandı. Konuya ilişkin Resmi Gazete’de ya-
yımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Mehmet Uğur Dilipak 2019/3 nolu 
Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca, EPDK kurul üyesi olarak atandı. 1972 yılında 
Kahramanmaraş’ta doğan Dilipak, İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği 
bölümünden mezun oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İGDAŞ’ta 
mühendis olarak görev yaptı. Manisagaz Genel Müdürü ve Armadaş Bölge 
Müdürü görevlerinde de bulunan Mehmet Uğur Dilipak, İngilizce ve Arapça 
biliyor. 

Pınar yeniden EUROGIA başkanlığına seçildi
Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, Avrupa Birliği’nin yeni teknolojiler ve pro-

jeler geliştirilmesi için oluşturduğu EUREKA çatısı altında faaliyet gösteren EUROGIA2020 Toplulu-
ğu’nun 1 Temmuz 2018 tarihinde devraldığı başkanlığına ikinci kez seçildi. 

Seçimleri her yıl ocak ayında gerçekleştirilen toplulukta Pınar’ın ikinci dönemi 1 Temmuz 2019 
itibarıyla başlayacak. EUROGIA Başkanı Murat Pınar, Başkanlığı devralmasının üzerinden henüz 6 
ay geçmiş olmasına rağmen başkanlığa tekrar seçilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. 

Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere 40 ülkenin kamusal olarak fonladığı ve hükümet-
ler arası düzeyde kabul edilmiş uluslararası bir organizasyon olan EUROGIA2020, çalışmala-
rını KOBİ, kamu araştırma merkezleri, üniversiteler ve uluslararası şirketlerden oluşan pay-
daşları ile gerçekleştiriyor. 2008 yılından bu yana EUROGIA2020’den onay alan projelerin 
toplam bütçesi 250 milyon euro tutarında. Türkiye 2013 yılından bu yana EUROGIA2020’ye 
en fazla proje sunan ülke konumunda bulunuyor. 

Günsan Finans Direktörü olarak  
Ziya Aksoy atandı

Elektrik anahtarı ve priz sektöründe faaliyet gösteren Günsan Elektrik’te üst düzey atama yapıldı. Günsan 
Finans Direktörü (CFO) görevine, 2014 yılından bu yana bu görevi yapan Cemal Tosun’un yerine finans ala-
nında uzun yıllara dayanan tecrübesi bulunan Ziya Aksoy getirildi. 

2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Aksoy, daha sonra Sabancı Üniver-
sitesi’nde MBA yaptı. Kariyerine PwC Türkiye’de başlayan Aksoy, Penta Teknoloji ve Borusan Holding’in çeşitli 
kademlerinde görevlerde bulundu. Aksoy, 2015-2018 yılları arasında Schneider Electric Finansal Planlama 
ve Analiz Müdürü olarak görev yaptı. 

HESİAD’da ikinci Arman dönemi başladı 
Türkiye’de hidroelektrik enerji üretimi konusunda faaliyet gösteren şirketlerin bir araya 

gelerek hidroelektrik enerji konusunda çalışmalar yapmak, sektörün sorunlarının çözümüne 
katkıda bulunmak ve sektördeki şirketler arasında iş birliği ve dayanışmayı sağlamak üzere 
oluşturdukları bir birlik olan Hidroelektrik Santralları Sanayi İş Adamları Derneği (HESİAD), 30 
Ocak 2019’da gerçekleştirdiği toplantı ile yeni yönetim kurulunu belirledi. Yapılan seçim sonu-
cunda HESİAD Yönetim Kurulu’na Ayen Enerji Genel Müdürü Fahrettin Arman, Limak Enerji 
Genel Müdürü Taner Ercömert, Akdenizli Elektrik’ten Serpil Serdar, Ak Enerji’den Y. Hüseyin 
Yücebaş ve Mogan Yatırım Holding’den Cem Özkök seçildi. 

Yeni yönetim kurulu ilk toplantısında görev dağılımını da yaptı. Önceki başkan Fah-
rettin Arman yeniden bu göreve seçilirken başkan vekilliği ve genel sekreterlik görevi-
ni Taner Ercömert, saymanlık görevini ise Serpil Serdar üstlendi. HESİAD’ın yeni yöne-
tim kurulu 2 yıl süreyle görev yapacak.

Türkiye Petrolleri yıla iki atamayla başladı 
Türkiye Petrolleri’nde yeni yılla birlikte gerçekleşen üst düzey iki önemli atama-

nın ilki yatırım direktörlüğünde gerçekleşti. Sektörün tecrübeli isimlerinden Hakan 
Uçar, Türkiye Petrolleri’nde yatırım direktörü olarak çalışmaya başladı. 1992 yılında 
Shell Türkiye Perakende Satış Koordinatörü olarak iş hayatına başlayan Uçar, 2000 

yılında Petrol Ofisi A.Ş.’nin özelleştirilmesiyle birlikte Petrol Ofisi bünyesinde çeşitli 
departmanlarda yöneticilik yaptı. 

Yeni yıl itibarıyla görevine başlayan bir diğer isim ise Türkiye Petrolleri 
Satış Direktörü olarak atanan Mustafa Akgül oldu. Boğaziçi Üniversi-
tesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Akgül, kariyerine 
1990 yılında Total’de satış temsilcisi olarak başladı. 2010- 2017 

yılları arasında Total Oil Türkiye A.Ş.’de satış direktörü, 2017-
2018 yılları arasında ise Demirören Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak görev yapan Akgül, 2019 yılı başında Türkiye Pet-
rolleri Petrol Dağıtım A.Ş.’nin yeni satış direktörü oldu. 

Mustafa Akgül Hakan Uçar
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Cüneyt Uygun,  
Aksa Enerji’den istifa etti

Cüneyt Uygun, Aksa Enerji Üretim AŞ’de 2014 yılından bu yana üstlendiği 
CEO görevi ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile Kazancı Holding Enerji Grup Başkan-
lığı görevlerinden 31 Aralık 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istifa 
ederek ayrıldı. 

Cüneyt Uygun, Saint Joseph Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra 
Boğaziçi Üniversitesi’nde Matematik lisans ve Ekonomi yüksek lisans eğitim-
leri aldı. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda analist, Efes Grubu’nda uzman, Turk-
cell’de iş geliştirme uzmanı ve finans müdürü olarak görev yaptıktan sonra 
2010 yılında Kazancı Holding bünyesine finans müdürü olarak katıldı. 2012 yı-
lında Aksa Enerji CFO’su olarak atanan Cüneyt Uygun, Ocak 2014’ten bu yana 
CEO olarak görev yapıyordu.

Günel, Danfoss’un  
yeni direktörü olarak atandı 

Danimarkalı ısıtma, soğutma, motor kontrol sistemleri ve güç çözümleri şirketi Danfoss, üst 
yönetiminde yeni bir atama gerçekleştirdi. Danfoss Türkiye Isıtma Çözümleri Satış Direktörü Ser-
han Günel, 1 Şubat itibarıyla Danfoss TMA Bölgesi Isıtma Çözümleri Satış Direktörü pozisyonuna 

atandı. 1977 Adana doğumlu Serhan Günel, makine mühendisliği lisans eğitimini Gaziantep Üni-
versitesi’nde tamamladı. 

İş hayatına Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nda saha mühendisi olarak başlayan 
Günel, Danfoss’ta 2006 yılında ısıtma servis müdürü olarak göreve başladı.  Atanmasıyla 
ilgili görüşlerini paylaşan Günel, “Danfoss olarak faaliyet gösterdiğimiz alanlardaki ko-
numumuzu güçlendirmek için “Going Great” adını verdiğimiz bir yolculuktayız. Bu yolcu-
lukta iş ortaklarımıza en iyi hizmeti sunmak önemli hedefimiz. Yeni sorumluluklarımızla, 
potansiyelin tamamını ortaya çıkarabileceğimiz Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi 
arasındaki tecrübeleri paylaşan, iletişim olarak birbirine daha fazla bağlı bir ısıtma or-
ganizasyonu hedefliyoruz. Bunu yapabilmeleri için ekibime güven duyuyor ve başarılar 
diliyorum” dedi.

Nükleer Düzenleme Kurulu’na atamalar yapıldı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı ata-

ma kararına göre, Nükleer Düzenleme Kurulu Başkan-
lığına Zafer Demircan, İkinci Başkanlığa Necati Yamaç 
ve üyeliklere de İsmail Hakkı Arıkan, Afşin Burak Bos-
tancı ile Mehmet Fatih Alptekin getirildi. 2018 Tem-
muz ayında yayımlanan kanun hükmünde kararna-
meye göre Nükleer Düzenleme Kurumu, nükleer enerji 

ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütül-
mesi sırasında çalışanların, halkın, çevrenin ve gele-
cek nesillerin İyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı 
etkilerinden korunmasına yönelik uygulanması gere-
ken temel ilke ve esaslar ile tarafların sorumluluklarını 
ve bu faaliyetler üzerinde düzenleyici kontrol yetkisine 
sahip olarak kuruldu. 
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YABANCILAR İZMİR’E RÜZGAR EKİPMANI YATIRIMI YAPACAK

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) 
Genel Sekreteri Mehmet Ya-

vuz, kentin Türkiye’deki rüzgar 
enerjisi üretiminin yaklaşık yüzde 
20’sini tek başına gerçekleştir-
diğini belirterek, “İzmir’e kurulan 
yüzlerce rüzgar türbininin toplam 
kurulu gücü bin 300 megavatı ge-
çerken, kente yapılan rüzgar yatırı-
mı 2 milyar dolar seviyesine ulaştı” 
dedi. Yavuz, İzmir’de rüzgar ener-
jisi ekipmanları sektöründe direkt 
istihdam edilen kişi sayısının 4 bini 
geçtiğini söyledi.

İzmir’de sanayi sektöründe ça-
lışan her 120 kişiden birinin rüzgar 
enerjisi ekipmanları üretiminde 
istihdam edildiğini anlatan Yavuz, 
“Türkiye’de rüzgar enerjisi ekip-
manları üretimi, ülkenin ikinci bü-
yük ticaret merkezi olan İzmir’de 

yoğunlaşmış durumda. Gelişmiş 
üretim olanakları, lojistik altyapı-
sı, nitelikli işgücü ile İzmir, rüzgar 
enerjisi alanında uluslararası de-
ğer zincirlerine entegre olmuş bir 
merkez üssüne dönüştü” diye ko-
nuştu. 

Yavuz, Türkiye’nin 7 bin me-
gavatı aşan rüzgar enerjisi kurulu 
gücünü, 2023 yılında kadar 20 bin 
megavata çıkarmayı hedeflediğine 
işaret ederek, sözlerini şöyle sür-
dürdü: 

Bu hedefe yönelik uygulanan 
politikalarla Türkiye’de hem rüz-
gar enerjisi santrali hem de rüzgar 
enerjisi ekipmanı üretimi yatırım-
larının 2019 yılında da sayısının 
artmasını bekliyoruz. Bu kapsam-
da, 2019 yılında da tedarik zinciri-
ne girmek isteyen Almanya, Dani-
marka ve İspanya merkezli yabancı 
yatırımlar yolda. Bu yatırımların 
Türkiye’nin rüzgar enerjisi ekip-
manları üretim üssü haline gelen 
İzmir ve çevresine yapılmasını ön-
görüyoruz. 

RWE, HER YIL 1,5 MİLYAR EUROLUK YATIRIM YAPACAK 

Alman enerji grubu RWE AG, 
yenilenebilir enerjiye her 

yıl yaklaşık 1,5 milyar euro yatırım 
yapmayı planlıyor. RWE, geçen yıl 
E.ON ile yaptığı hisse alış satış iş-
lemi sonrası Avrupa’nın ikinci en 
büyük yenilenebilir enerji şirketi 
olma unvanına uygun olarak yatı-
rım planını açıkladı. Şirket yaptığı 
açıklamada, yenilenebilir enerji-
ye her yıl yaklaşık 1,5 milyar euro 
yatırım yapmayı planladığını belir-
tildi. RWE’nin 8.6 GW’lık kapasite 
portföyünün, sektördeki lider ko-
numunu genişletmesi için temel 
oluşturacağı kaydediliyor.

RWE, 2018 yılı Mart ayında ye-
nilenebilir enerji, enerji dağıtımı 
ve perakende satışı alanlarında 
faaliyet gösteren ve 2016 yılında 

Almanya’da halka arzı gerçekleşti-
rilen iştiraki Innogy’deki yüzde 76,8 
hissesini E.ON’a satmıştı. Bununla 
birlikte RWE Innogy’nin yenilenebi-
lir işlerini sürdürürken onu E.ON’un 

yeşil varlıklarıyla birleştirdi. Yeni 
RWE yenilenebilir enerji kolu, kara 
ve deniz rüzgarı, güneş enerjisi ve 
enerji depolaması alanlarına odak-
lanacak.

DOĞAL GAZ DAĞITIMINDA EWE GİTTİ SOCAR GELDİ 

Türkiye’nin en büyük doğru-
dan dış yatırımcısı SOCAR, 

Alman enerji şirketi EWE AG’nin 
Türkiye operasyonlarını yürüten 
EWE Turkey Holding’i ve grup şir-
ketlerini satın aldı. SOCAR Başkanı 
Rövnag Abdullayev, satın alma ile 
ilgili olarak “Doğal gaz dağıtımı, bi-
zim Türkiye’deki yatırım zincirimizi 
tamamlarken Türkiye ve Azerbay-
can ekonomilerine değer katacak” 
dedi.

Trans Anadolu Doğalgaz Boru 
Hattı (TANAP) ortaklığıyla Tür-
kiye’de doğal gaz iletimi yapan 
SOCAR, EWE Turkey’in satın alın-
masından sonra doğal gaz dağıtı-
mında da faaliyet gösterecek. Sa-
tın alma işlemi, Rekabet Kurumu, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) ve Bilgi Teknolojileri ve İle-
tişim Kurumu’nun (BTK) onayları-
nın ardından sonuçlanacak.

Doğal gaz dağıtımının Türki-
ye’deki yatırım zincirini tamamla-
yacak önemli halkalardan biri oldu-
ğunu dile getiren SOCAR Başkanı 
Rövnag Abdullayev, “EWE Turkey’in 
satın alınmasıyla Türkiye’de doğal 
gazın üretim-iletim-dağıtım zinci-
rinin tüm halkalarını tamamlayan, 
ticari açıdan oldukça önemli, stra-
tejik bir adım atmış oluyoruz. Bu 
adımla yaratılacak sinerji, Türkiye 
ve Azerbaycan ekonomisine ilave 
değer kazandıracak. Önümüzdeki 
dönemde pazardaki diğer fırsatları 
değerlendirmeye devam edeceğiz” 
diye konuştu. 

Türkiye pazarındaki faaliyet-
lerine 2007 yılında başlayan EWE 
Turkey Holding, enerji, doğal gaz 
dağıtımı ve telekomünikasyon 
alanlarında Bursagaz, Kayserigaz, 
Enervis, EWE Enerji ve Millenicom 
ile faaliyet gösteriyordu. Bursagaz 

ve Kayserigaz ile Türkiye’nin dör-
düncü büyük doğalgaz tedarikçisi 
olan EWE Turkey Holding, 2017 yıl 
sonu itibarıyla yaklaşık 2.4 milyar 
TL’lik konsolide ciroya ulaşmıştı.

TESLA, TÜRKİYE’Yİ YENİDEN GÜNDEMİNE ALDI

Elektrikli otomobil devi Tesla, ABD ile Türkiye ara-
sında yaşanan “rahip krizi” sonrası durdurduğu 

Zorlu Center’daki showroom açma planını yeniden 
gündeme aldı. Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter hesa-
bından yaptığı açıklamada Türkiye’nin de dahil olduğu 
tüm Avrupa’da şarj istasyonları ağını genişleteceğini 
duyurdu. Musk, şu açıklamayı yaptı:

Önümüzdeki yıl İrlanda’dan Kiev’e, Norveç’ten Tür-

kiye’ye kadar Avrupa’nın yüzde 100’ünü kapsayacak 
şekilde ‘süper şarj istasyonu’ ağımızı genişleteceğiz” 
dedi.

Musk’ın bu twitti kısa sürede tüm dünyaya yayıl-
dı, 13 binden fazla beğeni alırken, binlerce yorum ve 
retweet aldı. Bu açıklamanın ardından Tesla’nın iki 
ülke arasında yaşanan kriz nedeniyle durdurduğu Zor-
lu Center’daki showroom açma planının yeniden gün-
deme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Konuyla 
ilgili olarak medyaya açıklama yapan Otomol Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Baykan, “Tesla rafa kaldırdığı 
Türkiye’de showroom açma planını, yeniden gündeme 
aldı. 1.5 ay önce Türkiye’ye gelerek yatırımı 2019’da 
yapmak istediklerini söylediler. Aslında 2019’un ilk 
çeyreğinde bu yatırımı yapmak istiyorlardı ancak ye-
tişmeyeceği düşüncesiyle bu yatırımı ikinci çeyreğe 
aldılar. Biz onlara satış sonrası servis hizmeti verece-
ğiz. Ön anlaşma yapıldı” dedi.
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YENİ HİDROJEN TRENİ 2022’DE SEFERLERİNE BAŞLAYACAK

Alstom’un “Breeze” adını 
verdiği ve mevcut Class 321 

trenleri kullanılarak modern çağa 
uygun temiz bir ulaşım aracı ola-
rak yeniden yapılandırdığı hidrojen 
trenin 2022’de piyasaya girmesi 
hedefleniyor. Alstom, hali hazır-
da treni Birleşik Krallık piyasasına 
getirmek için Eversholt Rail ile iş 
birliği içerisinde bulunuyor. Birleşik 
Krallık Enerji Bakanı Claire Perry, 
konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 
ülkesinde ulaşımın çok önemli bir 
gelişim kaydettiğini ve şu anda 
yollarda birçok elektrikli aracın bu-
lunduğunu dile getirdi. 

“Bu yeni hidrojen treni Birleşik 
Krallık’ın ulaşımı nasıl dönüştür-
düğünün ve daha yeşil ve temiz bir 

ekonomiye geçiş için çalıştığının 
önemli bir kanıtı” diye konuştu. 

Alstom Birleşik Krallık ve İrlan-
da Genel Müdürü Nick Crossfield 
ise Breeze’in ülkenin tarzına uygun 
modern görünümlü bir araç ola-
cağını kaydetti. Birleşik Krallık’ın 
2040’a kadar dizel yakıtlı demir 

yolu taşıtlarını kullanımdan kal-
dırmayı hedeflediğini hatırlatan 
Crossfield, hidrojen trenin en ideal 
çözümlerden biri olduğunu sözle-
rine ekledi.  Alstom, eylül ayında da 
Coradia  iLint olarak isimlendirdik-
leri hidrojen treni Almanya’da kul-
lanıma almıştı.

HİNDİSTAN’IN HEDEFİ 500 GW YENİLENEBİLİR ENERJİ 

Yenilenebilir enerji kaynak-
larının kapasitesini artır-

mayı amaçlayan Hindistan, 2030’a 
kadar 500 gigavatlık yenilenebilir 
enerji kapasitesini sistemine kat-

mayı planlıyor. Söz konusu 500 
gigavatlık kapasitenin 350’sini gü-
neş enerjisi santralleri oluşturur-
ken, 140’ını rüzgar enerjisi sant-
ralleri, 10’unu ise diğer kaynakların 

oluşturması öngörülüyor. 
Hidroelektrik santrallerinin de 

yenilenebilir enerji kaynağı olarak 
değerlendirilmesi durumunda ise 
bu kapasite toplamda 575 giga-
vata yükseliyor. Hindistan’ın 500 
gigavatlık yenilenebilir enerji ka-
pasitesini devreye alma sürecinde 
2022 dönüm noktası olarak öne 
çıkıyor, çünkü 100 gigavat güneş 
ve 60 gigavat rüzgar enerjisi kapa-
sitesinin 31 Mart 2022 tarihi itiba-
rıyla devreye alınması planlanıyor. 
Hindistan bu sebeple, 31 Ocak 
2020 itibarıyla bu kapasitenin 
oluşmasını sağlayacak tüm ihale-
leri tamamlamış olmayı hedefliyor. 

Kalan kapasite için 2020-2028 
yılları arasında ihaleler gerçekleş-
tirilecek.

Bugünlerde Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-
mu’nun kapısını çalan çalana… Özellikle dağıtım 
sektörü şirketleri içinde bulundukları finansal dar-
boğazı aşmak için bürokrasiden gelirlerini artıracak 
önlemler almasını bekliyor. Son “Ankara çıkarması-
nı” doğal gaz dağıtım şirketleri yaptı. Bilindiği gibi 
elektrikte olduğu gibi doğal gazda da 2018 yılında 
hem sanayinin hem de hanelerin tüketiminde düşüş 
yaşandı. Art arda gelen zamlar nedeniyle haneler 
daha dikkatli gaz tüketirken sanayide başlayan ge-
rileme de tüketim üzerinde negatif bir etki yarattı. 
Aynı trendin 2019 ve 2020 yıllarında da sürmesi 
bekleniyor. 

Şehiriçi doğal gaz dağıtım şirketleri, yıllık orta-
lama 30 milyar metreküp düzeyinde gaz satışı ya-
pıyor. Şirketler, gelecek birkaç yılda tüketimin en az 
yüzde 10 düzeyinde 3 milyar metreküp düşeceğini 
hesaplıyor. 

Şehiriçi doğal gaz dağıtım şirketleri, bu düşüş 
nedeniyle gelirlerinin azalacağı gerekçesiyle Anka-
ra’da enerji yönetimi ile görüştü. Şirketler, birim gaz 
tarifesi üzerinden aldıkları payın tüketimde ortaya 
çıkacak yeni duruma göre gözden geçirilmesini ve 
artırılmasını istedi. 

Bir şirket yetkilisi, “Yaşanan durumu şöyle özet-

leyebiliriz: Örnek vermek gerekirse 1000 metreküp 
satıyor ve 1 lira kazanıyorduk. Tüketim, 900 metre-
küpe düştüğünde bizim de aldığımız pay ve gelirle-
rimiz azaldı. Bu konuda adım atılmasını istiyoruz. 
Enerji yönetimine talebimizi ilettik.”

Düzenlemeye son hali verilmiş değil
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu da sektörden 

gelen geri bildirimler ışığında konuyla ilgili önemli 
bir çalışma başlattı. Enerji Panorama’nın güvenilir 
kaynaklardan aldığı bilgiye göre, EPDK, “fiyat” yeri-
ne “gelir” eksenli yeni gaz tarife modeline geçmenin 
hazırlıklarına başladı. Bu yolla şehiriçi gaz dağıtım 
şirketlerin oluşan gelir açığının kapatılması hedef-
leniyor. Gelir gereksinimi bazlı tarife ile şirketler fi-
nansman yönünden rahatlatılacak. Ancak bu konu 
da henüz son karar verilmiş değil, dergimize konu-
şan kaynaklar, bu yönde bir düzenlemenin mümkün 
olduğunu belirterek, taraflarla tartışılarak düzenle-
meye son halinin verileceğini söyledi. 

Kritik soru, şirketlerin bu talebinin aboneleri na-
sıl etkileyeceği? Paylarının artırılması elbette  doğ-
rudan tarifeyi artıracak bir adım olacak ancak bunun 
müşteriye çok ciddi biçimde bir yansıması olması da 
beklenmiyor.

GAZDA TARİFE MODELİ DEĞİŞECEK
Dağıtım şirketlerinin geliri artacak

Şehiriçi doğal gaz dağıtım şirketleri, 2018 yılında gaz tüketiminin düşmesi nedeniyle oluşan gelir açıklarının 
kapatılması talebiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) kapısını çaldı. EPDK’nın, “fiyat” 

yerine “gelir” eksenli yeni tarife modeline geçerek, şehiriçi gaz dağıtım şirketlerin oluşan gelir açıklarını 
kapatması bekleniyor

20 • Şubat 2019 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA •  Şubat 2019 • 21

 ANALİZ   
Deniz Suphi 

 YATIRIM 



piyasaları maalesef zorlanıyor ve 
kapasite-esneklik tabanlı mekaniz-
malar ile yeni bir elektrik piyasa-
sı düzlemine geçiş başladı. Bunun 
maliyetinin ne kadar olacağını da 
zaman gösterecek” ifadelerini kul-
landı. 

Dönmez, ayrıca teknoloji olma-
dan sektörde sözü geçen bir oyun-
cu olunamayacağının altını çizerek, 
şunları kaydetti:

Büyük bir oyunun oyuncusuy-
sanız, teknolojiniz olmalı ve bu 
teknoloji başkalarının da işine ya-
ramalı. YEKA projeleri ile Türkiye 
yenilenebilir enerji teknolojilerinde 
ve gelecekte depolamada teknoloji 
merkezlerinde en önemli üretim üs-
lerinden biri olmayı hedefliyor. Fa-
kat daha birçok teknoloji en az birer 
enerji kaynağı kadar sistemimize 
etki ediyor. Yapay zekâ, akıllı sistem-
ler, gelişmiş veri araçları gündemi-
mizde en üst sıralardadır. Elektrikli 
arabalar, kayıt zinciri gibi birçok 
yeni teknolojiyi de araştırarak ken-
dimize bir yol haritası belirliyoruz.” 

İklim değişikliğinde hedefleri 
tutturmak zor görünüyor

Dünya Enerji Görünümü 2018 
Raporu’ndaki bulguları paylaşan 
IEA Başkanı Fatih Birol ise en önem-
li kazananın güneş ve rüzgarın li-
derlik ettiği yenilenebilir enerji kay-

nakları olduğunu anlattı. 
Diğer yandan, iklim değişikliğiy-

le mücadele hedeflerini tutturmanın 
çok zor olduğuna işaret eden Birol, 
“2018’de karbondioksit emisyonları 
yükselme bakımından tarihi bir re-
kor kırdı, hedeflerle gerçekleşme-
ler arasında büyük fark bulunuyor. 
Dünyadaki mevcut enerji altyapısı, 
tesisler ve enerji tüketim birimleri-
nin tamamına bakıldığında, normal 
ekonomik ömürleri boyunca 2040’a 
kadar olan dönemde üretecekleri 
emisyon, Paris Anlaşması hedefle-
ri ile tanımlı emisyon miktarlarının 
yüzde 95’ine karşılık gelmektedir” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Birol, Türkiye’nin elektrik sektö-
rünün ise hem kamu hem de özel 
sektör açısından son derece dina-
mik bir görüntüsü olduğunu aktardı. 

“Üretimde verimlilik ve kaynak 
çeşitliliği arttı”

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mü-
tevelli Heyeti Başkanı Sayın Güler 
Sabancı, Türkiye’nin son dönemde 
elektrik üretim kapasitesi, üretimde-
ki verimliliği ve kaynak çeşitliliğinin 
arttığını söyledi. Konuşmasında yerli 
ve yenilenebilir enerjinin üretimdeki 
payının da aynı şekilde yükseldiğini 
kaydeden Sabancı, YEKA modeliyle 
önemli bir büyüme ve gelişme fırsatı 
yakalandığının altını çizdi. 

Sabancı, enerji arz güvenliğinin 
yanı sıra düşük karbonlu kalkınma 
açısından da en güçlü konuların ba-
şında yenilenebilir enerji kaynak po-
tansiyelinin geldiğini ifade etti. 

Konferans kapsamında Türkiye 
elektrik sektörünün mevcut duru-
munu ele alan panelde konuşan TE-
İAŞ Genel Müdürü Orhan Kaldırım 
da Türkiye’nin iletim hattının 68 bin 
70 kilometre olduğu bilgisini paylaş-
tı. Elektrikte şebeke işletmeciliğinin 
özünün planlamaya dayandığını dile 
getiren Kaldırım, “Piyasanın gidişa-
tına göre, gerek master plan seviye-
sinde gerek diğer planlar dahilinde 
gerekli revizyonları çok doğru bir 
şekilde ortaya koyabilmek önem ta-
şıyor” diye konuştu. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Fatih Dönmez, Uluslararası 
Enerji Ajansı (IEA) Dünya Enerji 
Görünümü Raporu’nun Sabancı 
Üniversitesi İstanbul Uluslararası 
Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) ev 
sahipliğinden düzenlenen tanıtım 
toplantısında, Türkiye’nin enerjide 
verimlilik ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarını sonuna kadar kulla-
nacağını belirterek, “Birçok tek-
noloji en az birer enerji kaynağı 
kadar sistemimize etki ediyor. Ya-
pay zeka, akıllı sistemler, gelişmiş 
veri araçları gündemimizde en 
üst sıralarda. Elektrikli arabalar, 
kayıt zinciri gibi birçok yeni tek-
nolojiyi de araştırarak kendimize 

bir yol haritası belirliyoruz” dedi. 
Konuşmasında enerji verim-

liliğinin Türkiye için önemine de 
dikkat çeken Dönmez, “Verimlilik 
en temiz kaynağımız ve bu ko-
nuyla ilgili bazı özel adımlarımız 
olacak. Petrolde nasıl ‘varsa bula-
cağız’ diyorsak verimlilikte de ‘var 
ve bulacağız’ diyoruz” diye konuş-
tu.  Dönmez, güneş enerjisinde 
2018’de üretim rekoru kırdığını 
anımsatarak, bu üretimin kış ay-
larında düştüğünü anımsattı. 

Bunun bir ikilemi de berabe-
rinde getirdiğini kaydeden Dön-
mez, “Yani yenilenebilir kaynak-
ların sistemde çok olması kadar, 
bu kaynakların mevsimsel de-

ğişkenliği de termik santrallerin 
üretimlerini etkileyeceği görülü-
yor. Raporda da değinildiği gibi, 
tüm dünyada mevcut toptan satış 

Enerji Bakanı Dönmez, yapay zeka, akıllı sistemler, gelişmiş verinin gündemlerinde olduğunu belirterek enerjide 
en önemli aracın teknoloji olduğunu söyledi. Dönmez, “Büyük bir oyunun oyuncusuysanız, teknolojiniz olmalı 
ve bu teknoloji başkalarının da işine yaramalı. YEKA projeleri ile Türkiye yenilenebilir enerji teknolojilerinde ve 
gelecekte depolamada teknoloji merkezlerinde en önemli üretim üslerinden biri olmayı hedefliyor” dedi…

“Teknolojiniz yoksa oyunda da 
yoksunuz demektir”

Fatih Dönmez 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Güler Sabancı 
Sabancı Üniversitesi Kurucu 

Mütevelli Heyeti Başkanı

“ENERJİDE GERÇEK BEDELLER ÖDENİYOR MU?”
Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler ise 
enerji sektörünün bir transformasyon içinde olduğunu ve 
Milli Enerji ve Maden Politikası’nın önemli bir yol harita-
sı oluşturduğunu aktardı. Zaimler, bugünkü genç nüfus, 
şehirleşme ve tüketim alışkanlıklarıyla beraber bakıldı-
ğında Türkiye’nin hala kişi başı elektrik tüketiminde Av-
rupa’nın yarısında olduğunu ve sektörde bu yüzden çok 
önemli bir büyüme potansiyeli bulunduğunu anlattı. 
Öte yandan, finansal sürdürülebilirlikte adımlar atılması 
gerektiğinin altını çizen Zaimler, şöyle konuştu:
105 milyar yatırım sonucunda 52 milyar dolar borç bulu-

nuyor, dolayısıyla bugün sermaye yapısının doğru şekilde 
olmamasının getirdiği sorunlarla yüz yüzeyiz. Sisteme 
giren nakit yeterli mi, yani finansal sürdürülebilirliğin 
olması için gerekli şekilde havuz doluyor mu diye baktığı-
mız zaman, uzun dönemdir tüketicilerin, enerjinin gerçek 
bedelini ödeyip ödemediğini de düşünmemiz gerekiyor. 
Enerjinin gerçek bedelinin ödenmediği durumda, tüketir-
ken verimliliğe yeterince odaklanılmıyor, sadece tüketim 
tarafında değil, üretimde, iletimde, dağıtımda; yani değer 
zincirinin her halkasında da verimliliği daha fazla konuş-
mamız lazım.
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▶ “Teknolojiniz yoksa oyunda da yoksunuz demektir” ETKİNLİK 
Z. Işık Adler 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bir 
süre önce akaryakıt sektörüyle ilgili bir çalışma baş-
lattı.  Bu çalışma, araçlarda performansı artırdığı, 
daha uzun yol yapma olanağı sunduğu iddia edilen 
katkılı motorin ve benzine standart getirmeyi hedef-
liyor. Buna göre şirketler, normaline göre daha pa-
halı olan ve bazı istasyonlarda doğrudan müşterile-
rin yönlendirildiği katkılı akaryakıtın üstün yanlarını 
ve farkını “bilimsel” yönden matematiksel verilerle 
kanıta bağlayacak raporlarla ortaya koyacak. 

Ürün özellikleri, araca ve sürüşe etkileri akredite 
laboratuvarlarca teyit edilecek. Benzin ya da moto-
rin, basit bir kimyasal işlemden geçirilip, normaline 
göre daha pahalıya katkılı ürün adıyla satılamaya-
cak. EPDK’nın, incelemesinin ardından akaryakıt da-
ğıtım şirketlerine katkılı ürün satış vizesi verilecek. 
Araç sahibine, istasyonlarda katkılı ürün hakkında 
görevli elemanlarca bilgi verilecek, yazılı tabelalar-
da da konu ayrıntılı olarak işlenecek ve müşterilerin 
bu konudaki soruları yanıtlanacak. 

EPDK’nın ilgili birimleri bu konudaki çalışmasını 

tamamlayarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na 
sundu. Çalışma hakkındaki görüş alışverişi sürüyor. 

Katkılı akaryakıtın katkısı 650 milyon TL 
Bu gelişmeler yaşanırken katkılı ürün fiyatla-

rında bir hareketlilik görüldü. Daha önce katkılı ile 
normal arasında bir ya da iki kuruşluk fark vardı. Bu 
fark, 5 kuruşa kadar çıktı. Bu artışın, EPDK’nın da 
“uygun” bulması sonucu pompa fiyatlarına yansıdığı 
düşünülüyor. 

Bu süreçte, önemli bir gelişme daha yaşandı ve 
Türkiye’nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketleri, 
“katkılı akaryakıt” için enerji yönetimiyle görüşme-
lere başladı. Şirketlerin öncelikli talebi, katkılı akar-
yakıtta fiyatların serbest bırakılması… Ancak enerji 
yönetimi, bu konuya sıcak bakmıyor. Kaynaklar, da-
ğıtım şirketlerine katkılı akaryakıtın finansal katkı-
sının 600-650 milyon TL düzeyinde olduğuna işaret 
etti. İkinci konu ise yeni ürün. Şirketler, pazara yeni, 
“premium” ürünler getirme konusunda da istekli ol-
duklarını ilettiler. Türkiye’yi, bir süre sonra bu alanda 
daha hareketli bir pazarın beklediği belirtiliyor.

Katkılı akaryakıtta  
“fiyat serbest olsun” talebi

Türkiye’nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketleri, araçların performansını artırdığını 
ve yapılan kilometreye olumlu etkide bulunduğunu belirttikleri “katkılı akaryakıt” 

için enerji yönetiminin kapısını çaldı. Şirketler, halen istasyonlarda normaline göre 5 
kuruş daha pahalı satılan katkılı akaryakıtta fiyatların serbest bırakılmasını istedi. Yeni, 
“premium” ürünler getirme konusunda da istekli olduklarını ilettiler
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▶ Katkılı akaryakıtta  “fiyat serbest olsun” talebi ANKARA KULİSİ 
Deniz Suphi 



olmak üzere Trakya’da ortaya çıkabilecek arz yönlü 
sorunların neler olabileceğini saptamaya başladı. 
Bu çalışmalar sonucunda halen ulusal bazda uygu-
lanan kapasite mekanizmasının bölgesel versiyonu 
gündeme geldi. 

Öncelikle kısaca, kapasite mekanizmasını anım-
satmakta yarar var. Enerji yönetimi, 2018 yılında 
elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için 
gerekli yedek kapasite de dahil olmak üzere yeterli 
kurulu güç kapasitesinin oluşturulması veya uzun 
dönemli sistem güvenliğinin temini için güvenilir ku-
rulu güç kapasitesinin korunması amacıyla kapasite 
mekanizması kurmuştu. Şimdi, İstanbul ve Trakya 
için bu mekanizmanın “bölgesel” olanı gündemde… 

Hangi santrallerin kiralanacağına karar 
verilmedi

Enerji yönetiminin değişik birimleri görüşme-
lere başladı. İstanbul’un ve Trakya’nın her koşulda 
elektrik talebini karşılayacak “bölgesel kapasite ki-
ralama” formülünün işletilmesinin uygun olacağı-
na karar verildi. Buna göre, Trakya’da bulunan bazı 
santrallerden kapasite kiralanacak ve bu santrallere 
belli bir kapasite bedeli ödenecek. Ödemeler kirala-
ma döneminde çalışsa da çalışmasa da devam ede-
cek. Böylece santraller, kiralama dönemi içinde 24 
saat elektrik üretimine hazır olacak. 

Peki, hangi santrallerden kapasite kiralanacak? 
Enerji yönetimi, santral ve kiralanacak kapasite ko-
nusunda çalışmalarını sürdürüyor. Şu aşamada ge-
rek megavat olarak kiralanacak kapasite gerekse 

de santral adı net değil. Bu konuda, en geç mart ayı 
içinde bir karar alınması ve kamuoyuyla paylaşılma-
sı bekleniyor. 

2019 için öngörülen rakam 2 milyar TL 
Enerji yönetiminin bölgesel ölçekteki hazırlıkları, 

ulusal bazdaki ¬kapasite mekanizmasına da bakıl-
masına vesile oluşturdu. Bu alanda durum ne?

Anımsanacağı gibi söz konusu uygulama, 2018 
yılında başladı. Ulusal ölçekte elektrikte arz-talep 
dengesini sağlamak üzere gündeme gelen kapasite 
mekanizmasına dahil olan santrallere, 2018 yılında 
1.2 milyar TL ödeme yapıldı. Mekanizmadan ağırlık-
lı olarak kömür santralleri yararlandı. Sistem, 2019 
yılı için de işletildi. 2019 için kapasite mekanizması 
kapsamında öngörülen destek tutarı 2 milyar TL. 

ENKA’nın iki doğal gaz santralinde üretimi durdurma kararının ardından enerji yönetimi 
İstanbul ve Trakya’da yaşanabilecek elektrik sıkıntısını gidermek için çalışmalara 
başladı. Olası seçenekleri değerlendiren bürokrasi halen ulusal bazda uygulanan kapasite 
mekanizmasını bölgesel olarak uygulamayı değerlendiriyor… 

Enerji yönetimi, ENKA’nın Gebze ve Adapazarı 
doğal gaz santrallerinde üretimi durdurmasının ar-
dından İstanbul ve Trakya’da elektrikte arz sorunu 
yaşanmaması için alarma geçti. Yeni bir uygulama 
başlatılacak. Trakya’da bulunan bazı santrallerden, 
“bölgesel ihtiyaçlar için kapasite kiralanacak” ve 
olası arz krizlerinin önüne geçilecek.  

ENKA, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 
Adapazarı ve Gebze Doğalgaz Kombine Çevrim 
Elektrik Santralleri’nde üretimin durdurulduğu bil-
dirdi. Açıklamada, “Sahibi bulunduğumuz ve yap-iş-

let modeli kapsamında geliştirilen Adapazarı ve 
Gebze doğal gaz kombine çevrim elektrik santral-
lerinin EÜAŞ ile olan Elektrik Satış Sözleşmesi’nin 
sonlanmasının ardından belirtilen santrallerde üre-
tim durmuştur. Üretime tekrar başlandığında kamu-
oyuna bilgi verilecektir” denildi.

Gebze ve Adapazarı bölgesinde bulunan santral-
ler, İstanbul Boğazı’nın altına döşenen hatla İstanbul 
ve çevresinin elektrik ihtiyacının karşılanmasında 
önemli bir rol taşıyor. Bu açıklama sonrasında enerji 
yönetimi harekete geçerek elektrikte, başta İstanbul 

ELEKTRİKTE İSTANBUL ALARMI:
“Bölgesel Kapasite 

Mekanizması” kurulacak

SANTALLERİN YAŞI ARTIRILDI, 
HES’LER DE SİSTEME ALINDI

Söz konusu uygulamada bazı değişiklikler de yapıl-
dı.  Santral yaşları artırıldı, hidroelektrik santraller 
de sisteme alındı. Bu başlıkları biraz açmakta yarar 
var. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 
kararıyla Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması 
Yönetmeliği’nde gerçekleştirilen değişiklikle gün-
deme gelen ve bir süre önce uygulamaya giren ye-
nilikler şöyle:

 � Yaş sınırı: Kapasite mekanizması kapsamına 
girecek santrallerin yaş şartı 10’dan 13 yıla çı-
karıldı. Böylece, bazı santrallerin sistemde kal-
ması sağlandı. 

 � Yeni ödeme yöntemi: Elektrik Piyasası Ka-
pasite Mekanizması Yönetmeliği’nde yapılan 
değişiklikle “değişken maliyet bileşeni” ve 
“toplam maliyet bileşeni” ifadeleri kaldırdı. 
Kapasite bedeli ödemesi “birim sabit maliyet 
ve kaynak bazında toplam kurulu güç üzerin-
den belirlenir” yönünde değiştirildi.

 � HES’ler de alındı: Elektrikte kapasite me-
kanizmasından yararlanabilecek santrallere 
HES’ler de dahil edildi. 2019 yılında 10 dola-
yında hidroelektrik santral de kapasite meka-
nizmasından yararlanabilecek.

"Enka'nın doğal gaz 
santrallerinde üretimi 
durdurması enerji bürokrasisini 
harekete geçirdi"
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▶ ELEKTRİKTE İSTANBUL ALARMI: MEVZUAT
Deniz Suphi 



GELECEĞİN 
ENERJİ KAYNAĞI 

TEKNOLOJİ OLACAK
Dünya artık fosil yakıtların yerine 
enerjisinin çok önemli bir bölümünü 
yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor. 
Ancak bu kaynaklar da sonsuz değil 
ve bazı dezavantajlara sahip… İşte bu 
gerçek, bilim insanlarını ve fütüristik 
yatırımcıları yeni enerji kaynakları 
bulmaya yönlendiriyor. Araştırmalar 
alternatif ve daha verimli kaynaklara 
odaklanmış durumda…

İnsanoğlunun bu merakı ve çabası 
elbette karşılıksız kalmadı. Füzyon 
enerjisinden uzaya kurulan güneş 
santrallerine, akarsuların buharından 
idrara kadar birçok alan geleceğin 
enerji kaynağı olacak. Öte yandan 
var olan kaynakları daha verimli 
kullanmak ve maliyetleri düşürmek 
için de çok yoğun bir çalışma var. 
Offshore çiftlikleri, hibrid santraller, 
güneş paneli olarak kullanılan 
camlar gibi çok sayıda seçenek de 
hayatımıza giriyor. Kısaca geleceğin 
enerji kaynağı “teknoloji” olacak
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▶ GELECEĞİN ENERJİ KAYNAĞI TEKNOLOJİ OLACAK KAPAK 
Z. Işık Adler  



Uzay bazlı güneş enerjisi
Yaşamın bir parçası olan güneş, gelişen tekno-

loji ile birlikte çok daha verimli bir şekilde enerji 
kaynağı olma yolunda. Dünya atmosferi, güneşten 
gelen ışıkların birçoğunu uzaya geri gönderdiği için 
bu nimetten yeterince yararlanamıyoruz. Uzaya 
yerleştirilecek bir güneş santrali ya da uydu ile gü-
neşten gelen ışıkları doğrudan elektriğe çevirmek 
mümkün olacak. Dünyaya gelen güneş ışınlarının 
yüzde 55-60’ı atmosferden geçemiyor. İşte uzay 
tabanlı güneş enerji sistemleri, atmosferin dışında 
kalan güneş ışığını mikrodalgalara dönüştürerek 
bu kaybı ve dünyanın rotasyonundan dolayı mey-
dana gelecek eksilmeyi önler. Bu teknolojinin en 
önemli özelliği ise güneşi 24 saat kullanılabilir bir 
kaynak haline getirmesi. 

Bu yöntemi, uzaydan güneş enerjisini toplama 
olarak tanımlamak mümkün. Uzay tabanlı güneş 
enerjisi, sürdürülebilir yenilenebilir enerjinin bir 
formu olarak kabul görüyor.

Mart 2015’te, Japonya Havacılık ve Uzay Keşif 
Ajansı; 1.8 kilovatlık elektriği mikrodalgalara başa-
rıyla dönüştürdükten sonra onlara kablosuz olarak 
50 metrelik bir mesafeye sinyal gönderildi, bu da 
fikrin canlılığını kanıtladı.

Yine 2015’te Çin Akademisi Uzay Teknolojileri 
bölümü Uluslararası Uzay Gelişim Konferansı’nda 
2050 yılına kadar olan 1 GW için ticari yol harita-
ları ve dizaynlarının videoları ve tanımları hakkın-
da bilgi verdi. Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve 
USAID Direktörünün sponsoru olduğu yarışmasını 
kazanmasının ardından, Birleşik Devletlerin uzay 
tabanlı güneş enerjisi projesine liderlik yapma 
önerisi son zamanlarda bütün dikkatleri üzerine 
çekti. Ve Çin geçtiğimiz günlerde, uzaya bir uydu 
göndererek güneş ışınlarının atmosferde kaybol-
madan belli bir noktaya aktarılması çalışmalarına 
başladı.  

Gömülü güneş enerjisi
Geleceğin önemli teknolojilerinden biri olan 

gömülebilir güneş enerjisi, her evin penceresinin 
güneş paneli özelliğiyle çalışacağı fütüristik bir 
çağı başlatacak. Güneş cam teknolojisi olarak da 
adlandırılan bu yeni yöntemle, pencereyi veya cam 
tabakasını fotovoltaik güneş piline çevirmek müm-
kün hale gelecek. Bu sistemle hücreler, gözlerin 

göremediği güneş spektrumunun bir bölümünü 
seçerek düzenli görünür ışığın geçmesine izin ve-
riyor. Yayılan kızılötesi ışık, fotovoltaik güneş pilinin 
ince şeritlerinin elektriğe dönüştüğü şeffaf plastik 
kenarına yönlendiriyor.

SolarWindows Technologies tarafından gelişti-
rilen elektriği üreten sıvı kaplamalar ve Michigan 
State araştırmacılar tarafından tasarlanan şeffaf 
parlak güneş yoğunlaştırıcıları (TLSC) sayesinde 
gömülebilir güneş enerjisi hızla devam eden bir 
teknoloji haline geliyor. Bu teknoloji ile yüksek ve-
rimli camlar sayesinde, evlerin kendi elektriğini 
karşılaması sağlanabilecek. Çok yakında bu yönte-
min yaygın olarak kullanılması bekleniyor. 

İnsan gücü de yeni bir kaynak
İnsan gücü de geleceğin enerji kaynakları ara-

sında gösteriliyor. Günümüzde mekanik enerjiyi 
elektrik enerjisine çeviren piezoelektrik materyal-
lerle deneyler yapılmaya devam ediyor. Örneğin, 
yollarda arabaların üzerinden geçtiği kasisler bu 
malzemeden yapılırsa, elektrik üretmek mümkün 
ya da insanların yoğun olduğu meydanlardaki ze-
minler bu malzemeden yapılırsa yine elektrik üre-
tilebiliyor. Hatta geçmiş yıllarda, Amerika’da bir 
maraton koşusunda, koşucuların köprü altından 
geçeceği yere bu malzemeden koyulmuş ve yaba-
na atılmayacak bir miktarda elektrik üretilmişti. 

İngiltere araştırmacıları yürürken elektronla-
rı toplayan bir dirsek geliştirdiler. Bir kullanıcının 
dizinin kıvrılmasıyla birlikte, cihazdaki dört metal 
kanat, gitar telleri gibi titreşiyor ve elektrik üreti-

Sanayi devrimi ile birlikte dünya siyaseti ve 
ekonomisinde egemenliği ilan eden ve birkaç yıl 
öncesine kadar hatta günümüzde bile bu saltana-
tını sürdüren fosil yakıtlar gün gelecek eski popü-
ler günlerini arayacak. Her ne kadar küresel petrol 
devleri tarafından açıklanan raporlar, petrol gibi 
fosil yakıtların liderliğini en az 40 yıl daha sürdüre-
ceğini söylüyor olsa da yaşam pratiği bu saptamayı 
doğrulamıyor. Çünkü artık günlük yaşamımızın bir 
parçası haline gelen (örneğin elimizden düşüreme-
diğimiz cep telefonları) teknoloji, enerjide de yeni 
bir çığır açmış durumda. 

Bu yeni çağın en önemli savaşçıları hiç kuş-
kusuz yenilenebilir enerji kaynakları oldu. Hid-
roelektrik santralleriyle başlayan, rüzgar, güneş, 
jeotermal ve biyoyakıt ile güçlenen yenilenebilir 
enerji sektörü artık dünya enerji haritasında vaz 
geçilmez bir öneme sahip. Bunu da her geçen gün 
gelişen ve enerji sektörüne yeni bir kapı açan tek-
noloji sağladı. Hem sürdürülebilir bir dünya için 
iklim değişikliğiyle mücadele programına destek 
veren ülkelerin sağladığı teşvikler hem de teknoloji 
sayesinde düşen yatırım maliyetleri yenilenebilir 
enerjinin önlenemez yükselişini hızlandırdı. 

Rakamlarla konuya değerlendirirsek, 2017 
yılında dünya genelinde yenilenebilir enerji yatı-
rımları bir önceki yıla göre, yüzde 2,11 artışla 279 
milyar 800 milyon dolara ulaştı.

21. Yüzyıl Yenilenebilir Enerji Politikaları Orga-
nizasyonu (REN21) raporuna göre, geçen yıl kü-
resel kurulu kapasitenin yüzde 70’i yenilenebilir 
enerjiden karşılandı ve dünyada yenilenebilir ener-
jide toplam kurulu güç, 2 bin 195 gigavat oldu. Bu 
yatırımlarla 2017’de dünya genelinde yenilenebilir 
enerji sektöründe istihdam, 10 milyon 300 bin ki-
şiye ulaştı.

Rapor, yenilenebilir enerji kapasitesine en bü-
yük katkının son yıllarda maliyetleri düşen ve 
daha verimli teknolojiler kullanılan rüzgar ve gü-
neş enerjisi sektöründen geldiğini de belirtiyor. Bu 
sayede güneş enerjisindeki kurulu güç 2017’de, bir 
önceki yıla kıyasla yüzde 32,67 artarak 402 giga-
vat düzeyine ulaştı. Aynı dönemde rüzgar enerjisi 
kurulu gücü de yüzde 10,66 artışla 539 gigavata 
yükseldi.

Bu olumlu gelişmelere karşın “ama”lar da var. 
Çünkü yenilenebilir enerji kaynakları doğası gereği 
kesintisiz enerji sağlayamıyor. Bu yüzden araştır-
macılar, sürekli yeni enerji kaynakları için çalışma-
lar yapıyor. Her ne kadar önemli bir kısmı hala de-
neme aşamasında olsa da birçoğu geleceğin enerji 
kaynağı olma yolunda ümit veriyor. 

Peki gelecekte hangi enerji kaynakları kullanı-
lacak? Bugüne kadar üzerinde çalışılan ve gerçek 
bir enerji kaynağına dönüştürülme olasılığı yüksek 
olan yeni kaynaklar şunlar: 
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elektrik santralleri için de uygun güç sağlıyor. Yük-
sek verimlilikleri ve düşük emisyonları nedeniyle, 
ulaşım sektöründe de geniş kullanım alanı buldu. 
Toyota, Honda, Hyundai gibi büyük otomobiller bu 
teknolojiye ağırlıkla yatırım yapmaya devam edi-
yor. Öte yandan birçok petrol şirketi de hidrojen 
üzerinde çalışmalar yapıyor. 

Magma enerjisi
Magma enerjisi aslında jeotermal enerjinin bir 

türü… Jeotermal yıllardır kullanılan önemli sürdü-
rülebilir bir enerji kaynağı olarak biliniyor. Sistem, 
doğal kaynaklı sıcak su sayesinde türbinleri çalış-
tırıp elektrik enerjisi sağlama üzerine kurulu. Fa-
kat jeotermal enerji kaynaklarının bazı sınırlarının 
olması sebebiyle, benzer ama oldukça etkili olan 
magma enerjisi konusu gündeme geldi. Uzmanla-
ra göre magma enerjisi, jeotermal enerjiden 10 kat 
daha verimli bir enerji kaynağı olacak. 

Magma enerjisi, İzlanda’da derin kuyu kazıla-
rında tesadüfen keşfedilerek, araştırmaya alınmış 
durumda. İzlanda Derin Sondaj Projesi - IDDP-1, 
dünyanın ilk magma geliştirilmiş jeotermal projesi 
ve İzlanda doğrudan erimiş magmadan ısı sağla-
yan ilk ülke. Bu sistemle, tesis 36 MW’lık elektrik 
enerjisi üretebilecek kapasitede. Proje, 5 km derin-
liğindeki sondaj ile magmaya ulaşmayı hedefliyor. 
Bilim insanları, kritik üstü buhar denilen ne sıvı ne 

de gaz halde olan ama her ikisinden de güçlü o 
enerji potansiyeline erişmeyi hedefliyor. Bu ener-
ji sayesinde daha az kuyu ile jeotermal enerjiden 
daha fazla fayda sağlanabilecek. Böylece maliyet-
ler düşecek ve çevreye zarar en aza indirgenecek. 
Elde edilen veriler umutlandırıcı diyebiliriz. 

Alg (yosun) enerjisi
Denizlerin ve deniz canlılarının yoğun bir enerji 

kaynağı olduğu son yıllarda yapılan deneylerden 
sonra ortaya çıkan sevindirici bir gerçek. Araştır-
macılar tarafından ‘muazzam’ bir biyoyakıt olarak 

yor. Bunun yanı sıra elektrik üreten ayakkabılarla 
halihazırda kişilerin üzerinde taşıdıkları elektronik 
cihazlar için pile ihtiyaç duymadan elektrik üret-
meleri sağlanıyor. Yürürken her yere değdiğinde 
ayakkabı, enerjiyi topluyor ve elektrik sağlıyor. 7 
milyardan fazla insana sahip olan gezegenimizde, 
insan gücünün elektrik üretiminde önemli bir po-
tansiyele sahip olduğu bir gerçek.

Gelgit-dalga enerjisi
Gelgit enerjisi, son yıllarda üzerinde çokça ça-

lışma yapılan ve yüksek potansiyele sahip bir ener-
ji kaynağı. Henüz yeni kaynağa dönüşmemiş olan 
gelgit enerjisinin sadece ABD kıyılarındaki potansi-
yelinin yıllık 252 milyar kWh olduğu belirtiliyor. De-
nizlerde oluşan dalgaların yarattığı itme gücünün 
enerji çevrilmesiyle bir kaynak haline gelen dalga 
enerjisi depolanmış rüzgâr enerjisinin bir formu 
olarak da nitelendiriliyor. Çünkü dalgalar denizi 
uçuran rüzgârlardan üretilir. Denizin yüzeyinde, 
yüzeyin altında, kıyıda, denizde veya offshore alan-
larda yakalanabilir. Yüzde 70’inden fazlası su olan 
yerküremizde, dalgaların meydana getirdiği 80 bin 
TWh’ye kadar enerji potansiyeli var. Bu oran ise 
dünya enerji talebinin 1/5’ini karşılayabilir demek-
tir.

Beş ülke halihazırda dalga enerjisi çiftliği iş-
letiyor. Portekiz dünyadaki ilk ticari ölçekli dalga 
çiftliğini 2008’de kurdu. Toplam kurulu gücü ise 
2.25 MW. İngiltere’de 10 MW enerji gücüne sahip 
Wave Hub dalga çiftliği hala çalışmaya devam edi-

yor. ABD, Gana, Kuzey İrlanda, Çin ve Türkiye gibi 
ülkeler, dalga enerjisi konusunda pek çok proje ve 
yatırıma da başlandı. Dalga enerjisi konusunda su 
altı uçurtması gibi yeni enerji üretim sistemleri de 
gelişiyor.

Hidrojen enerjisi
Son yıllarda en çok konuşulan ve üzerinde en 

çok çalışma yapılan alanların başında hidrojen 
enerjisi geliyor. En temiz enerji kaynakları arasında 
olan hidrojen günümüzde araçlarda dahi kullanıl-
maya başlandı. Uzayda ve dünya atmosferinde bol 
miktarda bulunan hidrojen yandığı zaman su da 
üretmiş oluyor. Şu anda maliyeti yüksek bir kaynak 
olan hidrojen üzerinde çok sayıda şirket ve üniver-
site çalışma yürütüyor. Bu sayede gelecekte hidro-
jen enerjisini elde edebilmek için maliyetlerin çok 
ucuz olacağı tahmin ediliyor. 

Hidrojen, renksiz, kokusuz ve zehirsiz bir gaz 
türüdür. Birim enerji başına hacmi yüksektir. Petrol 
ürünlerine göre ortalama 1.33 kat daha verimli bir 
yakıt olan hidrojenden enerji elde edilmesi esna-
sında su buharı dışında çevreyi kirletici ve sera et-
kisini artırıcı hiçbir gaz ve zararlı kimyasal madde 
üretimi söz konusu değil. 

NASA tarafından uzay çalışmalarında kullanıl-
maya başlayan yakıt pilleri, son yıllarda özellikle 
ulaştırma sektörü başta olmak üzere sanayi ve 
hizmet sektörlerinde başarı ile kullanıma sunuldu. 
Yakıt pilleri, taşınabilir bilgisayarlar, cep telefonla-
rı gibi mobil uygulamalar için kullanılabildiği gibi 
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füzyon reaktörleri üzerindeki çalışmaları devam 
ediyor. Teknolojinin başarıya ulaşması durumun-
da insanlık tarihindeki en büyük olaylardan biri 
olacağı düşünülüyor. Bu konudaki en somut adım 
şu anda Fransa’da yapımı süren Termonükleer De-
neysel Reaktörü (ITER) adı verilen çok uluslu bir 
girişim. Sistem henüz tam olarak çalışmaya baş-
lamış değil ancak bilim insanları sürecin olumlu 
geliştiğini söylüyor. 

İdrar enerjisi
İnsanın enerjisi olur da idrarın olmaz mı? Hat-

ta İngiltere’nin Bristol kentinde bilim insanları id-
rardan elektrik enerjisi üreten bir sistem geliştir-
di.  Sistemle, cep telefonları yavaş yavaş da olsa 
şarj edilebiliyor, akıllı ekranlar çalıştırılabiliyor ve 
seyyar tuvaletler aydınlatılabiliyor.

Bristol Robotics şirketinin tasarladığı sistemde 
elektro-aktif mikroorganizmalarla dolu silindirler 
bulunuyor. Mikroorganizmalar, atık su ve idrardaki 
bakterilerle besleniyor. 

Bu sırada da elektronlar açığa çıkıyor. Sistem, 
2017 yılında Glastonbury Müzik Festivali'ne gönde-

rilen bazı seyyar tuvaletlerde denendi. Bu gelişme, 
gelecekte tüm tuvaletlerin birer santrale dönüşe-
ceğinin sinyallerini veriyor

Hibrid santrallerin de sayısı artıyor 
Genelleme yapıldığında yenilenebilir enerji kay-

nakları rüzgar, hidrotermal, hidroelektrik, güneş 
ve biyoyakıt enerjisi şeklinde söylenebilir. Ancak 
bu kaynakların hiçbiri tek başına kesintisiz enerji 
vadetmiyor. Alman Max Boegl Wind AG ile GE Re-
newable Energy firmalarının ürettiği ve yatırım 
yaptığı bir proje var. Rüzgar-hidroelektrik santra-
li projesi bu soruna çözüm olarak sunuldu ve 2017 
aralıkta pilot proje olarak hayata geçirildi. Bu proje 
kapsamında tasarlanan rüzgar türbinleriyle rüzgar 
olduğunda rüzgardan enerji; olmadığında türbinle-
ri su bataryası olarak kullanmak amaçlanıyor. Pilot 
santral, hem rüzgardan hem de sudan en yüksek 
verimi alabilmek için Almanya’daki Swabian-Fran-
ken ormanının en yüksek tepesine kuruldu. Santra-
li bu yıl faaliyete geçirmeyi hedefleyen Almanya’nın 
planı 20 yıl sonrasında enerji tüketiminin yüzde 45-
50’sini bu kaynaklardan sağlayabilmek.

nitelendirilen alglerden elektrik üretimi için yapılan 
çalışmalar sürekli geliştiriliyor, algler yosunlarda 
üretilebilme ve çoğaltılma özelliği taşıyor. Yosunla-
rın ise dünyanın her yerinde yetiştiği dikkate alınır-
sa karşımızda yepyeni bir enerji kaynağı olduğunu 
söyleyebiliriz. Yosunlar ise neredeyse dünyanın her 
yerinde yetiştirilebilir. 

ABD, bu kaynağı geliştirmek için kurulan yosun 
çiftliklerine teşvikler sağlıyor. Hatta Alabama’da 
kayan fotobiyoreaktör kullanarak dünyanın ilk yo-
sun biyoyakıt sistemini inşa edildi. Bunun yanı sıra 
Avrupa Birliği kapsamında biyo yakıt teknolojileri 
gelişiyor ve bu kaynaklara yatırım yapılmaya baş-
lanıyor. Fransa’da binaların atık suyunun, ısıtma ve 
elektrik üretiminin yosunlardan sağlanması proje-
leri geliştiriliyor.

Uçan rüzgar türbinleri
Rüzgarın en verimli ve en çok olduğu yerler 

yüksek rakımlar. Dünyaca ünlü türbin üreticileri 
de bu yüksekliklere odaklanmış durumda ve uçan 
rüzgar türbinleriyle ‘yüksek’lerden enerji elde et-
menin yollarını arıyorlar. Kulesi olmaksızın havada 
duran uçan rüzgâr türbinleri, alçak veya yüksek ir-
tifalarda çalışabiliyor ve iki kat enerji topluyor. 

Altaeros Energies tarafından dünyanın ilk uçan 
rüzgâr türbini Buoyant Hava Türbini – BAT gelişti-
rildi. Kurulum maliyeti daha az olan BAT, klasik rüz-
gâr türbinlerine oranla çok daha verimli. Helyum 
içeren bir yapıyla tasarlanan BAT, orta kısmında 
türbinini barındıran balonumsu bir tasarıma sahip. 

Hem alçak hem de yüksek irtifalardan çalışabilen 
BAT’ın 30 kW/h’lik enerji potansiyeline var. Projeye 
ciddi yatırımlar yapıldı ve alınan olumlu sonuçlara 
bakılırsa uçan rüzgâr türbini konusu daha çok kar-
şılaşabileceğimiz yenilenebilir enerji ürünlerinden 
biri haline gelecek.

Füzyon enerjisi
Füzyon enerji bazıları için sadece hayalden 

ibaretti. Ama bilim adamları füzyon enerji ala-
nında az da olsa bir ilerleme kaydetmeyi başar-
dı. Günümüzde  nükleer santraller fisyonla yani 
radyoaktif elementlerin çekirdeklerinin parçalan-
ması ile enerji üretiyor. Füzyon ise iki hafif ele-
mentin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek 
daha ağır bir element oluşturması olayı ve fisyo-
na göre çok daha güvenli aynı zamanda ucuzdur. 
Füzyon tepkimeleri güneşte sürekli olarak gerçek-
leşiyor ve tepkimeler sonucunda çok büyük mik-
tarda enerji açığa çıkıyor. Ancak açığa çıkan füzyo-
nu elde etmekte oldukça zor bir süreç. 

Ohio Üniversitesinden Fizik ve Astronomi Bö-
lüm Başkanı David Ingram sürecin gerçekleşmesi 
için güneşin yüzeyindeki ısılara ulaşılması zorun-
luluğu olduğu, bunu yapmak için de çok karmaşık 
mıknatıslara veya geliştirilmiş lazer sistemlerine 
gereksinim olduğunu söylüyor. Aynı zamanda Ing-
ram, Lockheed Martin şirketinin manyetik ayna 
kullanarak sıcak, elektrik yüklü parçacıkları reak-
törün içine hapsetmek gibi farklı bir yaklaşımının 
olduğunu da belirtiyor. Lockheed Martin şirketinin 
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DAHA ÇOK RÜZGAR 
İSTEYEN OFFSHORE’A 

YÖNELDİ
1991 yılında ilk kez Danimarka’da işletmeye gi-

ren deniz üstü (offshore) rüzgar santrallerinin (RES) 
teknolojik gelişmelerle ve maliyetlerinin düşmesiyle 
önümüzdeki yıllarda giderek yaygınlaşması bekle-
niyor. Uluslararası Yenilebilir Enerji Ajansı (IRENA) 
tarafından yayınlanan  son istatistiklere  göre, 2017 
yılında toplam offshore RES kurulu gücü 20 GW se-
viyesine ulaştı. Toplam kurulu gücün yüzde 85’i ise 
Avrupa’da kümelenmiş durumda. Buna ek olarak, 
Bloomberg New Energy Finance’in (BNEF) raporuna 
bakıldığında, offshore RES alanında İngiltere, Alman-
ya, Hollanda ve Çin’in öncülüğünün devam etmesi, 
ABD ve Tayvan’ın da yarışa katılması bekleniyor. 

Türbin üreticileri de offshore’cu oldu
IRENA’nın  raporuna göre, offshore RES ihalele-

ri sonucu oluşan fiyatlarla 2020-22 yılları arasında 
hayata geçecek projelerin elektrik üretim maliyetleri 
6-10 ¢/kWh seviyelerine inecek ve bu sayede 2020 
yılından sonra fosil yakıt kullanan elektrik santralle-
rinin üretim maliyetleri ile rekabet edebilecek.

Bir diğer kaynak olan Wind Europe’un raporuna 

göre de 2017 yılında, Avrupa’da 2016 yılının iki katı 
kadar (3 bin 148 MW) offshore RES kurulu gücü ek-
lenmiş. 2017 yılında toplam 14 proje tamamlanırken 
ilk yüzen offshore RES projesi de İskoçya’da yapılmış. 
Bununla birlikte, 2017 yılı sonu itibarıyla İngiltere 
ve Almanya’da devam eden 11 proje bulunuyor ve 
bunların tamamlanmasıyla, kümülatif kapasite 18,7 
GW’a ulaşacak. Navigant Research’ün raporuna göre 
ise 2018 ve 2019 yılında, devam eden projelerin ta-
mamlanmasıyla kurulu gücün hızla artması bekleni-
yor. Avrupa’da 4,9 GW’lık, Çin’de ise 2,3 GW’lık devam 
eden proje bulunuyor ve 2018 yılının sonunda offs-
hore yatırımlarının 9 milyar Euro seviyesine ulaşma-
sı bekleniyor. 

General Electric ve offshore RES ortağı Fransız 
Alstom, Fransa’nın Atlantik sahiline kurulmak üzere, 
dünyanın en yüksek rüzgar türbinini geliştirdi. Ha-
liade-X model türbinlerin 12 MW kapasiteye sahip 
olacağı ve yüzde 63 kapasite faktörüyle verimliliği-
nin mevcut türbinlerin yüzde 5-7 üzerinde olacağı 
açıklandı. 

UZAYA DA GÜNEŞ SANTRALİ KURULACAK
Uzay Solar Güç Girişimi (SSPI) ta-
rafından geliştirilen yeni teknoloji, 
dünyaya sınırsız enerji sağlama 
potansiyeline sahip. Girişim, dün-
yanın yörüngesine yerleştirebilen 
ve güneş enerjisini radyo dalgala-
rına dönüştürerek dünyaya gönde-
rebilen bir güneş panelleri sistemi 
geliştirdi. SSPI; Amerikan havacı-
lık ve savunma teknolojisi firması 
Northrop Grumman ve Kaliforni-
ya Teknoloji Enstitüsü (Caltech) 
arasında geliştirilen bir iş birliği. 
Caltech çalışan SSPI üyesi Prof. 
Dr. Harry Atwater; “Gelmiş geçmiş 
en büyük uzay yapılarından birini 
inşa etmeye olanak tanıyacak bir 

teknoloji geliştirmeyi hedefliyo-
ruz” diye konuştu.
Uzaydan dünyaya solar enerji ak-
tarma fikri basit ancak çok etkili. 
SSPI düşük maliyet ve bol enerji 
sağlayan modüler bir yaklaşım ge-
liştirdi. Temel ünite olarak tasar-
lanan “çok işlevli levha”, 10 cm’e 
10 cm alana, 3 cm kalınlığa ve 0,8 
gram ağırlığa sahip fotovoltaik bir 
parça.
9 kilometrekarelik devasa panel
Bu levhaların 400 tanesi bir pa-
nele, 900 panel de bir uyduya 
takılabiliyor. Bu uydular uzaya 
fırlatılmadan önce küçük bir alana 
sıkıştırılıp yörüngeye geldiğinde 

esas boyutuna gelecek şekilde açı-
labiliyor; bu da bir futbol sahası-
nın 3’te 2’sine tekabül ediyor.
SSPI’nın geliştirdiği konsept, bu 
uyduların 2 bin 500 tanesinin 
yakın bir şekilde bir arada durma-
sından oluşuyor. Bu şekilde 9 kilo-
metrekarelik devasa bir solar güç 
yüzeyi oluşturuluyor. Her levha da 
güneş enerjisini radyo dalgasına 
dönüştürüp dünyaya gönderebi-
liyor. Bilim adamları bu teknolo-
jinin dünyanın artan enerji ihti-
yacını temiz ve etkili bir şekilde 
karşılama konusunda büyük umut 
vaat ettiğini düşünüyor.
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BUHARI DA BOŞA HARCAMAYACAĞIZ
Bilim adamları buharlaşma olayını da yeni bir enerji 
kaynağı olarak değerlendiriyor. Bu konudaki çalış-
malar henüz prototip aşamasında olsa da potansiyel 
olarak buharlaşmadan  elde edilebilen  enerjinin  rüz-
gar  ve  güneş  enerjisiyle  boy ölçüşebileceği ortaya 
konuldu. Nature Communications dergisinde yayım-
lanan makaleye göre, sadece ABD’deki mevcut göl ve 
benzer  sulak alanlardan  buharlaşma  enerjisini  elde 
edebilirse Orta Batı’daki  Büyük Göller  hariç,  325 gi-
gawatt (yılda 2.85 milyon megawatt saat) üretebilir.
Bu, 2015 yılında toplam ABD  elektrik enerjisi  üreti-
minin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturuyor.. Ayrıca bu 
enerji, güneşten veya rüzgardan farklı olarak havaya 
daha az bağımlı. 
NewScientist’de yer alan araştırmaya göre, Columbia 
Üniversitesi’nden Özgür Şahin ve ekibi tarafından ge-
liştirilen teknolojiyle göl, nehir ve baraj gibi su biri-
kintilerinin üzerinde oluşan buhar, elektrik enerjisine 
dönüştürülebilecek.
Söz konusu proje, güneş enerjisiyle su birikintileri 
üzerinde oluşan buharın, bakteriyel sporlar marifetiy-
le kuru kalabilen şeritleri bir kas gibi hareket ettirme-
si esasına dayanıyor.

Nemli ortamdaki değişim, şeritlerde yüksek miktarda 
itme ve çekme hareketleri oluştururken, konu üzerin-
de çalışan ekip, kullanılabilecek motorlar için de bir-
kaç prototip geliştirdi.
Ekibin geliştirdiği prototip motorla, söz konusu “kas-
ların” tam su üzerine konumlandırılmasıyla çalışı-
yor. Motorun üzerindeki perdeler kapandığında nem 
yükseliyor ve materyal genişliyor. Sonrasında açılan 
perdeler kuruyarak tekrar kapanıyor ve bu açılıp ka-
panmayla enerji üretimi sağlanıyor. Buhardan bu 
yöntemle elektrik üretiminin, yüksek yağmur alan 
bölgelerde aşırı buharlaşmanın önüne geçmek için de 
kullanılabileceğine dikkat çekiliyor
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Güneş enerjisi teknolojileri, yenilenebilir enerji 
sektörünü yönlendirmeye devam ediyor. Yeni nesil 
teknolojiler için alınan patent başvurularının büyük 
bir bölümü, güneş enerjisini geliştirmeye yönelik ça-
lışmalar için yapılıyor. Güneş enerjisi, iklim değişik-
liğinin etkilerini hafifleten ve yenilenebilir enerjinin 
büyümesini hızlandırmaya yardımcı olan önemli bir 
teknoloji olmaya devam ediyor. Güneş enerjisinin 
verimliliğinin artmasıyla birlikte, önümüzdeki 25 
yıl içinde küresel enerji kapasitesinin yüzde 50’sini 
sağlaması bekleniyor.

Bu dönüşümü güçlendirmek için gerekli yenilik-
leri yaratmak ve güçlü patentler ile avantajları yaka-
lamak için dünya çapında teknoloji yarışı başlamış 
durumda. Araştırmalar, maliyet ve dayanıklılık gibi 
zorluklar ile karşı karşıya olan güneş enerjisi tekno-
lojilerinin en büyük kazananlarının güçlü Fikri Mül-
kiyetlere (IP) sahip şirketler olacağına işaret ediyor.

En iyi patentler için yol haritası belirlendi

Güneş enerjisi alanında patent analizi en yay-
gın olan “yüksek verimli perovskite güneş pillerinin 
(PVSC)” ticarileşmesine yönelik engellerin aşılması 
için 4 ana başlık belirlendi. En iyi patentler bu baş-
lıklardan yola çıkarak tasarlanan çalışmalar olacak:

PV uygulamalarındaki malzeme iyileştirmeleri,
Cihaz tasarımının geliştirilmesi,
Uzun vadeli istikrar,
Düşük maliyetli üretim başlıklarından oluşuyor.
Patentlerin çoğu büyük firmalardan geliyor.
Patent alımlarında başı, Japonya ve Güney Kore 

çekerken diğer önemli başvuruların ABD ve AB ge-
nelindeki araştırma enstitülerinden yapıldığı belirti-
liyor.

En güncel çalışmalardan biri olan Japon Sekisui 
firmasının patenti, perovskite katmanındaki yüksek 
kristallik derecesinde güneş verimliliğini artırırken 
Güney Koreli LG’nin patenti ise bileşen katmanları-
nın malzeme verimliliğini artırarak yeni hibrit güneş 
hücreleri için zemin hazırlıyor.

Google’un geçtiğimiz yıl detaylarını paylaştığı 
erimiş tuz kullanarak geliştirdiği enerji depolama 
çalışmaları devam ediyor. Malta olarak adlandırılan 
bu girişim, Google çerçevesi dışında ayrı bir bağım-
sız işletmeye dönüştürüldü.

Amazon’un patronu Jeff Bezos, Microsoft’un ku-
rucusu Bill Gates gibi önemli isimlerin de yatırım 
yaptığı, Google X isimli birim tarafından Malta kod 
adıyla geçtiğimiz yıl duyurulan enerji depolama pro-
jesi oldukça dikkat çekmişti. Malta sayesinde, üre-
tilen fazla enerji depolanarak daha sonra istenildi-
ğinde kullanabiliyor. Alphabet çatısı altında bulunan 
bu proje sonunda kendi şirketine kavuştu ve proje-
nin kod adı olan “Malta” adı ile şirket çalışmalarına 
başladı.

Projenin temel yaklaşımı, yenilenebilir enerji 
sistemleri tarafından üretilen ihtiyaç fazlası enerji-
nin depolanmasını sağlamak. Birçok güneş enerjisi 
kurulumunun arkasındaki temel teknolojinin erimiş 
tuz olduğu biliniyor. Basit bir ifadeyle, bu tür sistem-
ler güneş ışınlarının yarattığı ısıyı kullanarak daha 
sonra yararlanabilmek üzere saklıyor. Bu şekilde 

sağlanan zaman kayması, yenilenebilir enerjiden 
sağlanan üretimin, geleneksel fosil yakıtla çalışan 
üretim tesisleri karşısında güç kazanmasına olanak 
veriyor.

Malta projesinde, bir tarafta tuz diğer tarafta ise 
antifriz tankları bulunuyor. Yenilenebilir kaynaklar 
tarafından üretilen enerji ile buzdolaplarındaki sis-
teme benzer bir şekilde antifriz tankı soğutuluyor, 
tuz tankı ise ısıtılıyor. Enerji geri kullanılmak isten-
diğinde ise sıcak ve soğuk tank arasında oluşan kuv-
vetli rüzgarların türbinleri çalıştırmasıyla elektrik 
ortaya çıkıyor. Diğer sistemlere göre enerjinin çok 
daha uzun bir süre depolanmasına olanak sağla-
ması planlanan Malta için 26 milyon dolar yatırımla 
pilot tesis geliştirme çalışmaları başladı.

Malta enerji depolama projesi, Nobel ödüllü bir 
fizikçi olan Robert Laughlin tarafından yapılan araş-
tırmaya dayanıyor. Birkaç yıl önce bir konferansta 
Google X temsilcileriyle bir araya gelen ve fikirlerini 
paylaşan Laughlin, 10 mühendisten oluşan ekibin 
proje danışmanı oldu ve Malta ekibinin yarattığı ta-
sarımları onayladı.

Google, erimiş tuzla enerji 
depolamaya hız verdi 

Patent başvurularının lideri 
güneş enerjisi teknolojileri
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İsveç’teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi’nden 
bir grup araştırmacı, güneş panellerinden elde edi-
len enerjiyi koruyabilen özel bir molekül geliştirildi. 
Geliştirilen molekül evleri ısıtmak ve cihazları çalış-
tırmak için sıvı formda kullanılabilecek. 

Yıllarca süren araştırmadan ve sayısız prototip-
ten sonra, sürdürülebilir güneş enerjisiyle çalışan 
ilk depolama sistemi ticari olarak piyasaya sürül-
meye hazırlanıyor. Moleküler Termal Güneş Enerji-
si Depolama (The Molecular Solar Thermal Energy 
Storage-MOST) adlı sistem, mevcut teknolojileri 
kullanarak termal enerji ve suyu buhara daha sonra 
da elektrik enerjisine dönüştürmek için kullanılıyor. 
Güneşten gelen enerjiyi depolamak için özel olarak 
tasarlanan toksik olmayan ve yeniden kullanılabilir 
sıvı ile çalışan bu sistem, bozulma olmadan 125 de-
vire kadar tekrar uygulanabiliyor.

Emisyonsuz, moleküle zarar vermeyen ve daire-

sel bir düzende çalışan MOST sisteminde, ilk olarak 
sıvı binanın çatısındaki güneş enerjisi termal kollek-
töründeki güneş ışığından enerji topluyor. Ardından, 
enerji oda sıcaklığında depolanarak minimum enerji 
kaybı sağlanıyor. Gerektiğinde, katalizör içinden sıvı 
ısınacak şekilde enerji çekilebiliyor. Ortaya çıkan sı-
cak sıvı, evsel ısıtma sistemlerinde kullanılabileceği 
gibi daha fazla enerji toplamak için çatıya geri de 
gönderilebiliyor. 

10 yıl içerisinde kullanılabilir olacak
Bilim dünyası için teknolojik atılım olarak kabul 

edilen sıvı depolama MOST sisteminin önümüzdeki 
on yıl içerisinde kullanılabilir olması için çalışma-
lar hızlandı. Yakıt tarafından depolanan enerji mik-
tarı henüz büyük boyutlarda olmasa da Tesla’nın 
Powerwall pillerininin depoladığı enerjinin iki katı 
kadar (kilogram başına 250 watt saate kadar) depo-
lama yapabiliyor.

Süper teşvik olarak adlandırılan Proje Bazlı Ya-
tırım Teşvik Sistemi’nden yararlanacak firmalar 
arasında yer alan Eko Temiz Enerji AŞ, Niğde’de ku-
racağı entegre tesiste, silisyum madeninden güneş 
paneli üretecek. Firma, Niğde’de Bor Karma Organi-
ze Sanayi Bölgesi’nde tahsis edilen 620 bin metre-
kare entegre tesis kuracak. AA’dan yapılan haberde, 
tesisin temelinin mart ayında atılacağı ve 1,5 yıl için-
de tam kapasitede faaliyete geçeceği belirtildi. Yıllık 
bin megavat gücünde güneş paneli üretilecek olan 
fabrikanın, bin 500 kişiye doğrudan, 3 bin 500 kişiye 
de dolaylı istihdam oluşturması hedefleniyor.

Silisyum madeninden üretilecek metalik külçe ve 
plakalar kimyasal süreçten geçirildikten sonra hüc-
re haline getirilerek farklı ebatlarda paneller üreti-
lecek. Tesiste, cep telefonları, elektrikli araçlar gibi 
farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek paneller de üre-
tilmesi hedefleniyor.

Silisyum madeninden güneş paneline 5 yıllık 
planlama

Firmanın kurucusu ve üst yöneticisi Serhan Sü-
zer, 2013’te elektrik üreten fotovoltaik teknolojisine 
geçiş yapıp, birçok güneş enerjisi santraline (GES) 

imza attıklarını ve bir sonraki aşama olan teknoloji-
ye yatırıma hazır olduklarını söyledi. Süzer, 5 senelik 
bir planlama sonucunda bugünlere geldiklerini be-
lirterek, “Dünyada yüzde 80 kristal teknolojiyle gü-
neş enerjisi santralleri yapılıyor. Kristal teknoloji, si-
lisyum kökenli. Silisyum madeninden çıkan metalik 
külçe ve plakalar kimyasal süreçten geçtikten sonra 
güneş hücresi haline geliyor. Daha sonra hücreler 
çerçeveleniyor ve güneş paneli haline getiriliyor” 
diye konuştu.

Yaklaşık 600 dönümlük bir arazide güneş paneli 
üreteceklerini aktaran Süzer, şunları kaydetti: “İçinde 
bütün süreçlerin olduğu bin megavat kapasiteli bir 
fabrika kurmayı hedefliyoruz. Kendi madenimizden 
kendi panelimizi ürettiğimiz zaman, bir de yanına 
depolama koyduğumuz zaman ülke olarak enerjide 
hiçbir şeye ihtiyacımız kalmıyor. Tam enerji bağım-
sızlığını o zaman sağlamış oluyoruz. Güneş paneli 
ürettiğimizde her üretilen panel bizim cari açığımızı 
azaltacaktır. Fabrikamızda bin 500 kişinin çalışması 
planlanıyor. Güneş enerjisi firmaları bir arada olacak 
ve bu firmalarda yaklaşık 3 bin 500 kişinin çalıştı-
rılması öngörülüyor. Toplamda 5 bin civarında istih-
dam sağlamış olacağız.”

Süper teşvik sistemi ile silisyum 
madeninden panel üretilecek

Güneş enerjisi sıvı formda depolanıp 
birçok kez kullanılabilecek
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Alman iletim sistemi opera-
törü TenneT ve Hollandalı doğal 
gaz altyapı ve nakliye şirketi Ga-
sunie, Avrupa’nın elektrik ve gaz 
altyapısının güçlendirmek için 3 
farklı senaryo belirledi. Infrastru-
cture Outlook adlı çalışmaya göre, 
Avrupa Birliği’nin 1990’daki sera 
gazı emisyonu seviyesini 2050 yı-
lına kadar yüzde 80-95 oranında 
azaltma hedefine ulaşmak için 
gaz teknolojilerine dayalı yeni po-
litikalar belirlemesi gerekiyor. 

AB’nin enerji ve gaz altyapısı-
nın güçlü entegrasyonu ve yenile-
nebilir enerjileri destekleyen gaz 
teknolojileri ile iklim hedeflerine 
ancak ulaşılabileceği belirlendi. 
Rapora göre, rüzgar türbinleri ve 

güneş panelleri tarafından üreti-
len elektriği hidrojene dönüştüren 
gazlaştırma teknolojisi ile elektrik 
şebekesinin genişlemesine duyu-
lan ihtiyaç da azalacak.

Güçten gaza (P2G) geçişi 
savunan 3 farklı senaryo

Belirlenen üç senaryoda, gün 
içi değişimleri karşılamak ve 
arz-talepte mevsimsellikten ya-
rarlanmak için en yüksek kurulu 
güç-hidrojen kapasitesini kapsa-
yacak miktarda depolama olduğu 
varsayılıyor.

“Yerel – merkezi olmayan ye-
nilenebilir enerji kaynaklarına 
odaklanma” başlıklı ilk senaryo, 
belediyelerin ve özellikle yüksek 

elektrifikasyona sahip büyük şe-
hirlerin enerji bağımsızlığı arayı-
şında güneş enerjisinin öncü bir 
rol oynayacağını ifade ediyor.

İkinci senaryoda ise “Ulusal 
– merkezi yenilenebilir üretime 
odaklanma” ile merkezi hükümet-
lerin özellikle rüzgar enerjisi ve 
elektrifikasyona vurgu yaparak 
nihai enerji talebine önderlik ede-
ceği belirleniyor.

“Uluslararası enerji ithalatına 
odaklanma” başlıklı son senaryo 
ise dünyanın çeşitli noktalarında, 
güneş ve rüzgar için en elverişli 
koşullarda üretilen yenilenebilir 
enerjinin hidrojen veya yeşil sıvı 
yakıt molekülleri şeklinde ithal 
edilebileceğini öngörüyor.

AB’nin yenilenebilir enerjiyi 
gazlaştırma planı
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hirler kavramını da içeriyor. Enerji tüketimi, enerji 
sistemlerinin kurulumu ve yönetiminin enerji tüke-
timinin yol açtığı karbon salımının azaltılması kent-
lerdeki en önemli konular arasında yer alıyor. Akıllı 
şehirler bu konularda çözüm üretmeyi amaçlıyor. 
2050 yılına kadar artması öngörülen kent nüfusu 
artan enerji ihtiyacına da yol açacağından bu enerji 
ihtiyacını karşılamak için enerji ile ilgili tüm faaliyet-
leri içeren kapsamlı akıllı şehir modelleri geliştir-
mek gerekiyor. Bu amaçla yapılan modellerde enerji 
kaynakları ve enerji dağıtım sistemleri yeniden ta-
nımlanıyor. 

Nesnelerin interneti akıllı şehirlerin yapısını 
değiştiriyor

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ar-
tırılmaya çalışılıyor.  Geleneksel enerji iletim ağları 
yerine merkezi bir otoriteye bağlı olmayan mikro 
şebekeler geliştiriliyor. 2017 yılında Amerika Bir-
leşik Devletleri’nin California eyaletinde ya-
şanan fırtına sonrası, enerji hatlarında 
yaşanan yıkımın ardından şebekele-
rin modernleşmesi kapsamında 
mikro şebekelere yatırım yapıl-
maya başlandı. Bu tür gelişme-
ler, şehirlerde yaşayan halkın 
enerji ekosistemine daha aktif 
katılmalarını ve farklı paydaş-
larla çalışabilmelerini sağlı-
yor. Gelişmeler sürdükçe akıllı 
şehirlerin, küresel hedeflerden 
biri olan yüzde yüz yenilenebilir 
enerji kullanımı hedefine ulaşması 
bekleniyor. 

Akıllı şehirler, enerji kullanımını yeni 
boyutlara taşıdı; enerji tüketimlerini ölçen ve 
kontrol eden teknolojiler, akıllı sayaçlar, sıcaklık ve 
hava kalitesini ölçen sensörler, sensörlü LED ay-
dınlatmalar binaların enerji tüketimini daha etkin 
ve kontrol edilebilir bir şekle dönüştürdü. Bu dönü-
şümde Nesnelerin İnterneti (Internet of Things, IoT) 
de önemli bir yere sahip. Nesnelerin interneti tekno-
lojilerinde kullanılan cihazlar, sürekli çalışabilecek 
kapasitedeler ve bu cihazlar eski teknolojilere göre 
daha etkin, daha küçük olan ve ağlar ve sensörlerle 
birbirlerine bağlanmış cihazlar. Bu cihazlar, insanla-
rın ve nesnelerin hareketini, havadaki değişiklikleri, 
trafiği, enerji üretimi ve tüketimini sensörler yardı-

mıyla ölçebiliyor ve elde ettikleri verileri eşanlı ola-
rak ağlar üzerinden birbirlerine aktarabiliyor. Böy-
lece binalar, fabrikalar, enerji üretim tesisleri gibi 
birimler birbirine bağlanıyor, herhangi bir birimde 
yaşanacak sorun diğerine iletiliyor ve akıllı şehir 
kavramını birbirine bağlı nesnelerin iletişiminden 
doğruyor. İletilen bilgilere dayalı olarak enerji arzı 
ya da talebi, trafik ışıkları binaların enerji tüketimleri 
en etkin biçimde düzenlenebiliyor. 

AB’nin odağında yaşam kalitesini artırmak 
da var 

Akıllı şehirler, Avrupa Birliği için de ayrı bir önem 
taşıyor. Avrupa Birliği politikaları enerji sorunlarıy-
la baş etmenin yanı sıra “yaşam kalitesini artırmak, 
sürdürülebilir kentlere ve yaşanabilir bir çevreye 
katkıda bulunmak adına erişilebilir kentsel hizmet-
leri teşvik etmeyi ve var olan hizmetleri geliştirme-

yi” amaçlıyor. Bu amaçla, Avrupa Birliği 
tarafından 10 Temmuz 2012’de 

Avrupa Akıllı Şehirler ve Top-
luluklar İnovasyon Ortaklığı 

(European Innovation Part-
nership on Smart Cities 

and Communities EIP-
SCC) kuruldu. Bu ortak-
lığın amaçlarından biri 
de akıllı şehirler tasar-
layarak Avrupa Birliği 
enerji ve karbon salını-

mı hedeflerine ulaşmak.  
Avrupa Birliği Sürdürüle-

bilir Kalkınma Hedefleri’n-
den yedincisi sürdürülebilir ve 

temiz enerji ve 13’üncüsü iklim 
eylemi. 

Avrupa Birliği erişilebilir enerjiye herkesin ka-
vuşmasını sağlamak için güneş, rüzgar ve ter-
mal  gibi temiz enerji kaynaklarına yatırım yapma-
yı ve kullanımını artırmayı ve bölge genelinde sera 
gazı salımını düşürmeyi hedefliyor. Bu amaçla Bir-
lik, çeşitli girişimlere imza atıyor. Bu girişimlerden 
biri olan CONCERTO girişimi 23 ülkede 58 şehirde 
uygulanıyor. AB tarafından 175 milyon 486 bin Euro 
destek sağlanan girişim enerji verimliliği ve yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artma-
sı açısından AB hedeflerine ulaşmak için önemli 
önemli kazanımlar sağladı.   

Günümüzde dünya nüfusunun yüzde 55’i kent-
lerde yaşıyor ve bu oranın 2050 yılına kadar yüzde 
68’e çıkması bekleniyor. 2050 yılında şehirlerde ya-
şayan insanların sayısının 2,5 milyar daha artacağı 
öngörülüyor. Kentler dünyadaki arazi kullanımı için-
de yüzde 2’lik bir orana sahipken küresel GSMH’dan 
yaklaşık yüzde 80’lik pay alıyor. Dünyanın kentsel 
nüfusu, 1950’de 751 milyonken 2018’de 4,2 milya-
ra ulaştı. Bu artış, nüfusu yoğun şehirleri doğurdu 
ve nüfus yoğun şehirler, dünyadaki enerji tüketimin 
üçte ikisinden ve aynı zamanda küresel karbon sa-
lınımının da büyük bir kısmından sorumlu. Artan 

nüfusa sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirler sun-
mak ve enerji arzı, atık yönetimi gibi konulara etkin 
çözümler geliştirmek için yapılan girişimler “akıllı 
şehir” kavramını doğurdu. Akıllı şehirler enerji piya-
saları açısından da yenilikler getiriyor.

“Akıllı Şehir” kavramı bundan 25 yıl önce ortaya 
çıktı ve gittikçe gelişti. Bu kavram ortaya çıktığında 
kapsadığı teknoloji bugünün teknolojisini içermi-
yordu. Artık bu kavram, trafik ışıklarından, enerji 
sistemlerine, binaların ısıtmasından kendi dijital 
teknolojilerine sahip olmasına kadar birçok konuyu 
kapsıyor. Hatta akıllı şehirler, birbirlerine bağlı şe-

Akıllı şehirlerin 
merkezinde de enerji var

4.2 milyara ulaşan dünya nüfusunun yanı sıra nüfus yoğun kent sayısının giderek artması 
“akıllı şehirlere” olan ihtiyacı daha da artırıyor. Trafik ışıklarından, enerji sistemlerine, binaların 
ısıtmasından kendi dijital teknolojilerine sahip olmasına kadar birçok konuyu kapsayan akıllı şehirler 
bütününde enerji tüketimi, enerji sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve karbon salımının azaltılması 
önemli bir yer tutuyor

 KONUK YAZAR 
Doç. Dr. Erginbay Uğurlu 
İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
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Rapora göre, yenilenebilir enerji kaynaklarındaki 
yükseliş, devlet tarafından geliştirilen destek politi-
kaları, gelişen teknoloji, rüzgar ve güneş enerjisinin 
düşen maliyetlerine bağlı olarak hızla gelişecek. 

“Hidrokarbon yatırımları 2040 yılına kadar 
önemini korur”

BP’ye göre, bugün yaklaşık günlük 100 milyon 
varil (mb/d) seviyesinde olan petrol ve doğal gaz ta-
lebi ise günde 80-130 milyon varil düzeyinde olacak. 
Norveç merkezli danışmanlık şirketi Rystad Energy 
tarafından derlenen verilere göre, şirketin 2025 yılına 
kadar petrol ve gaz üretimini %16 artırma hedefi var. 

BP’nin Genel Müdürü Bob Dudley rapor sunu-
munda yaptığı: “Emisyonları keserken daha faz-
la enerji sağlama zorunluluğunu yerine getirmek, 
kuşkusuz birçok enerji türünü bir arada kullanmayı 
gerektiriyor.” şeklinde açıklaması ile yakın geleceği 
fosil yakıtlar olmadan kurgulamanın zor olduğunu 
savunuyor.

Senaryo, bu süreç içerisinde küresel kömür tale-
binin sabit kalacağını ancak verimlilik artışı ve temiz 
teknolojilerin ilerlemesi hız kazandıkça platolaşma-
dan yaklaşık 10 yıl önce, petrol talebinin artacağını 
öngörüyor.

“Emisyon tahminleri bir önceki yıla göre 
daha umutsuz”

Rapor, küresel ısınmanın tehlikeli seviyelere 
ulaşmasının engellenmesi noktasında ise umutlu 
değil. Dünya enerji talebinin üçte bir oranında arttığı 
ve fosil yakıtların kilit bir rol oynamaya devam ettiği 
ana senaryoya göre, karbon emisyonları 2040 yılına 
kadar %10 oranında büyüyecek. Emisyon oranların-
daki artış bir önceki yılın tahminlerinde ise yüzde 7 

BP, dekarbonizasyondan artan küresel enerji ta-
lebine kadar, enerji sektörü için bir dizi senaryo be-
lirleyen yıllık raporunu yayınladı. Enerji Görünümü 
raporu, hem yenilenebilir enerji endüstrisinin hızlı 
bir şekilde genişlemesini hem de küresel sera gazı 
emisyonlarının uluslararası hedeflere karşı durma-
ya devam etme ihtimalini vurgulayan bir dizi senar-
yoyu ortaya koyuyor. BP’nin tahminlerine göre, gele-
cek 20 yıl boyunca, “tarihteki herhangi bir yakıtdan 
daha hızlı” gelişim gösterecek iki kaynak rüzgar ve 
güneş enerjisi olacak.

BP’nin yıllık olarak hazırladığı 2040 tahminle-

rindeki yenilenebilir kaynak payı geçtiğimiz yıl %25 
düzeyindeydi. Yeni hazırlanan tahminlerde ise yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının gelecek 20 yıl içerisin-
de, her yıl %7.1 oranında artması ve şu anda küresel 
anlamda en çok paya sahip kaynak olan kömürün 
yerini alması bekleniyor.

Rapor, petrolün küresel enerji karmasındaki payı-
nın %1’den %10 düzeyine çıkmasının yaklaşık 45 yıl 
sürdüğünü, doğal gazın gelişim sürecinin ise 50 yıldan 
uzun bir süre aldığını belirtiyor. BP’nin yeşil senaryosu-
na göre ise yenilenebilir enerji kaynakları 25 yıl içinde 
kömür ve doğal gazın bugünkü yerini almış olacak.

DÜNYADAN HABERLER Esen Erkan.

İngiltere merkezli petrol şirketi BP, Enerji Görünümü 2019 raporunu yayınladı. BP’nin tahminlerine 
göre, rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları 2040 yılına kadar küresel elektrik arzının 

yaklaşık yüzde 30’unu karşılayacak. Raporun önceki sayılarında olduğu gibi, petrole olan ilginin yakın 
zamanda tükeneceğini öngörmeyen BP’nin ana senaryosunda, 2030’lara kadar petrol talebinin doruğa 
çıkmadığı, daha yeşil senaryoda ise 2020’lerin başlarında dönüm noktasına ulaştığı görülüyor.

“Enerji karmasını geliştirmeden, 
emisyonlar azalmaz”

Yenilenebilir enerjilerin gelecek yirmi yılda her 

yıl %7.1 oranında artması ve bunun sonucunda 

2040 yılına kadar en fazla paya sahip olan 

kömürün yerini alması bekleniyor.

Bob Dudley 
BP Genel Müdürü
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bini yüzde 22, kömür talebini ise 
yüzde 37 olarak revize ederek 
küresel enerji talebi beklentile-
rinde aşağı yönlü bir analiz yap-
mış oldu. Çin’deki emisyonu yük-
sek sanayilerden hizmet temelli 
ekonomiye doğru geçiş arttıkça, 
enerji talebinin de yavaşlayacağı 
ifade ediliyor. BP’nin Çin’in ener-
ji talebi konusundaki öngörüsü 
geçtiğimiz yılki analizlere göre 
%7 azaldı. Süreç devam ederse, 
2020’lerin ortalarına gelindiğinde 
Hindistan’ın enerji sektöründeki 
büyüme hızı ile Çin’i geçebileceği 
tahmin ediliyor.

“Bu yenilenebilir enerji için 
değil; emisyon azaltmak için 
bir yarış”

Petrolün taşımacılık pazarına 
hâkim olmaya devam edeceğine 
işaret eden raporun dikkat çeken 
noktalarından biri de elektrikli 
araçların, genel sorunun çözü-
münde sadece küçük bir paya sa-
hip olduğunu belirtmesi. 

BP’nin baş ekonomisti Spen-
cer Dale raporun sunumu sırasın-

da, ulaştırma sektörünün toplam 
karbon salımı sorununun yalnız-
ca “küçük bir parçası” olduğu ko-
nusunda uyardı ve yenilenebilir 
enerjideki artışa rağmen, elektrik 
ve ağır sanayinin karbon salımın-
da en büyük paya sahip sektörler 
olmaya devam ettiğini vurguladı.

Bununla birlikte, önümüzdeki 
on yıl boyunca yollarda daha fazla 
elektrikli otomobil görme ihtima-
limizin yüksek olduğunu ekleyen 
Dale: “Bu, yenilenebilir enerji kay-

nakları için değil, karbon emis-
yonlarını azaltmak için bir yarış 
olarak görülmeli. Emisyon salım-
larındaki payı her ne kadar düşük 
olsa da artış göstermeye devam 
eden taşımacılık sektöründeki 
emisyonlar için araç verimlilik 
standartlarının “daha   da sıkılaştı-
rılması” gerekiyor. Sonuç olarak, 
2040 yılında otomobillerin sade-
ce %15’i elektrikli olsa bile, yolcu 
araçlarının yaklaşık %25’i elekt-
rikle çalışıyor olacak” dedi.

olarak belirlenmişti. BP, “karbon 
salımlarında önemli bir azalma 
sağlamak için kapsamlı bir politi-
ka önlemleri setine” ihtiyaç oldu-
ğuna işaret ediyor.

BP, binalarda ve sanayide kul-
lanılan enerjinin ise önümüzdeki 
20 yılda enerji talebindeki artışın 
dörtte üçünden sorumlu olacağını 
öngörüyor. Şirket, 2040 yılına ka-
dar dünya nüfusunun yaklaşık 1.7 
milyar artarak 2040’a 9.2 milyar 
artacağını ve küresel ekonomik 
büyümeye katkının yüzde 80 ora-
nında gelişmekte olan ülkelerden 
geleceğini tahmin ediyor. BP, kü-
resel enerji talebinin, büyük ölçü-
de Asya’daki hızlı ekonomik bü-
yümenin de etkisi ile 2040 yılına 
kadar yaklaşık üçte bir oranında 
artacağını belirtiyor.

“Ticari anlaşmazlıklar 20 
yılda enerji talebini %4 
azaltacak”

ABD ile Çin arasında devam 
eden ticaret anlaşmazlıkların 
etkisini de değerlendiren petrol 
şirketi, bu tür anlaşmazlıklar de-
vam ederse önümüzdeki 20 yılda 
küresel gayrisafi yurt içi hasıla-
nın-GSYİH’nin düşük olmasının 
bir sonucu olarak, enerji talebi-
nin %4 azalacağına işaret ediyor. 
Öte yandan, 2014’ten beri BP’nin 
Çin’e olan bakış açısında önem-
li değişiklikler olduğu görülüyor. 
BP, Çin’de beklenen sanayi tale-

Raporun öngörüleri her ne 

kadar yenilenebilir enerji 

odaklı gibi dursa da 2040 

yılına kadar hidrokarbon 

yatırımlarının önemli bir 

paya sahip olacağına dikkat 

çekiliyor.

Spencer Dale  
BP Baş Ekonomisti
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Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan, 
Marsh & McLennan Şirketler Grubu, Zurich Insuran-
ce Group ile Oxford Martin School (Oxford Üniver-
sitesi), Singapur Ulusal Üniversitesi, Wharton Risk 
Yönetimi ve Karar Süreçleri Merkezi (Pennsylvania 
Üniversitesi) akademik danışmanlarının da katkı-
larıyla hazırlanan “2019 Global Riskler Raporu”-
nun sonuçları açıklandı. Bu kapsamda yaklaşık bin 
uzman ve karar vericinin yıllık “Küresel Risk Algısı 
Anketi” sonuçlarını içeren “Global Riskler Raporu”, 
“ekonomik ve jeopolitik koşullarda bozulmayı” işaret 
ediyor. Dünyanın acil büyük krizler karşısında kolek-
tif aksiyon alma yeteneği kriz seviyelerine ulaşırken, 
kötüleşmekte olan uluslararası ilişkiler giderek bü-
yüyen ciddi zorluklara karşı aksiyon alma olasılığını 
engelliyor. Kısmen jeopolitik gerginliklerin yol açtı-
ğı karanlık bir ekonomik görünüm, ortaya çıkarken 
2019 yılında uluslararası iş birliği potansiyelinin 
daha da azaltma yolunda olduğu anlaşılıyor.

“Koordineli ve uyumlu aksiyon alınmalı”
Rapora göre ekonomik rüzgarlar, uluslarara-

sı iş birliğine yönelik bir tehdit oluşturuyor. Rapor 
sonuçları kapsamında 2019 yılında büyük güçler 
arasındaki jeopolitik gerilimlerin artmasıyla bu yön-
deki çabaların daha da çıkmaza gireceği belirtiliyor. 
Bu yılki ankete katılanların yüzde 85’i, 2019 yılında 
“büyük güçler arasındaki siyasi çatışma” risklerinin 
artmasını beklediklerini aktardı. Dünya Ekonomik 
Forumu Başkanı Børge Brende konu ile ilgili açık-
lamasında, “2019’da küresel ticaretin ve ekonomik 
büyümenin risk altında olduğu göz önüne alınırsa, 
uluslararası iş birliği mimarisinin yenilenmesine her 
zamankinden daha acil ihtiyaç olduğu ortada. Mev-
cut dinamiklerin bizi yöneltebileceği yavaşlamayla 
başa çıkmak için gerekli ateşleme gücüne sahip de-
ğiliz. Şu an ihtiyacımız olan, büyümeyi sürdürmek ve 
bugün dünyamızın karşı karşıya kaldığı ciddi tehdit-
lerle mücadele etmek için koordineli ve uyumlu bir 
aksiyon almaktır” ifadelerini kullandı. 

Siber riskler öne çıkmaya devam ediyor
Anketin 10 yılı kapsayan perspektifine göre; siber 

riskler, 2018’de olduğu gibi bu yılda öne çıkma ora-
nını artırmaya devam etti. Çevresel riskler katılım-
cıların kaygılarını kısa vadenin ötesinde etkilemeye 
devam ederken, raporun izlediği çevresel risklerin 
beşi de yine yüksek etki ve yüksek olasılık kategori-
lerinde yer aldı. Bunlar, biyolojik çeşitlilik kaybı, şid-

detli hava olayları, iklim değişikliğinin iyileştirilmesi 
ve uyum çabaları konusunda başarısızlık, insan eliy-
le yaratılan çevre felaketleri ve büyük doğal afetler 
olarak sıralandı. 

Rapora göre, yine çevresel riskler aynı zaman-
da kentsel altyapının oluşturulması ve geliştirilmesi 
için de sorun oluşturuyor. Deniz seviyelerinin yük-
selmesiyle birlikte birçok kentin, temiz yeraltı suyu 
çıkarılmasından süper fırtına engellerine kadar uza-
nan sorunlara oldukça pahalı çözümler geliştirmek-
le karşı karşıya kalacağı belirtildi. Ulaşım gibi kritik 
alt yapısal konulara yönelik yatırım eksikliklerinin 
de sistem genelinde bozulmaların yanı sıra bununla 
ilişkili sosyal, çevresel ve sağlık risklerini daha da 
artırabileceği ifade edildi.

2040’a kadar 97 trilyon dolarlık alt yapı 
yatırımı yapılmalı

Zurich Sigorta Grubu Riskten Sorumlu Başkan 
Alison Martin de açıklamasında, “2018’i tarihsel bir 
orman yangını” olarak nitelendirdi. Martin, şu ifade-
leri kullandı: 

Yoğun sel baskınları ve sera gazı emisyonları 
artmaya devam etti. 2019’da çevresel risklerin baş-
lıca problemler listesinde bir kez daha başı çekme-
si şaşırtıcı olmayacak. Öyleyse çevre politikalarının 
başarısız olma olasılığının artması veya politikaların 
zamanında uygulanmaması da buna eklenebilir. İk-
lim değişikliğine etkin bir şekilde cevap vermek, bu 
yeni çevreye uyum sağlamak ve düşük karbonlu bir 
ekonomiye geçiş yapmak için altyapıda önemli bir 
artışa gerek duyuluyor. 2040 yılına gelindiğinde, kü-
resel altyapıdaki yatırım açığının öngörülen 97 tril-
yon dolarlık talebe karşı 18 trilyon dolara ulaşaca-
ğı tahmin ediliyor. Bu çerçevede, işletmelerin iklim 

Zayıflayan uluslararası 
iş birliği global 

risklere kapı açıyor!

Dünya Ekonomik Forumu tarafından açıklanan “2019 Global Riskler Raporu”, 
birkaç yıldır etkisi gündemi belirleyen uluslararası iş birliğine dikkat çekiyor; 
artan jeopolitik ve jeo-ekonomik gerilimlerin, 2019 yılının en acil riski olarak öne 
çıktığını söylüyor. Uzmanların yüzde 90’ı, bu yıl büyük güçler arasında daha 
fazla ekonomik çatışma gerçekleşeceğini söylüyor. Çevresel bozulma, uzun vadeli 
bir risk olarak ortaya çıkarken, iklimle ilgili konular ise 2019 yılında en etkili beş 
küresel riskten dördünü oluşturuyor…

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Børge Brende
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esnekliği adaptasyon stratejisi geliştirmelerini ve 
şimdi hareket etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz.

Yetersiz fonlama, saldırıya açık hale getiriyor
Marsh, Global Risk ve Dijital Başkanı John Drzik 

ise dünya çapında kritik alt yapının sürekli olarak 
yetersiz fonlanmasının ekonomik ilerlemeyi engel-
lediğini, bu durumun da işletmeleri ve toplulukları 
hem siber saldırılara hem de doğal felaketlere karşı 
daha savunmasız bıraktığını belirtti. Drzik, “Kaynak-
ların kısmen kamu-özel sektör ortaklıkları için yeni 
teşvikler yoluyla altyapı yatırımlarına tahsis edilmesi 
toplumların büyümesini ve gelişmesini sağlayacak fi-
ziksel temelleri ve dijital ağları oluşturmak ve güçlen-
dirmek açısından yaşamsal önem taşımaktadır” dedi. 

Alison Marti 
Zurich Sigorta Grubu Riskten Sorumlu Başkan 

5

5 5

5

Olasılığa Göre İlk 5 Risk
1. Şiddetli hava olayları
2. İklim değişikliğinin iyileştirilmesi ve uyum çabaları konusunda başarısızlık 
3.Büyük doğal afetler
4. Kapsamlı veri sahtekarlığı / hırsızlığı olayları
5. Büyük ölçekli siber saldırılar

Etkiye Göre ile İlk 5 Risk
1. Kitle imha silahları
2. İklim değişikliğinin iyileştirilmesi ve uyum çabaları 
konusunda başarısızlık
3. Şiddetli hava olayları (örneğin sel, fırtına, vs.)
4. Su krizleri
5.Büyük doğal afetler

Top 5 Trend
1. İklim değişikliği
2. Yükselen siber bağımlılık
3. Toplumsal kutuplaşmada artış
4. Artan gelir ve refah eşitsizliği
5. Ulusal duyarlılığın artması

Top 5 Risk Bağlantısı
1. Şiddetli hava olayları + iklim değişikliğinin iyileştirilmesi ve uyum çabaları konusunda başarısızlık
2. Büyük ölçekli siber saldırılar + kritik bilgi altyapısı ve ağlarının bozulması
3. Yüksek yapısal işsizlik veya eksik işgücü + teknolojik gelişmelerin olumsuz sonuçları
4. Yüksek yapısal işsizlik veya eksik işgücü + derin sosyal istikrarsızlık
5. Veri sahtekarlığı / hırsızlığı + büyük ölçekli siber saldırılar
5. Bölgesel veya küresel yönetimin başarısızlığı + bölgesel sonuçlarla devletlerarası çatışma
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olmak üzere Çin ve ABD arasında yaşanan ticaret 
anlaşmazlıkları devam ediyor. Öte yandan endeks-
te bir basamak yükselerek üçüncü sıraya yerleşen 
Hindistan’ın, 100GW’lık güneş enerjisi hedefine 
ulaşması ticaret ile ilgili belirsizlikler ve güneş pili 
ithalatına %25 gümrük vergisi getirilmesi ile birlik-
te güç görünüyor. Birleşik Krallık’ın üçüncü çeyrek 
dönem yenilebilir enerji yatırımları bir önceki yılın 
aynı dönemine göre %46 geriledi. Söz konusu geri-
lemede Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkma 
sürecinin (Brexit), enerji ihracatı ve ithal ekipman fi-
yatları üzerindeki olası yansımaları etkili oldu.

Ulaşım ve ısıtma sektörlerinde yenilebilir 
enerji talebi artıyor

EY Türkiye Enerji Sektör Lideri Erkan Baykuş, en-
deks sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede şun-
ları söyledi: “ABD ile Çin arasındaki devam eden tica-
ret uyuşmazlıkları başta olmak üzere global politik 
ortamın belirsizlikler barındırması ve hükümetlerin 
temiz enerjiye sağladığı destek ödeneklerinin tüm 
dünyada kesintilere maruz kalması yenilenebilir 
enerji sektörünü olumsuz yönde etkiliyor. Böyle bir 
tabloda kısa-orta vadede yenilenebilir enerji fiyat-
larında rekabetin artacağını ve konsolidasyonlar da 

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi 
EY’nin Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi’ne 
göre; yenilebilir enerjide önde gelen ülkeler jeopo-
litik belirsizlikler ve teknolojik dönüşüm dolayısıyla 
ihtiyatlı bir tutum sergiliyor. Ticaret ile ilgili anlaş-
mazlıkları devam eden Çin ve ABD endekste ilk iki 
sıradaki yerlerini koruyor. Brexit endişeleri, endeks-
te sekizinci sıraya gerileyen Birleşik Krallık’ın yeni-
lenebilir enerji yatırımlarındaki düşüşte etkili oldu. 
Arjantin ise hükümetin yenilenebilir enerjiye destek 
vermesi ile endekste ilk kez ilk ona girmeyi başardı

Lider danışmanlık ve denetim şirketlerinden EY, 
52. Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi (RE-
CAI) sonuçlarını açıkladı. 40 ülkenin yenilenebilir 

enerji yatırımları bakımından sıralandığı endekste, 
Çin ve ABD ilk iki sıradaki yerlerini koruyor. Yılda iki 
kez açıklanan endeks sonuçlarına göre; ilk on ülke 
sıralamasında büyük bir değişim yaşanmazken, du-
rağanlıkta hükümetlerin ve sektör liderlerinin devam 
eden jeopolitik istikrarsızlık dolayısıyla beklemede 
kalmaları etkili oldu. Brexit endişeleri, endekste bir 
basamak gerileyerek sekizinci sıraya gelen Birleşik 
Krallık’ın yenilenebilir enerji yatırımlarında düşüşe 
yol açtı. Türkiye ise on sekizinci sırada bulunuyor. 

Belirsizlikler yenilenebilir enerji sektörünü 
olumsuz etkiliyor

ABD hükümetinin ithal edilen güneş panellerine 
%30 oranında gümrük vergisi uygulaması da dâhil 

Yenilenebilir enerji yatırımlarına jeopolitik 
belirsizlikler ve yeni teknolojiler yön veriyor

ABD ve Çin arasında yaşanan güneş paneli vergisi sektörün en önemli gündem maddesi

Arjantin Başkanı Marci'nin yenilenebilir enerji seferberliği sonuçlarını vermeye başladı
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yukarı yönlü bir hareket yaşanabileceğini öngörüyo-
ruz. Daha uzun vadede ise ulaşım ve ısıtma sektörle-
rinin yenilenebilir enerji talepleri giderek yükseliyor 
ve politika yapıcılar ticaret ile ilgili anlaşmazlıkları 
geride bırakarak bu alana odaklanacaklardır.” 

Cesur adımlar atan ülkeler endekste 
yükseliyor

Öte yandan endeks sonuçları, yenilenebilir ener-
ji alanında gelişmekte olan ülkelerin daha cesur 
adımlar attığına işaret ediyor. Arjantin, hükümetin 
yenilenebilir enerjiye destek vermesi ile endeks-
te ilk kez ilk on ülke sıralamasına yer aldı. Toplam 
rüzgar enerjisi kapasitesini 2027 yılına kadar 3.3GW 
yükseltmesi beklenen Mısır, beş basamak birden 

yükselerek on beşinci sıraya geldi. Hükümetin 2020 
yılına kadar %18’lik bir yenilenebilir enerji hedefine 
ulaşmaya çalışması ile birlikte Yunanistan ise otuz 
dörtten yirmi sekizinci sıraya yükseldi. Diğer taraf-
tan İsveç on basamak gerileyerek otuz ikinci sıraya 
düştü. 

Endeks sonuçları, başta elektrikli araçlar olmak 
üzere yenilenebilir enerji teknolojilerinin yatırımcı-
ların ihtiyatlı bir tutum sergilemesinde belirleyici 
olduğuna işaret ediyor. 2025 yılında elektrikli araç-
ların içten yanmalı motorlar ile fiyat performans pa-
ritesine ulaşmasının beklenmesi, yatırımcıları yeni 
teknolojilere yönelik pozisyonlarını hedge etmeye 
yönlendiriyor.

TÜRKİYE’DE RÜZGÂR, GÜNEŞ VE JEOTERMAL 
KAYNAKLI KURULU GÜÇTE SIÇRAMA YAŞANDI

“Yenilenebilir enerji alanında küresel ölçekteki geli-
şime paralel olarak ülkemizde de benzer bir gelişim 
yaşandığını ve hala dönüşüm sürecinde olduğumuzu 
söyleyebiliriz” diyen  EY Türkiye Enerji Sektör Lideri 
Erkan Baykuş şöyle konuştu: “Bir önceki endekste 17. 
sırada olan Türkiye, İtalya’nın önüne geçmesine rağ-
men Mısır’ın rüzgar enerjisi atağı ve İspanya’nın vergi 
teşviklerini devreye sokmasıyla genel sıralamada bir 
basamak gerileyerek 18. sırada yer aldı. Buna rağmen 
yaşadığımız dönüşümü yenilenebilir kaynaklı kurulu 

güç tablosuna baktığımızda daha net görebiliyoruz. 
Yenilenebilir kaynaklı kurulu gücün Türkiye toplam 
kurulu gücü içindeki payının 2000 - 2017 yılları ara-
sında gelişimi tablosunu incelediğimizde, ülkemizin 
kurulu gücünün 2000 yılında 27.000 MW civarında 
olduğu ve yenilebilir enerjinin toplam kurulu gücü-
nün Türkiye’nin toplam kurulu gücü içerisinde payı-
nın yaklaşık %41 olduğunu görüyoruz. Ayrıca 2000 
yılında toplam yenilenebilir kaynaklı kurulu gücün 
ise tamamına yakını hidroelektrik enerji kaynakların-
dan oluşuyordu. 2017 yılı verilerine baktığımız zaman 
ise Türkiye’nin toplam kurulu gücünün 85.200,0 
MW’a, yenilebilir enerjinin toplam kurulu gücünün 
Türkiye’nin toplam kurulu gücü içerisinde payının 
da %45,5’e yükseldiğini görüyoruz. Geçtiğimiz yıl top-
lam yenilenebilir kurulu gücün ise %70’inin hidroe-
lektrik, %17’sinin rüzgâr, %9’unun güneş, %3’ünün 
jeotermal ve %1’inin biokütle enerjisinden oluştuğu 
göze çarpıyor.2000 yılından itibaren başta rüzgâr ol-
mak üzere güneş ve jeotermal kaynaklı kurulu güçte 
önemli bir sıçrayış olduğunu ve son yıllarda Türki-
ye’nin kurulu gücünde meydana gelen artışta loko-
motif olduğu değerlendirmesini yapabiliriz.”

24-26 Nisan 2019 tarihlerinde birlikte olalım

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

IRENEC 2019’a davet ediyoruz

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

Resmi Havayolu

IRENEC 2019
9. ULUSLARARASI 
%100 YEN‹LENEB‹L‹R 
ENERJ‹ KONFERANSI 
24-26 Nisan 2019
M A LT E P E  T Ü R K A N  S AY L A N 
K Ü L T Ü R  M E R K E Z İ 
İ S T A N B U L

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

• Kentlerde ve ülkelerde yenilenebilir enerjiye 
geçiş süreçlerini belirlemek için,

• Ülkemizde yenilenebilir enerjiye geçişin 
sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışaca-
ğımız atölye çalışmalarına katılmak için,

• Konferansın sonuçlarını hayata geçirmek 
üzere iş birliği yapmak için,

• Topluluk Enerjisi esasına dayanılarak 
%100 yenilenebilir enerjiye küresel geçiş 
için bireylerin, karar vericilerin, akademik 
kuruluşların, kooperatiflerin ve yerel 
yönetimlerin üzerine düşen görevler ve 
sorumlulukları tespit etmek için,
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102 GW’lık santral Çin sayesinde yükseliyor
Aralarında birçok kalkınma bankasının da bulun-

duğu çok sayıda finans devi, kömürlü termik santral-
lerin atıl varlık haline gelme riski sebebiyle yatırım 
performanslarını düşük buluyor. Dünya Bankası, İn-
giltere’deki Standard Chartered, İtalya’daki Genera-
li,  Japonya’daki  Nippon Life  bankaları  finansal se-
beplerle kömürden elektrik üretimine sırt çevirmiş 
durumdalar.

Brown, “Çin, temiz enerji konusunda ülkesi için-
de köklü gelişmeler gerçekleştirip dünya çapında 
liderlik sergilerken, uluslararası finansman alanın-
da modası geçmiş bir elektrik sistemi dizaynı man-
tığının egemenliği altında. Çin’in önde gelen finansal 
kurumları, uluslararası piyasalarda kömür santral-
leriyle yatırımlarını sınırlarken küresel rakiplerinin 
arkasında kalıyor. Aynı zamanda, kömürün hükmü-
nü kaybetmesiyle birlikte yeniden şekillenecek pi-
yasalarda rekabet etmekte zorluk çekecek ülkelere, 
atıl varlık riskini dayatıyor.”

IEEFA Raporu,  Çin’in kalkınma bankaları ve fi-
nansal enstitüleri ile devlet bankalarının Çin’in sınır-
ları dışındaki 399 GW’lık kömür santrallarının dörtte 
birine (102 GW) finansman sağladığını ya da teklif 
verdiğini ortaya koyuyor. Finansman, santralın yanı 
sıra ithalat yapılacak kömür madeni ve ilgili tren ya 
da liman altyapısı yatırımlarını da içeriyor.

Bangladeş, 7 milyar dolar finansman ve 14 GW 
kurulu güçlük proje stoğuyla Çin’in sağladığı finans-
man ve kurulu güçte ilk sırayı alıyor. Bangladeş’i 
Vietnam, Güney Afrika, Pakistan ve Endonezya takip 
ediyor.

Raporun yazarlarından Christine Shearer ise “Bu 
ülkeler, fosil yakıt ithalatı ve santrallerin sahibinin 
ya da stratejik ortağının Çin olması sebepleriyle; gü-
neş, rüzgâr ve enerji verimliliği maliyetlerinin ithal 
kömür santrallarından daha ucuz hale geldiği bir 
zamanda yüksek miktarda dış finansmanın itici etki-
sine maruz kalıyor” değerlendirmesini yapıyor. 

Bazı projeler iptal olabilir
Rapor, aynı zamanda Çin’in dışarıya sağladığı kö-

mür finansmanının kamu bankaları aracılığıyla veril-
diği ve kamu iktisadi teşekkülü tarafından desteklen-
diğini ve santrallerin inşası sürecinde Çin işgücüne 
dayanarak gerçekleşeceğine işaret ediyor.  Shearer, 
“Bu ülkeler Çin’in kömür finansmanını kabul ederek, 
toplam maliyetin yenilenebilir enerji alternatiflerine 
yatırımla kıyaslandığında deflasyon etkisine yol aç-
ması sebebiyle verimsiz bir anlaşma yapıyor’ diyor. 

Çin’in planladığı kömür projelerinin büyük ço-
ğunluğunun finansal kapanışının tamamlanmadığı 
bu ülkelerde, anlaşmaların iptal olması da ihtimaller 
dahilinde. Çin finansmanının tamamlanmadığı ülke-
ler, enerji piyasalarını, yenilenebilir enerjiyi destek-
leyecek şekilde şebeke altyapısını iyileştirmek üze-
rine yeniden odaklamaları gerekiyor.

IEEFA, yenilenebilir enerji maliyetlerinin yeni kö-
mür santrallerinin altına düşmesi sebebiyle, küresel 
ısınmanın finansal maliyetini herkesin üstlendiği 
bir dünyada, ömrünü tamamlamış ve pahalı termik 
santrallar yerine, daha ucuz olan sıfır emisyonlu 
enerjilere yapılacak özel sektör yatırımlarının daha 
akılcı bir yol olduğunun altını çiziyor.

Dünyanın birçok yerinde finansal kurumlar, atıl 
varlık riskine dayalı mağduriyetlerini sınırlamak için 
kömürden çekilirken Enerji Ekonomisi ve Finansal 
Analiz Enstitüsü (Institute for Energy Economics 
and Financial Analysis, IEEFA) yeni bir rapor yayım-
ladı. Rapor, küresel ölçekte yenilenebilir enerji devi 
Çin’in ülke sınırları dışındaki kömür santrallarının 
dörtte birini finanse ettiğini ortaya koyuyor.

  ‘Yol Ayrımındaki Çin: Kömüre Desteğin Devamı 
Çin’in Temiz Enerji Liderliğini Yıpratıyor’ adlı rapor, 
daha temiz ürün ve hizmetlerin ithalatında Amerika 
Birleşik Devletleri ve Almanya’yı geride bırakarak bir 
numaraya ulaşan Çin’in, 27 ülkede çoğunlukla ithal 
kömürlü termik santral yatırımlarına verdiği yüksek 

miktardaki teşvikleri inceliyor.
Raporun yazarlarından IEEFA Enerji Finansmanı 

Danışmanı Melissa Brown, küresel ölçekte kömür-
den çıkışı takiben, Çin’in kendisiyle birlikte 27 ülkeyi 
kömür finansmanının ekonomik performansındaki 
düşüşe maruz bıraktığına dikkat çekiyor.

 Brown, “Uluslararası Enerji Ajansı’nın en muha-
fazakâr senaryolarında dahi küresel kömür ticare-
tinde 2018 sonrası düşüş öngörülüyor. Kömür fiyat-
larındaki sarmal, kömür ithalatçısı ülkelerin, elektrik 
fiyatlarındaki belirsizliğe bel bağlamasına neden 
oluyor. Buna karşın yenilenebilir enerji, teknolojide-
ki gelişmelerden yararlanarak elektrik fiyatlarında 
deflasyon etkisi yaratıyor” diyor. 

Çin, dünya çapında 27 termik 
santrali finanse ediyor

Daha temiz ürün ve hizmetlerin ithalatında Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’yı geride 
bırakarak bir numaraya ulaşan Çin’in, 27 ülkede çoğunlukla ithal kömürlü termik santral 
yatırımlarına yüksek miktarda teşvik vermesi kafaları karıştırıyor...

Shearer, “Çin’in, ülkesi dışındaki kömür yatırımlarını 

resmi olarak sınırlandırması ve daha ucuz olan 

yenilenebilir enerjiler ile şebeke teknolojilerini teşvik 

edecek yatırımlara yönelmesi gerekiyor.”

Çin, özellikle Bangladeş gibi gelişmemiş ülkelerdeki santralleri destekliyor
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şan yenilikçi iş modelleri ve dijital dönüşüm trend-
leri dikkate alınarak tasarlandı. Türkiye’nin enerji 
sektörüne odaklanmış ilk girişimcilik hızlandırma 
programı olan bu program kapsamında, girişimci 
adaylarının ve girişimcilerin yenilikçi iş fikirlerini, iş 
modellerini ya da teknolojilerini geliştirebilmeleri ve 
hayata geçirebilmeleri için gereken destekler Limak 
Enerji tarafından sağlanacak.

“Elimizi taşın altına koyuyoruz”
Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Limak 

Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, 
“Enerji alanında katma değeri yüksek ürünler üret-
memiz, yerli katkı oranını artırmamız ve bunları 
yurtdışına ihraç edebilmemiz gerekiyor. Biz de bu 
alandaki girişimleri desteklemek amacıyla Limak 
Enerji olarak elimizi taşın altına koyma kararı aldık. 
Enerji sektörüne yönelik oluşturduğumuz Girişim-
cilik Hızlandırma Programı’nın örnek olmasını ve 
sektördeki diğer paydaşları da harekete geçirmesini 
arzu ediyoruz” diye konuştu.

Limak Enerji CEO’su Birol Ergüven ise enerji sek-
törünün hızla değiştiğini ve yeni teknolojilere adapte 
olamayan ve bunlara öncülük edemeyen şirketlerin 
zamanla bu yarışın gerisinde kaldığını belirterek, 

Enerji sektörünün hem üretici hem de da-

ğıtıcı tarafından faaliyet gösteren Limak Enerji, 

2016 yılından bu yana devam ettirdiği Türki-

ye’nin Enerji Akademisi Projesi (TEA) ile genç-

lerin yenilikçi iş fikirlerini, iş modellerini ve 

teknolojilerini destekleyecek TEA Limak Enerji 

Girişimcilik Hızlandırma Programı’nı kurdu.

Geçen yıl sonunda hayata geçirilen yeni 

program, enerji alanında sektörel gelişmeler, 

dünyada hızla gelişen teknolojiler, yaygınla-

Limak Enerji, bir süredir sürdürdüğü Türkiye’nin 
Enerji Akademisi Projesi’nin kapsamını genişletti. 
Şirket, gençlerin yenilikçi iş fikirlerini ve modellerini 
desteklemek amacıyla girişimcilik hızlandırma 
programına başladı. Program sonunda takımlar, 
girişimci desteğinden pilot uygulama desteğine; yatırım 
kapasitesini artırmadan Limak Enerji iş birliğine kadar 
farklı alanlarda kazanım fırsatları elde edebilecekler…

Limak Enerji, 
yenilikçi iş fikrilerine 

destek verecek

EĞİTİM PROGRAMI 13 
BAŞLIKTAN OLUŞUYOR

İş fikrinden başlayarak başarılı bir girişimi hayata 
geçirmeye kadarki süreçte doğru adımları atabil-
mek için gerekli tüm eğitimleri program kapsamın-
da uygulamalı olarak alacaklar.  Aşağıdaki eğitim 
başlıklarının yanı sıra girişimlerin ihtiyaçları doğ-
rultusunda, ilave konular da eğitim programına ek-
lenecek.
- İnovasyon ve teknoloji girişimciliğinin temelleri
- Fikirden Exit’e kadar girişimciliğin aşamaları ve 
her adımda yapılması gerekenler
- İş fikrinizi doğrulama
- Güçlü bir değer önerisi ortaya koyma
- İş modelinizi oluşturma ve doğrulama
- Yalın girişim
- Pazar ve rekabet araştırması ve girişiminizi buna 
göre konumlandırabilme
- Müşteri edinme ve traction
- Takım ve ortaklık
- Temel performans metrikleri (KPI’lar) ile çalışma
- Yatırımcı beklentileri ve yatırıma hazırlanma
- Girişimcilik ekosistemi ve oyuncuları
- Enerji sektörünün dinamikleri, ihtiyaçları, fırsat ve 
gelişim alanları üzerine eğitimler.

Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir ve Türkiye'nin Enerji Akademisi mezunları
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“Bu program ile yeni bir fikri veya 
girişim arzusu olan insanlara bir 
ortam yaratmak istedik. Ülkemiz, 
şirketimiz ve girişimciler açısın-
dan olumlu sonuçları olacağına 
inanıyoruz” dedi. 

Programa enerji üretimi, ener-
ji tesislerinin işletmesi, elektrik 
dağıtım, satış ve ticaret, akıllı şe-
bekeler, elektrik depolama, geri 
kazanım ve geri dönüşüm, enerji 
verimliliği ve yenilenebilir ener-
ji alanlarına yönelik yenilikçi iş 
fikirleri ve çözümleri olanlar ile 
enerji sektöründe kullanılabile-
cek büyük veri, yapay zeka, blo-
ckchain, siber güvenlik yazılım ve 
çözümleri olan girişimci adayla-
rı, girişimciler, erken aşamadaki 
start-up ve şirketler başvuru ya-
pabilecek.

Programda desteklenmeye 
hak kazanan projeler, 6 ay boyun-
ca hızlandırma kamplarına (yüz-
yüze eğitimler ve workshoplar) ve 
mentorluk sürecine dahil edile-
cek. Program bitmeden yapılacak 
ara eleme sunumları ve sonra-
sında final sunumları ile başarılı 
girişimler belirlenecek.

Program sonunda takımlar, 
girişimci desteğinden pilot uy-
gulama desteğine; yatırım kapa-
sitesini artırmadan Limak Enerji 
iş birliğine kadar farklı alanlarda 
kazanım fırsatları elde edebile-
cekler.

Girişimcilere ortaklık veya 
yatırım alma seçeneği 
sunulacak 

Programa kabul edilen ekip-
ler, ihtiyaçlarına göre özelleştiril-
miş uygulamalı eğitim ve yoğun 
mentorluk desteklerinden fayda-
lanacak. Verilecek eğitim ve men-
torluk desteği, hem iş fikri ve iş 
modeli geliştirmeye yönelik me-

todları hem de sektörel bilgi ve 
saha deneyimlerini kapsayacak 
şekilde uygulanacak.

Mentors Network Turkey iş 
birliğinde yürütülecek olan Türki-
ye’nin Enerji Akademisi (TEA) Li-
mak Enerji Girişimcilik Hızlandır-
ma Programı katılımcıları, Limak 
Enerji yönetici ve uzmanları ile bi-
rebir çalışma ve uygun iş model-
lerinde sahada uygulama yapma 
imkanına da sahip olacak. Bunun 

yanı sıra katılımcıların program 
boyunca ve sonrasında Limak 
Enerji ile iş birliği, uzun vadeli 
ortaklıklar ve uygun aşamaya ge-
linmesi halinde yatırım alma gibi 
seçenekleri de olacak.

Mentors Network Turkey 
program kapsamında katılımcıla-
ra girişimcilik, iş modeli, ürün ve 
iş geliştirme, büyüme ve yatırıma 
hazırlanma konularında eğitim 
ve mentorluk desteği sunacak.

ÜÇ AYRI ALANDA  
MENTORLUK VERİLECEK

TEA Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programına’na kabul edi-
len her girişimci ekibin öncelikle mevcut durumu ve bulunduğu aşama 
detaylı olarak analiz edilecek. Hedefleri ve yol haritası belirlendikten 
sonra ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş yoğun bir mentorluk desteği al-
maları sağlanacak.
İş Geliştirme Mentorluğu: İş fikri geliştirme, saha çalışmaları ile doğ-
rulayıp olgunlaştırarak, başarılı bir iş modeli oluşturma konusunda 
mentorluk desteği.
Enerji Sektörü Mentorluğu: Girişimin, Limak Enerji profesyonelleri-
nin sağlayacağı sektöre özel bilgi ve deneyimler ile geliştirilmesi.
Dikey Alanlarda Mentorluk Desteği: Girişimin ve ekibin ihtiyaç duy-
duğu dikey alanlarda (modelleme, finans, regülasyon vb.) mentorluk 
desteği.

Great Place to Work Enstitüsü, 13 ülkeyi kapsa-
yan Avrupa İnsan Kaynakları araştırmasının sonuç-
larını yayımladı. Araştırmaya; İrlanda, Avusturya, 
Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, 
Hollanda, Norveç, İsviçre, İsveç, Türkiye ve İngiltere 
olmak üzere 13 ülkenin İK profesyoneli katıldı. Yüzde 
57’si çokuluslu şirketlerde çalışan 674 İK profesyo-
nelinin katıldığı çalışmada; İK stratejisi, iş yeri kül-
türü, dijitalleşme ve işe alım dahil 13 konu değer-
lendirildi.

Katılımcıların yüzde 42’si İK Direktörü, yüzde 40’ı 
İK Müdürü, yüzde 18’i ise İK uzmanlarından oluşu-
yor. Katılımcıların yüzde 87’si özel sektörde, yüzde 
9 kamuda, yüzde 4’ü ise yarı kamu şirketlerde çalı-
şıyor. İnsan kaynakları uzmanlarına göre şirketleri 
için kritik öneme sahip konuların başında inovasyon 
geliyor. Büyüme, dijital dönüşüm, çeviklik, verimlilik, 
yetenek kazanma ve geliştirme ise önemli görülen 
başlıklar arasında.

İK’nın çalışanlar nezdinde güvenilirliği yüzde 
75 arttı

Katılımcıların yüzde 75’ine göre, İK fonksiyonu-
nun kurum genelindeki güvenilirliği ve etkisi göre 
arttı. İK işlevinin yöneticiler nezdindeki güvenilirliği 
ve etkisinin arttığını düşünenlerin oranı yüzde 72. İK 
için eğitim, işe alım gibi kalemlere ayrılan bütçenin 
arttığını belirtenlerin oranı ise yüzde 56.

İnsan kaynakları alanında yaşanılan zorluklar 
başlığında en yüksek oran, İK teknolojilerindeki ek-
siklik olarak görülüyor. Katılımcıların yüzde 55’ine 
göre insan kaynakları departmanlarının dijital dö-
nüşüm konusunda yeterli kaynak ve yatırıma sahip 
değil. İK departmanlarının yetersiz çalışan sayısına 
sahip olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 52. Aynı 

oran iş piyasasındaki yetenekli adayların azlığı için 

de geçerli. Katılımcıların yüzde 52’sine göre yetenek 

havuzu giderek küçülüyor, yetenekli çalışan adayı 

bulmak zorlaşıyor.

İnsan kaynakları uzmanlarına göre en 
önemli yatırım alanı “Dijitalleşme”

Great Place to Work Enstitüsü, 13 ülkeyi kapsayan Avrupa İnsan Kaynakları araştırmasının 
sonuçlarını açıkladı. İnsan kaynakları uzmanlarına göre, şirketleri için kritik öneme sahip 

konuların başında inovasyon geliyor. Büyüme, dijital dönüşüm, çeviklik, verimlilik, yetenek 
kazanma ve geliştirme ise önemli görülen başlıklar arasında…

EN ÖNEMLİ YATIRIM ALANI DİJİTALLEŞME
Katılımcılara göre 2 yıl içinde yapılması gereken en önemli 
yatırım, İK süreçlerinin dijitalleştirilmesi. İK profesyonelle-
rinin yüzde 41’ine göre süreçlerin dijitale taşınması kritik 
öneme sahip. Önemli süreçlerin yeniden tasarlanmasını 
gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 40. Yenilikçi yönetim 
programlarının devreye alınmasını önemli bulanlar yüzde 
35 oranındayken, işveren marka stratejisine yatırım yapıl-
masının önemine dikkat çekenler yüzde 31. Katılımcıların 
yüzde 27’si ise İK süreçlerinde dijital eğitim ve öğrenime 
ağırlık verilmesi gerektiğini ifade ediyor.
Dijitalleşmenin dönüştürdüğü şirketlerin ihtiyaç duyduğu 
yeteneklerin değiştiğine ve aranılan yeteneklerin bulunma-
sının zorlaştığına dikkat çeken Great Place to Work Türki-
ye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Türkiye’nin de aralarında 
bulunduğu 13 Avrupa ülkesinde yapılan araştırma, İK orga-
nizasyon yapısının değiştiğini gösteriyor. İK departmanları 
önemli bir dönüşümün eşiğinde. Bu dönüşümün kalbinde 
dijitalleşme ve insan odaklı süreçler yer alıyor. İnsan kay-
nakları departmanlarının şirket stratejilerine katkısının art-
tığını gözlemliyoruz. Değişen, daha rekabetçi hâle gelen bu 
dünyada üst yönetimin bir parçası konumundaki insan kay-
nakları departmanlarının rolü artacak. Great Place to Work 
olarak yaptığımız araştırmalarımız, analiz ve danışmanlık 
hizmetlerimizle ölçek bağımsız tüm şirketleri desteklemeye 
devam ediyoruz” dedi.
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▶ Limak Enerji, yenilikçi iş fikrilerine destek verecek  YÖNETİM-İK   
Esen Erkan



2019 yılı Ocak ayında gerçek-
leşen toplam 25.477 GWh elekt-
rik üretiminin %67,3’sü serbest 
üretim şirketleri tarafından ger-
çekleştirilmiştir. Serbest üretim 
şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 1,6 puan artmış, 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre ise 3,1 puan azalmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 
%16,8 oran ile EÜAŞ santralleri ve 

%12,4 oran ile Yap-İşlet santralle-
ri izlemektedir. Toplam üretimin 
%3,4’üne karşılık gelen miktar ise 
Yap-İşlet-Devret santralleri ve İş-
letme Hakkı Devir santralleri tara-
fından üretilmiştir1.

Gerçekleşen elektrik üretimi 
kaynak bakımından incelendiğin-

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

de ise 2019 Ocak ayında toplam 
üretimin %21,2’sinin doğal gaz 
ve LNG santralleri tarafından ger-
çekleştirildiği görülmektedir. Ba-
rajlı hidroelektrik santraller ilgili 
ayda toplam üretimin %21,4’ünü 
karşılarken, akarsu tipi hidroe-
lektrik santraller ise %8,6 ora-
nıyla üretime katkıda bulunmuş-
tur. İthal kömür santralleri ocak 
ayında toplam üretimin %20,1’ini 

 

2018 yılı Ocak ayında 182,86 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2019 yılı Ocak ayında, bir önceki yıla göre %22 oranında artarak 223,04 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (257,89 TL/MWh) 
%13,5 oranında azalma göstermiştir.   

Ocak 2019’da en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 22 Ocak Salı günü 264,39 TL/MWh 
olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 1 Ocak Salı günü 121,02 TL/MWh 
olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise en yüksek PTF 
değerinin 20 Ocak Pazar günü saat 18.00’de 326,98 TL/MWh, en düşük PTF değerinin ise 11 
Ocak Cuma günü saat 03.00’te 0,50 TL/MWh olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

 

 

 

 

 

APLUS ENERJİ OCAK 2019 ANALİZİ 

2019 yılı Ocak ayında gerçekleşen toplam 25.477 GWh elektrik üretiminin %67,3’sü serbest 
üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 1,6 puan artmış, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise 3,1 puan azalmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini %16,8 oran ile EÜAŞ santralleri ve %12,4 oran ile Yap-İşlet 
santralleri izlemektedir. Toplam üretimin %3,4’üne karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-Devret 
santralleri ve İşletme Hakkı Devir santralleri tarafından üretilmiştir1. 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise 2019 Ocak ayında toplam 
üretimin %21,2’sinin doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Barajlı hidroelektrik santraller ilgili ayda toplam üretimin %21,4’ünü karşılarken, akarsu tipi 
hidroelektrik santraller ise %8,6 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri 
ocak ayında toplam üretimin %20,1’ini karşılarken, yerli kömür santralleri ise %15,5 oranında 
katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar enerjisi santralleri toplam üretime 
%8,6, jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise %2,8 oranında katkıda bulunmuştur. Diğer 
termik santrallerin3 üretimdeki payı ise %1,8 olarak gerçekleşmiştir.  

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2019 Ocak ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %58,57 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %41,43 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 Ocak verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 31 Ocak 2019 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır. 

APLUS ENERJİ OCAK 2019 ANALİZİ

karşılarken, yerli kömür sant-
ralleri ise %15,5 oranında katkı 
sağlamıştır. Yenilenebilir enerji 
santrallerinden rüzgar enerjisi 
santralleri toplam üretime %8,6, 
jeotermal ve güneş enerjisi sant-
ralleri2 ise %2,8 oranında katkıda 
bulunmuştur. Diğer termik sant-
rallerin3 üretimdeki payı ise %1,8 

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-

olarak gerçekleşmiştir. 
TEİAŞ tarafından yayımlanan 

üretim verilerine göre, 2019 Ocak 
ayında termik santrallerin ger-
çekleşen toplam üretimdeki payı 
%58,57 olarak kaydedilmiştir. Ye-
nilenebilir enerji kaynaklarından 
elde edilen elektrik üretiminin 
payı ise %41,43 olarak gerçekleş-
miştir4.

2018 yılı Ocak ayında 182,86 

dırılmaktadır.

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

TL/MWh olarak gerçekleşen or-
talama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2019 yılı Ocak ayında, bir önceki 
yıla göre %22 oranında artarak 
223,04 TL/MWh olarak kaydedil-
miştir. Bu dönemde gerçekleşen 
ortalama PTF, bir önceki aya göre 
(257,89 TL/MWh) %13,5 oranında 
azalma göstermiştir.  

Ocak 2019’da en yüksek gün-
lük ortalama piyasa takas fiyatı 
22 Ocak Salı günü 264,39 TL/MWh 
olarak gerçekleşirken; en düşük 
günlük ortalama PTF ise 1 Ocak 
Salı günü 121,02 TL/MWh olarak 

 

2019 yılı Ocak ayında pik saatlerde5 267,74 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 287,96 TL/MWh’lik değere göre %7 oranında azalmıştır6.  

2018 yılı Ocak ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 170,27 TL/MWh iken, 
bu değer 2019 yılı Ocak ayında %4,7 oranında bir artış kaydetmiş ve 178,34 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 

 

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

 

2018 yılı Ocak ayı içerisinde toplam 26.212 GWh olan elektrik talebi, 2019 yılı Ocak ayında bir 
önceki yıla göre %3,22 oranında azalış göstererek, 25.369 GWh değerine inmiştir7. 2018 yılı 
Ocak ayında 34.851 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2019 yılı Ocak ayında 34.098 
MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

2018 yılı Aralık ayı sonunda 88.526 MW olan toplam kurulu güç değeri 140 MW’lık artışla 2019 
yılı Ocak ayı sonunda 88.666 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %60,7’lik (53.851 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %20,9 (18.489 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
santralleri %6,9’luk (6.102 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %1,5’lik (1.359 
MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,8’lik (3.387 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız 
santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %6,2 (5.479 MW) olarak kaydedilmiştir.  

                                            
7 2018 ve 2019 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
 
8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 31 Ocak 2019 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır.  

 İSTATİSTİK 
APLUS ENERJİ 
Katkılarıyla
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kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyat-
ları saatlik bazda incelendiğinde 
ise en yüksek PTF değerinin 20 
Ocak Pazar günü saat 18.00’de 
326,98 TL/MWh, en düşük PTF 
değerinin ise 11 Ocak Cuma günü 
saat 03.00’te 0,50 TL/MWh olarak 
gerçekleştiği görülmektedir.

2019 yılı Ocak ayında pik saat-
lerde5 267,74 TL/MWh olarak ger-
çekleşen ortalama PTF, bir önceki 
ayın pik saatler ortalaması olan 
287,96 TL/MWh’lik değere göre 

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

%7 oranında azalmıştır6. 
2018 yılı Ocak ayında pik dışı 

(off-peak) saatlerin PTF değeri 
ortalama 170,27 TL/MWh iken, bu 
değer 2019 yılı Ocak ayında %4,7 
oranında bir artış kaydetmiş ve 
178,34 TL/MWh olarak gerçek-
leşmiştir.

2018 yılı Ocak ayı içerisinde 
toplam 26.212 GWh olan elektrik 
talebi, 2019 yılı Ocak ayında bir 

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

önceki yıla göre %3,22 oranında 
azalış göstererek, 25.369 GWh 
değerine inmiştir7. 2018 yılı Ocak 
ayında 34.851 MWh olarak ölçü-
len saatlik ortalama talep, 2019 
yılı Ocak ayında 34.098 MWh ola-
rak gerçekleşmiştir. 

2018 yılı Aralık ayı sonunda 
88.526 MW olan toplam kuru-
lu güç değeri 140 MW’lık artışla 
2019 yılı Ocak ayı sonunda 88.666 
MW olarak kaydedilmiştir. 

Toplam kurulu gücün %60,7’lik 

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

 

2018 yılı Ocak ayı içerisinde toplam 26.212 GWh olan elektrik talebi, 2019 yılı Ocak ayında bir 
önceki yıla göre %3,22 oranında azalış göstererek, 25.369 GWh değerine inmiştir7. 2018 yılı 
Ocak ayında 34.851 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2019 yılı Ocak ayında 34.098 
MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

2018 yılı Aralık ayı sonunda 88.526 MW olan toplam kurulu güç değeri 140 MW’lık artışla 2019 
yılı Ocak ayı sonunda 88.666 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %60,7’lik (53.851 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %20,9 (18.489 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
santralleri %6,9’luk (6.102 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %1,5’lik (1.359 
MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,8’lik (3.387 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız 
santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %6,2 (5.479 MW) olarak kaydedilmiştir.  

                                            
7 2018 ve 2019 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
 
8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 31 Ocak 2019 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır.  

 

2019 yılı Ocak ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %29’lık kısmı (25.675 MW) doğal gaz 
ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken %23,2’lik kısmı (20.536 MW) barajlı hidrolik 
santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12’lik (10.618 MW) oran ile yerli 
kömür9 santralleri ve %10,1’lik oran (8.939 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu 
tipi hidrolik santraller %8,7’lik bir orana (7.755 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu 
gücün %7,9’luk bir kısmını (7.005 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün %5,8’lik kısmı 
(5.170 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,4’lük kısmı (1.283 MW) jeotermal enerji 
santrallerinden oluşurken, %1,9’luk kısmı (1.684 MW) ise diğer termik santraller11 tarafından 
oluşturulmaktadır.  

 

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

(53.851 MW) kısmını serbest üre-
tim şirketleri oluştururken, EÜAŞ 
santrallerinin toplam kurulu 
güçteki payı %20,9 (18.489 MW) 
seviyesindedir8. Yap işlet sant-
ralleri %6,9’luk (6.102 MW) bir 
orana sahip iken, yap işlet devret 
santralleri %1,5’lik (1.359 MW), 
işletme hakkı devredilen santral-
ler %3,8’lik (3.387 MW) bir orana 
sahiptir. Lisanssız santrallerin 
toplam kurulu güç içindeki payı 

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

da %6,2 (5.479 MW) olarak kayde-
dilmiştir. 

2019 yılı Ocak ayı sonunda olu-
şan toplam kurulu gücün %29’lık 
kısmı (25.675 MW) doğal gaz ve 
LNG yakıt tipi santralleri ile kar-
şılanırken %23,2’lik kısmı (20.536 
MW) barajlı hidrolik santraller 
tarafından karşılanmaktadır. Bu 
yakıt tiplerini %12’lik (10.618 MW) 
oran ile yerli kömür9 santralleri 
ve %10,1’lik oran (8.939 MW) ile 

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

ithal kömür santralleri izlemekte-
dir. Akarsu tipi hidrolik santraller 
%8,7’lik bir orana (7.755 MW) sa-
hipken, rüzgâr santralleri toplam 
kurulu gücün %7,9’luk bir kısmını 
(7.005 MW) oluşturmaktadır10. To-
plam kurulu gücün %5,8’lik kısmı 
(5.170 MW) güneş enerjisi sant-
ralleri, %1,4’lük kısmı (1.283 MW) 
jeotermal enerji santrallerinden 
oluşurken, %1,9’luk kısmı (1.684 
MW) ise diğer termik santraller11 
tarafından oluşturulmaktadır. 

2018 yılı Ocak ayında 6,35 mil-
yar m3 olarak kaydedilen toplam 
doğal gaz tüketimi, 2019 yılı Ocak 
ayında %2 oranında bir azalış ile 
6,22 milyar m3 olarak gerçekleş-
miştir. Elektrik santrallerinde tü-
ketilen doğal gaz miktarı 2018 yılı 
Ocak ayında 1,41 milyar m3 iken 
bu miktar, 2019 yılının aynı döne-
minde %42,1 oranında azalarak 
0,82 milyar m3 olarak kaydedil-
miştir12. Elektrik santrallerinde 
tüketilen doğal gaz miktarının 
toplam doğal gaz tüketimine ora-
nı 2018 yılı Ocak ayında %22,2 
iken, bu oran 2019 Ocak ayında 
%13,1 olarak gerçekleşmiştir.

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

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

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

 

2019 yılı Ocak ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %29’lık kısmı (25.675 MW) doğal gaz 
ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken %23,2’lik kısmı (20.536 MW) barajlı hidrolik 
santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12’lik (10.618 MW) oran ile yerli 
kömür9 santralleri ve %10,1’lik oran (8.939 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu 
tipi hidrolik santraller %8,7’lik bir orana (7.755 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu 
gücün %7,9’luk bir kısmını (7.005 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün %5,8’lik kısmı 
(5.170 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,4’lük kısmı (1.283 MW) jeotermal enerji 
santrallerinden oluşurken, %1,9’luk kısmı (1.684 MW) ise diğer termik santraller11 tarafından 
oluşturulmaktadır.  

 

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

2018 yılı Ocak ayında 6,35 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2019 yılı 
Ocak ayında %2 oranında bir azalış ile 6,22 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2018 yılı Ocak ayında 1,41 milyar m3 iken bu miktar, 
2019 yılının aynı döneminde %42,1 oranında azalarak 0,82 milyar m3 olarak kaydedilmiştir12. 
Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam doğal gaz tüketimine oranı 2018 
yılı Ocak ayında %22,2 iken, bu oran 2019 Ocak ayında %13,1 olarak gerçekleşmiştir. 

 

 
 

 

 

 

 

                                            
12  2019 yılı Ocak ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. Yuvarlamalardan dolayı hesaplanan 
oranlarda farklılık bulunabilir.  
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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� Katkılı akaryakıtta “fiyat serbest olsun” talebi
� Elektrikte İstanbul alarmı
� Çin, dünya çapında 27 termik santrali finanse ediyor




