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� Türkiye’de seçimlerden sonra elektriğe zam gelme olasılığı yüzde 50! 
� Güneş enerjili ısıtma ve soğutma teknolojilerinden iklime destek
� Türkiye’deki üst düzey yöneticilerin ajandası: YAPAY ZEKA
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Türkiye’nin gaz hub’ı olma  
hedefindeki eksik parça

Türkiye’de seçimlerden sonra elektriğe  
zam gelme olasılığı yüzde 50!

Güneş enerjili ısıtma ve soğutma 
teknolojilerinden iklime destek

İş hayatında başarı için kalıpların dışına 
çıkmanızı sağlayacak öneriler

20 30 38 44
IICEC tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin doğal gazda ticari bir hub olmasını 
inceleyen raporun tanıtımında avantajlar ve dezavantajlar masaya yatırıldı. 
Uzmanlar, Türkiye’nin son yıllarda yaptığı yatırımların büyük avantaj yarattığını 
vurguluyor ancak ticaretin gelişmesi için yapılacak uzun bir ödev listesi olduğunu 
da belirtiyor

Türkiye’de herkes, seçimden sonra iğneden ipliğe her şeye zam geleceğini 
bilir, kimse şaşırmaz. Bu durum, Türkiye’deki ekonomik ortamın siyasetten 
ne kadar etkilendiğinin de bir göstergesidir aslında. Elektrik de tıpkı diğer 
birçok ürün gibi, bu zam fırtınasından nasibini alır. 

Uluslararası Enerji Ajansı, Güneşle Isıtma ve Soğutma Teknik İşbirliği Programı 
(The IEA Solar Heating and Cooling Programme-IEA SHC) 2019 yılı küresel 

raporunu yayınladı. Rapor, güneş enerjili ısıtma ve soğutma teknolojilerinin 
iklimin korunmasında artan rolüne ve PV-Termal hibrit sistemler pazarının hızlı 

gelişimine dikkat çekiyor

İster iş dünyasında önemli bir yere sahip olun, isterseniz de ev kadını, mesaj 
oldukça açık: Eğer kendinize ve başkalarına değer verirseniz, kendinize eğlence 
için biraz zaman ayırırsanız, hedeflere ulaşmak konusunda başarılı olursunuz…

İçindekiler

26



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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Bu ayki konumuz enerji sektörün-
deki zamlar… Konuyla ilgili ola-
rak iki ayrı çalışma hazırladık. 

Kapak haberimiz elektrik, doğal gaz 
ve akaryakıtta oluşan maliyetler ve bu 
maliyetlerin karşılanması için tüketici 
fiyatlarının artması zorunluluğunu iş-
liyor. Üretici ve dağıtıcılar zam beklen-
tisi içinde ancak tüketiciler de elektrik 
ve doğal gazda fiyatların yüksekliğinde 
şikayetçi. Bu şikayet, 2018 ve 2019 yılı 
tüketim rakamlarına da yansımış du-
rumda. Her ne kadar kış aylarının bek-
lenenin üzerinde sıcak geçmiş olması 
düşük tüketimde etkili olsa da ciddi 
bir tasarruf eğilimi olduğu bilinen bir 
gerçek. Özellikle 1 Temmuz’dan sonra 
elektriğe yapılan zamdan sonra tasar-
ruf eğilimi gittikçe artacak. 

Tüketici elbette en uygun fiyata ener-
ji kullanmak istiyor ancak bir de işin 
maliyet boyutu var. Üretim santralleri 
özellikle de doğal gaz ile üretim yapan-
lar ciddi bir maliyet baskısı altında. 
Tüketimin düşmesi nedeniyle piyasa-
da oluşan fiyatlar üretim maliyetini 
karşılamıyor. BOTAŞ’ın, 1 Temmuz iti-
barıyla her 1000 metreküp gaz ithalat 
maliyeti ortalama 287 dolar düzeyin-
de bulunuyor. Buna karşın konutlara 
153 dolar, sanayiye 233 dolar, elektrik 
santrallerine ise 284 dolardan satış ya-

pıyor. Bu durum BOTAŞ’ın zararını her 
geçen gün katlıyor. 

Elektrikte ise durum daha çetrefilli 
çünkü hem üretim ve dağıtım sektörü 
farklı sorunlar yaşıyor. Her iki sektör 
de dolar üzerinden borçlu durumda, 
bir yandan da yatırım yapmak zorun-
dalar. EÜAŞ için de benzer bir durum 
var. Şirketin, bu yılı zarar etmeden ka-
patması için 

toptan elektrik birim fiyatının şu anda-
ki 20.5 kuruş seviyesinden 30 kuruşa 
çıkması gerekiyor. 

Dolayısıyla her durumda fiyatların art-
ması gerekiyor. 

Zam konusuyla ilgili bir diğer çalışma-
mız ise TENVA Direktörü Serhan Ünal 
tarafından kaleme alındı. Ünal, seçim-
ler ve enerji fiyatları zamlarını 15 yıllık 
bir dilimde inceledi ve ilginç sonuçla-
ra ulaştı. Bu sonuç, enerji fiyatlarının 
hala siyasetin etkisinde olduğunu orta-
ya koyuyor. 

Türkiye ve dünyada sektöre yapılan 
yatırımlar, şirketlerden ve kamudan 
haberler, yeni atamalar ve görevden 
almalar, kısaca tüm enerji sektörünün 
ajandasından oluşan bir sayıyla karşı-
nızdayız. 

Keyifli okumalar dileriz… 

ÜRETICI, DAĞITICI ZAM BEKLIYOR; 
TÜKETICI ISYAN EDIYOR
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ZORLU ENERJİ ANADOLU’YA GÜNEŞİ ANLATACAK
Zorlu Enerji bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 
Zorlu Solar; çözüm ortaklarının katkısıyla Ana-
dolu’daki şehirlerde sanayiciye güneş enerji-
si ve avantajlarını anlatacak. Eskişehir’de baş-
layan seminer dizisinin toplam 7 ilde yapılması 
planlanıyor.

Zorlu Enerji tarafından, yurtiçinde ve yurtdışın-
da güneşten elektrik enerjisi sağlamak ve güneş 
enerjisi üretiminde kullanılan ekipmanı üretmek 
amacıyla kurulan Zorlu Solar; Anadolu’daki sana-
yicilere, çevresel ve ekonomik olarak avantajlar 
sunan güneş enerjisini anlatmak için bir dizi se-
miner düzenleyecek. Seminerlerde, sanayicilerin 
güneş enerjisi ekosistemi için ihtiyaç duyabilece-
ği tüm çözüm ortaklarıyla bir arada olacak Zorlu 

Enerji’ye; finansal çözümler için Deniz Leasing, 
tüm idari prosedür için ilgili elektrik dağıtım şir-
keti ile yerel ve uluslararası çözüm ortakları des-
tek verecek.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE İSTİHDAM 11 MİLYONA DAYANDI
Küresel yenilenebilir enerji sektöründe sağlanan 
istihdam, geçen yıl itibarıyla 10 milyon 983 bin 
oldu. Güneş, biyokütle, hidroelektrik ve rüzgar 
gibi temiz enerji sektörleri baz alınarak hazırlanan 
rapora göre, dünya genelinde yenilenebilir enerji-
de yüzde 6,6 artışla geçen yıl 10 milyon 983 bin 
istihdam sağlandı.
Bu kapsamda, güneşten elektrik üretimi alanında 
istihdam geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 
arttı. Bu sektörde çalışan sayısı 3 milyon 605 bin 
oldu. Yenilenebilir enerjide ikinci sırayı 2 milyon 
63 bin istihdamla sıvı biyoyakıt sektörü, üçüncü 
sırayı da 2 milyon 54 bin istihdamla büyük ölçek-

li hidroelektrik santralleri izledi. Rüzgar enerjisi 
sektörü ise dünya genelinde 1 milyon 160 bin kişi-
yi istihdam etti.
Yenilenebilir enerji alanında en fazla istihdam 
Çin’de gerçekleşti. Ülkede geçen yıl yenilenebilir 
enerji sektöründe çalışan sayısı 4 milyon 78 bine 
ulaştı. Çin’i 1 milyon 235 bin istihdamla AB ülkele-
ri, 1 milyon 125 bin istihdamla Brezilya ve 855 bin 
istihdamla ABD izledi.
Ayrıca dünya genelinde yenilenebilir enerji sek-
töründe çalışan kadın sayısı 3 milyon 500 bini 
aşarak, toplam istihdam içindeki payı yüzde 32’ye 
ulaştı. 

 PANO 
Aycan Kızıldağ
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KÜÇÜK ÖLÇEKLI 
HES’LERIN VERIMLILIKLERI 

ÖLÇÜLECEK
Su Politikaları Derneği (SPD), Türkiye’deki küçük 
ölçekli hidroelektrik santrallerin üretim verimli-
liklerini ölçecek. Su Politikaları Derneği Başkanı 
Dursun Yıldız, EPDK’nın verilerine göre halen 
500’ü aşan sayıda nehir ve kanal santralinin iş-
letmede olduğunu hatırlatıp bunların kurulduğu 
günden bu yana üretim verimliliğini inceleyen 
bir çalışma yapılmadığını söyledi. 
Yıldız, “Türkiye nehir ve kanal tipi hidroelektrik 
santralleri alanında 2007 yılından bu yana plan-
lama, projelendirme, uygulama ve işletme konu-
larında çok yoğun bir dönem yaşadı. Bu yapılan-
lardan alacağımız geri dönüşlerle yaptıklarımızı 
değerlendirmeliyiz. Bu konuların ilgili kurum-
larca araştırılması veya araştırmak isteyen üni-
versitelere sağlıklı ve sürekli veri sağlanması, 
bundan sonraki HES planlamalarımız ve işletme 
programlarımız için çok önemli faydalar sağlaya-
caktır” dedi. 
Kendilerinin de bu amaçla konuyu araştırdıkla-
rını belirten Yıldız, “Elde edilebilen açık verilerle 
yapılan çalışmada şu ana kadar ilginç sonuçlara 
rastladığımızı söyleyebilirim. Rapor, tamamlan-
mak üzere, yakın zamanda yayınlanacak” diye 
konuştu.

MİLYAR DOLARLIK 
JEOTERMAL YATIRIMI 
YEKDEM’İ BEKLİYOR 

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği 
(JESDER) Başkanı Ali Kındap, Türkiye’nin son 10 
yılda, enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik 
çalışmalardan iyi sonuçlar elde ettiğini belirtti. 
Bugüne kadar yerli kaynakları daha fazla devreye 
alma yönünde ciddi mesafe kat edilmesine karşın 
Türkiye’nin hâlâ enerjide dışa bağımlı bir ülke ol-
duğuna işaret eden JESDER Başkanı Ali Kındap şun-
ları söyledi: 

“Enerjide arz güvenliğinin sağlanması ve cari açı-
ğın daha da azaltılması için devlet desteklerinin 
sürmesi şart. Özellikle Türkiye’nin Batı bölgelerin-
de tespit edilmiş 3 bin megavatlık elektrik üretim 
potansiyeli, 30 bin megavatlık da termal-ısıtma-so-
ğutma-kurutma için kullanılabilecek jeotermal 
kaynağı var. Bu potansiyel 9 milyar metreküplük 
doğal gaza ve bugünkü fiyatlarla 2.2 milyar dolarlık 
gaz ikamesine karşılık geliyor. Jeotermal elektrik 
santrali yatırımcıları bu potansiyeli hayata geçir-
mek için YEKDEM’den sonra uygulanacak destek 
mekanizmasının açıklanmasını bekliyor. YEKDEM 
bugün açıklansın, yarın Türkiye’nin dört bir yanın-
da yeni sondaj kuleleri kurulur.” 
Jeotermalde 1 megawatlık kapasite için ortalama 4 
milyon dolarlık yatırım yapıldığını belirten Kındap, 
“YEKDEM sürecince yılda ortalama 200-250 MW’lık 
JES yatırımı yapıldığını düşünecek olursak, yeni 
destek mekanizmasının açıklamasıyla ilk etapta 
yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımın devreye girece-
ğini söyleyebiliriz” dedi

   PANO       



YENİLENEBİLİR AB 
ENERJİSİNİN YÜZDE 

90’DAN ÇOĞUNU 
OLUŞTURACAK 

Bloomberg New Energy Finance’ın (Bnef) raporuna 
göre, yenilenebilir enerji, 2050 yılına kadar Avru-
pa’nın enerji karmasının yüzde 90’ından fazlasını 
oluşturacak. Bnef bir yıl önceki raporunda, yenile-
nebilir enerjinin 2050 yılında Avrupa’nın arzının 
yüzde 87’sini oluşturacağını belirtmişti. Şirketin 
yeni tahminine göre, bu oranın yüzde 92 olması 
bekleniyor. Şirket son raporunda, “Büyük Batı Av-
rupa ekonomileri, karbon fiyatlandırması ve güçlü 
politika desteği sayesinde, dekarbonizasyon konu-
sunda şimdiden önemli ölçüde ilerleme kaydetmiş 
durumda” dedi. 
AB, düşük karbonlu yeni teknolojilere, yenilenebilir 
enerjiye, enerji verimliliğine ve şebeke alt yapısına 
yapılan önemli yatırımlarla, 2050 yılına kadar sera 
gazı emisyonlarını 1990 seviyelerinin yüzde 80- 95 
altına düşürme konusunda uzun vadeli bir hedef be-
lirlemiş durumda. 
Bnef, rüzgar, güneş ve teknolojisinin maliyetinde 
“önemli düşüşler” olduğunu, böylece yüzyılın orta-
sına kadar dünya enerji üretiminin yaklaşık yarısını 
rüzgar ve güneşin oluşturabileceğini söyledi. Kömü-
rün payının ise aksine, şu anki yüzde 37’den sadece 
yüzde 12’ye düşmesi bekleniyor. 
Bnef, elektrik talebinin yüzde 62 artarak, 2018-
2050 yılları arasında, küresel üretim kapasitesinin 
neredeyse üç katına çıkmasına neden olmasını bek-
liyor. Bunun ise 13,3 trilyon dolar civarında yeni 
yatırıma neden olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar yatı-
rımlarının 5.3 trilyon dolar, güneş yatırımlarının ise 
4.2 trilyon dolar civarında olması bekleniyor. 

7 HAZİRAN DÜNYA LPG 
GÜNÜ İLAN EDİLDİ 

World LPG Association (WLPGA) tarafından 7 Ha-
ziran, Dünya LPG Günü ilan edildi. 2019’dan baş-
lamak üzere 7 Haziran, her yıl Dünya LPG Günü 
olarak kutlanacak. Türkiye LPG Derneği (TLPGD), 
bu yıl ilk kez kutlanan 7 Haziran Dünya LPG Gü-
nü’ne ilişkin yaptığı açıklamada sürdürülebilir 
dünya için LPG’nin önemine vurgu yaptı. LPG 
kullanımının yaygınlaşması açısından Dünya 
LPG Günü’nün önemli bir mihenk taşı oluştur-
duğunu vurgulayan TLPG Derneği Başkanı Eyüp 
Aratay, şunları söyledi: 
“Küresel olarak tüketilen enerjinin yaklaşık yüz-
de 3’ü LPG tarafından sağlanıyor. LPG; doğaya ve 
çevreye duyarlı, temini kolay, taşınabilen ve em-
niyetli bir enerji kaynağı olarak tüm dünyada bir 
milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. 
Gelişmiş ülkelerde çevreci özelliği nedeniyle kul-
lanımı teşvik edilen LPG, Türkiye’de de hızla yay-
gınlaşmakta ve kullanım alanları genişlemekte. 
Ülkemizde öne çıkan otogaz pazarı ise dünyaya 
örnek bir pazar niteliğindedir. Türkiye otogaz 
pazarı, yıllık 3.1 milyon tonu aşan tüketimi ile 
dünyanın en büyük ikinci pazarı konumunda. 
Türkiye, 4.7 milyonu aşan LPG’li araç sayısı ve 
10 bini aşkın otogaz istasyonu ile bu alanlarda 
da dünya birinciliğini elinde bulunduruyor.

8 • Temmuz 2019 • ENERJİ PANORAMA

 PANO  

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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‘SABANCI ALTIN YAKA’DA İKİ 
ÖDÜLÜ ENERJİSA ALDI 

Sabancı Topluluğu, şirket ve çalışanlarının başarı-
larını ödüllendirmek ve iyi uygulamaların karşılık-
lı paylaşılmasını teşvik etmek amacıyla düzenledi-
ği Sabancı Altın Yaka Ödül Töreni gerçekleştirildi. 
10’uncusu düzenlenen Sabancı Altın Yaka Ödül 
Töreni’ne Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başka-
nı Güler Sabancı, Sabancı Holding CEO’su Mehmet 
Göçmen, yönetim kurulu üyeleri, topluluk yöneti-
cileri ve çalışanları katıldı. 
Sabancı Topluluğu şirketleri beş farklı kategoride 
ödül almak için yarıştı. Büyük ödül olan Yeni Nes-
lin Sabancı’sı kategorisinde Enerjisa Enerji Young 
Advisory Board Projesiyle birinci oldu. Dijitalleş-
me kategorisinde Enerjisa Üretim El Dispatcho 
Projesi ile ödül alırken; İnovasyon kategorisinde 
birinci Temsa Motorlu Araçlar’ın L200 Crawler 
Projesi oldu. Müşteri Deneyimi’nde birinciliği Bri-
sa IETT- Gittiğin Kadar Öde Projesi alırken; Yalın 
Dönüşüm ve Sürekli Gelişim’de Kordsa Polimer 
Geri Dönüşüm Projesi ödüle layık görüldü.
Törende bir konuşma yapan  Güler Sabancı, “Bi-
zimki gibi, köklü kurumların kimliği, kültürü 
sahip olduğu değerlerle ve geleneklerle güçlenir. 
10’uncu yılını kutladığımız Altın Yaka da yıllar 
içerisinde kültürümüzün önemli bir parçası haline 
geldi. Altın Yaka Ödül Programı, uzun vadeli bakış 
açımızla “özgün modeller” geliştirme konusunda-
ki başarımızın çok iyi bir örneğidir. Aradan geçen 
yıllara rağmen, aynı tutku ve heyecanla bu yolcu-
luğu sürdürdüğünüzü görmek beni çok memnun 
ediyor. Başlangıcından bu yana 800’den fazla pro-
je yarıştı. 150’ye yakın ödül verildi” dedi. 

STAR RAFİNERİ, EYS’NİN 
STANDARTLARINA 

UYGUNLUĞUNU BELGELEDİ
SOCAR Türkiye’nin iştiraki STAR Rafineri’nin 
Entegre Yönetim Sistemi (EYS), üç önemli belge 
birden alarak uluslararası standartlara uygun-
luğunu tescil ettirdi. Aynı anda üç farklı yöne-
tim sistemi standardına ilişkin kalite belgele-
rini alan STAR Rafineri, Türkiye petrokimya 
sektöründe bu belgelere sahip olan ilk kurum 
oldu.

SOCAR Türkiye’nin iştiraki STAR Rafineri’nin 
Entegre Yönetim Sistemi (EYS), yapılan dene-
timler sonucunda aldığı ISO 9001:2015 Kalite 
Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yöne-
tim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı 
Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleriyle ulusla-
rarası standartlara uygunluğunu belgeledi. 

STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, EYS 
üzerinde iki yıl gibi uzun bir zamandır çalış-
tıklarını dile getirerek, “STAR Rafineri Kalite 
Güvence Departmanı’nın liderliği ve diğer tüm 
bölümlerimizin katkılarıyla büyük bir titizlikle 
üzerinde çalıştığımız EYS kurulum projesini ta-
mamladık. Aynı anda üç farklı yönetim sistemi 
standardına ilişkin kalite belgelerimizi de tes-
lim aldığımız bu projeyle Türkiye petrokimya 
sektöründe ‘start-up’ aşaması öncesi çalışmala-
rı yürüterek bu belgelere sahip olan ilk kurum 
olduk” dedi. 

TOTAL, 14 İLDE 2 BİN 500 
USTAYLA BULUŞACAK 

Türkiye’de 28 yılı aşkın süredir madeni yağların 
üretimi ve pazarlaması konusunda faaliyet gös-
teren TOTAL, 2019’da “Ustalarla Beraberiz“ et-
kinlikleri kapsamında 14 ilde, 15 noktada, binek, 
hafif ticari ve ağır dizel araçlara hizmet veren 
yaklaşık 2 bin 500 ustayla buluşmayı hedefliyor.
26 Haziran Çarşamba günü Bursa Sheraton 
Otel’de başlayan TOTAL “Ustalarla Beraberiz” et-
kinlikleri haziran, temmuz ve ağustos aylarında, 
Bursa, Sakarya, Antalya, Adana, Diyarbakır, Gi-
resun, Samsun, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, 
Van, Sivas ve Ankara illerinde düzenlenecek. 
TOTAL Pazarlama ve Teknik Servisler Müdürü Fı-
rat Dokur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ma-
deni yağ sektöründe önemli konuma sahip olan 
ustalarla her yıl bir araya geliyoruz. Madeni yağ 
alanında inovasyon öncüsü bir marka olarak ye-
niliğe her açıdan önem veriyoruz. Bu doğrultuda 
‘Ustalarla Beraberiz’ etkinliğimizin içeriğini her 
yıl güncelliyor ve ustalarımızın farklı alanlarda 
ve güncel konularda teknik bilgi sahibi olmasını 
destekliyoruz” dedi. 
Dokur, bu yıl alanında uzman eğitmenlerin des-
teğiyle, bakım ve mekanik onarımda sık karşı-
laşılan sorunlar ve çözümleri konusuna ağırlık 
vereceklerini ifade ederken, “Ustalara yönelik 
eğitim faaliyetlerimize, usta ve son kullanıcılara 
yönelik dijital ve hizmet altyapılarını kurgula-
maya 2019 yılında da hız kesmeden devam ede-
ceğiz” diye konuştu.

TANAP’TAN SU ALTI 
YAŞAMINA DESTEK 

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları 
(SEIP) kapsamında desteklenen “Hayal Ettik, 
Gerçek Oldu; Denizkızı Saros Körfezi’ne Kondu” 
projesiyle, kullanım dışı kalmış Airbus 330 uçağı 
denizaltında yeni bir kullanım alanına kavuştu. 
Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ES-
TAB) tarafından yürütülen yapay resif oluşturma 
projesi, Saros Körfezi deniz turizminin ve biyolo-
jik çeşitliliğinin artmasını hedefliyor. 

ESTAB’ın 2009 yılından bu yana sürdürdüğü ve 
TANAP’ın desteklediği yapay resif projesi, kör-
fezde su altı turizm altyapısının gelişmesini ve 
bölgenin dalış cazibesini artırmayı, Saros Kör-
fezi deniz turizminin ve biyolojik çeşitliliğinin 
artmasını hedefliyor. Proje dünyadaki en büyük 
uçak batığına da ev sahipliği yapıyor.

Proje kapsamında satın alınan ve ekonomik öm-
rünü tamamlamış Airbus A330 tipi yolcu uçağı, 
denizi kirletebilecek atıklarından temizlenerek 8 
parçaya ayrılmıştı. Uçağın parçalarını taşıyan 6 
TIR, 8 Mart’ta Antalya’dan yola çıktı. 11 Mart’ta 
Gelibolu’dan arabalı vapurlarla geçiş yapan 
TIR’lar, 12 Mart Salı günü Saros Körfezi İbrice 
Limanı’na vardı. Uzman montaj ekibince 2 aylık 
süreçte tekrar tek parça haline getirilen uçak, alt 
kısmına lastik botlar takılarak vinçler ile deni-
ze indirildi. Kanatlarının montajı da yapıldıktan 
sonra kıyıdan yaklaşık 1 deniz mili açıkta, 30 
metre derinliğe batırıldı.
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2020’DE LPG'Lİ ARAÇ 
SAYISI YÜZDE 50 

ARTABİLİR
Ekonomik nedenler  ve iklim değişikliğinin 
ana nedeni olan sera gazının yarattığı olum-
suz sonuçlardan dolayı çevre dostu olarak 
kabul edilen LPG’li araçlara yönelik teşvik-
ler tüm dünyada her geçen gün artıyor. Türki-
ye ise diğer ülkelere kıyasla yeterli teşvik ol-
mamasına karşın dünyada LPG kullanımında 
Güney Kore’den sonra ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2019 
yılı Ocak ayı motorlu kara taşıtları istatistik-
lerine göre, trafiğe kayıtlı 12 milyon 437 bin 
250 adet otomobilin yüzde 37,8’ini oluşturan 
4 milyon 703 bin 163 araç LPG kullanıyor. Bu 
verilerin devlet tarafından verilen teşvikler 
ile yüzde 50 artacağını belirten BRC Türkiye 
CEO’su Kadir Örücü, “LPG’nin çevre dostu ol-
ması ve araç sahiplerine sağladığı ekonomik 
avantajından dolayı birçok ülkede talep görü-
yor. Ülkemizde LPG’li araç kullanımı benzinli 
ve dizel araca kıyasla lider konumda. Devlet 
tarafından gerekli teşviklerin verilmesiyle 
dünyada LPG kullanımında ilk sırada yer ala-
cağımızı belirtebilirim” dedi.

TÜRKİYE, 2019’UN 
KAYNAKLARINI HAZİRAN 

AYINDA TÜKETTİ
İnsanlığın, dünyanın bize sunduğu 1 yıllık doğal 
kaynakları tükettiği gün olan Küresel Limit Aşım 
Günü, bu yıl Türkiye için 27 Haziran olarak belir-
lendi. Bu tarih, doğanın bize 2019 boyunca kul-
lanmamız için sunduğu kaynakları, daha 6’ncı 
ayın sonunda tüketmiş olduğumuz ve kalan 6 
ayda 2020’den borç alacağımız anlamına geliyor. 

Dünya üzerindeki yenilenebilir kaynaklar ile 
insanların bu kaynaklara yönelik talebini değer-
lendiren araştırmalar yürüten Küresel Ayak İzi 
Ağı’nın (Global Footprint Network) verileri, dün-
yamızın içinde bulunduğu kritik durumu gözler 
önüne seriyor. İnsanlığın doğa üzerindeki yıllık 
talebinin, dünyanın bir yılda yerine koyabilece-
ği kapasiteyi aştığı gün olan Küresel Limit Aşım 
Günü, bu yıl 29 Temmuz olarak saptandı. 

Bu tarih itibarıyla insanlık olarak dünyanın yıl 
içinde yenileyebileceği kaynaklardan fazlasını 
tüketmeye başlamış olacağız. Her ülkenin kay-
nak kullanım hızı farklı olduğu için, Limit Aşım 
Günü ülkeden ülkeye değişiklikler gösteriyor. 
Türkiye, bu yıl doğal kaynakları dünya ortalama-
sından 32 gün önce tüketti. 2018’de 11 Temmuz 
olan ülkemizin Limit Aşım Günü, dünya ortala-
masından 21 gün önceydi. Yani her yıl giderek 
artan bir hızla kaynaklarımızı dünya ortalama-
sından daha hızlı tüketiyoruz. 
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DOĞALGAZ KONFORU CEPTE
İGDAŞ uygulamasıyla her mobil cihaz bir şube.
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Gaz Açma Randevusu
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Bağlantı ve Abonelik 
Sözleşmesi

Diğer Tüm
Doğalgaz İşlemleri



Alpet İkmal Direktörlüğü’ne  
Enver Kayıkcı getirildi

Saha operasyonları, yeni bayiler, akaryakıt dışı satışlar, Gold Market kon-
septi ve kurumsal kimlik yenilikleriyle 2019’a hızlı giren Alpet, insan kaynakları-
nı da güçlendiriyor. Uzun yıllara dayanan tecrübesiyle enerji sektörünün dene-
yimli isimlerinden Enver Kayıkcı, Alpet’te İkmal Direktörü olarak görevine başladı. 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezu-
nu olan Enver Kayıkcı, BP Akaryakıt, BP Gaz ve Çalık Enerji gibi sektörün önemli kurum-
larında üst düzey görevlerde bulundu. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde akaryakıt ikmal 
operasyonlarını yöneten Kayıkcı, İsviçre merkezli bir firmanın Irak’daki Musul, Kerkük 
ve Baji şehirlerinde tedarik ve satış süreçleriyle Türkmenistan petrollerinin Hazar De-
nizi-Karadeniz hattında ikmali ve ürünlerin pazarlanması çalışmalarında bulundu.    

Anadolu Grubu’nda enerjiyi Şarman yönetecek
Anadolu Grubu’nda perakende, tarım, enerji ve gayrimenkul gruplarının aynı yönetim altında toplan-

masıyla oluşturulan Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu Başkanlığına, Temmuz ayı itibarıyla grupta 23 yıldır 
yöneticilik yapan Demir Şarman gelecek. 

1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Demir Şarman aynı 
zamanda Chicago Üniversitesi’nden İşletme Yüksek Lisans derecesi ile Serbest Muhasebeci Mali Müşa-
vir sertifikasına sahip. İş hayatına 1993 yılında Arthur Andersen Türkiye’de Finansal Denetim Uzmanı 
olarak başlayan Şarman, 1997 yılında Finansal Kontrolör olarak Anadolu Grubu İçecek Bölü-
mü’ne (Anadolu Efes) katıldı. 1997-2009 yılları arasında Efes International’da CFO, Efes Bira 
Grubu’nda Strateji ve İş Geliştirme Direktörlüğü gibi çeşitli görevlerde bulunan Şarman, kuru-
luşundan bu yana Anadolu Etap’ta Genel Müdürlük görevini yürüttü. 1 Nisan itibarıyla Anadolu 
Grubu enerji şirketlerinin de sorumluluğunu üstlenen Demir Şarman, 1 Temmuz itibarıyla 
da perakende ve gayrimenkul şirketlerinin de raporlayacağı Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu 
Başkanlığı görevine başlayacak.

ÇED kurullarında toplu görevden alma
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürü Mehmet Mustafa Satılmış, 

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alındı. Mehmet Mustafa Satılmış ile beraber Çevresel Etki 
Değerlendirmesi izin ve Denetim Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Dağaşan, Alirıza Tanas ve 
Osman Öztürk de görevden alındılar.  

Öte yandan Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer Alan,  Rehberlik ve Teftiş Başkanı 
Musa Can, Yüksek Fen Kurulu Başkanı Mehmet Şahkulubey, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yar-
dımcısı Gökhan Kanal, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 
Vargün, Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ayyıldız da görevden alınan isimler 
arasında yer aldı. Ayrıca Ankara, Isparta, İzmir,  Muğla, Muş, Nevşehir ve Yalova Çevre ve Şehirci-
lik İl müdürleri de görevden alındılar. 

Enerjisa’nın yeni CFO'su E.ON'dan
Enerjisa Enerji, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada Enerji-

sa Enerji Finans Başkanı (CFO) görevine 1 Temmuz 2019’dan geçerli olmak üzere, E.ON 
bünyesinde Finans Başkanı olarak görev yapan Dr. Michael Moser’ın atandığını bildirdi. 

Kariyer hayatına 2005 yılında Baker McKenzie’de avukat olarak başlayan Michael Mo-
ser, 2008 yılında E.ON SE’ye katıldı. Moser, E.ON SE bünyesinde, 2008-2013 yılları arasın-
da GMY ve Global Hukuk Başkanı (M&A), 2013-2015 yılları arasında Brezilya’da Geliştir-
me Başkanı, 2015-2016 yılları arasında GMY ve Proje Lideri, 2016-2018 yılları arasında 
Denetim ve İç Kontrol Başkanı pozisyonlarında görev yaptı. Moser, 2018 yılından bugüne 
kadar EON bünyesinde Finans Başkanı (Müşteri Çözümleri) pozisyonunda çalışıyordu. 

Dr. Michael Moser 2002 yılında hukuk alanında lisans eğitimini tamamlamasının ar-
dından, Iişletme, kurumsal strateji, ekonomi hukuku ve iş yapısı, genel yönetim alanla-
rından MBA alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı. Moser, 2007 yılında ise 
Uluslararası Enerji Mevzuatı Doktora programını tamamlayarak ‘doktor’ unvanını aldı. 

Socar Doğalgaz Başkanı Seymus oldu 
Azerbaycan kamu enerji şirketi SOCAR, Alman EWE’den satın aldığı şirketlerin yö-

netimi için SOCAR Türkiye Doğalgaz Yatırım A.Ş’yi kurdu. SOCAR Türkiye çatısı altında 
17 Haziran’dan itibaren faaliyet göstermeye başlayan Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji, 
Enervis ve Millenicom şirketlerinin yönetimi için kurulan SOCAR Türkiye Doğalgaz Yatırım 
A.Ş’nin Başkanı Gunter Seymus oldu.

Gunter Seymus, Türkiye’de Petkim, STAR Rafineri, TANAP, SOCAR Terminal, Petkim 
Rüzgar Enerji Santrali (RES) gibi dev projelere sahip olan SOCAR bünyesinde farklı 
görevlerde bulundu. Seymus, hem Türkiye’de hem de yurtdışındaki iştiraklerinde 10 
yılı aşkın süredir çalıştığı SOCAR’da; ticaret, dağıtım ve iletim iştiraklerinin kurumsal 
gelişim ve yönetim fonksiyonlarında görev aldı. Petrol, doğal gaz ve enerji sektör-
lerinde şirket ve ortaklık geliştirmenin yanı sıra birleşme sonrası entegrasyon, kriz 
yönetimi, yeniden yapılanma ve organizasyonel dizayn konularında liderlik eden 
Seymus, Mayıs 2016’dan beri SOCAR Türkiye’de çalışıyor. 

TÜPRAŞ CEO’su İBB danışmanı oldu
23 Haziran seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İma-

moğlu, enerji dünyasının çok yakından tanıdığı bir isim olan Yavuz Erkut’u danışmanlı-
ğına getirdi. danışan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı görevine atanan Erkut, 10 yıl 
boyunca Türkiye’nin en büyük şirketi olan TÜPRAŞ’ta CEO’luk görevinde bulunmuştu. 

1955 yılında Giresun’da doğan Yavuz Erkut, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendis-
liği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Wales Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü’nde yapan Erkut, 1979’da çalışma hayatına TÜPRAŞ’ta başladı.

2005-2015 arasında TÜPRAŞ CEO’luğu yapan Erkut, Azerbaycan devletinin petrol ve 
doğal gaz şirketi SOCAR’ın Türkiye Başkanlığı’na da üstlenmişti.
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ALMAN DAIMLER VE ÇINLI GEELY,  
TÜRKIYE IÇIN ORTAKLIK KURUYOR 

Alman Daimler AG ve Çinli Zhejiang Geely Hol-
ding Group Co. Ltd.şirketleri Türkiye’de ortak 

bir girişim şirketi kurmak için Rekabet Kurumu’na 
başvurdu. Şirketler tarafından konu ile ilgili henüz bir 
açıklama yapılmadı ancak Alman ve Çinli üreticiler 28 
Mart 2019 tarihinde yaptıkları bir açıklama ile elekt-
rikli araç üretiminde küresel ölçekte beraber harekete 
etmek için yüzde 50-50 pay oranları ile ortak bir giri-
şim şirketi kurduklarını duyurmuştu.

Açıklamaya göre yeni nesil akıllı araçlar Merce-
des-Benz tasarımcıları ve Geely’nin küresel mühen-
dislik merkezleri işbirliği ile geliştirilecek, gelecekteki 
üretim ise Çin’de gerçekleştirilecekti. Satışların ise 
2022 yılında başlaması planlanıyor. Bununla birlikte 

Daimler Fransa ve Slovenya’da gerçekleştirdiği üre-
timi devam ettirecekken, iş birliği sayesinde yeni ge-
liştirilen teknolojiler ile Fransa’daki fabrikasında da 
Mercedes Benz’in elektrikli kompakt modelinin üreti-
mine başlayacak.

SIEMENS GAMESA DÜŞÜK MALIYETLI DEPOLAMA GELIŞTIRDI

Siemens Gamesa, Alman-
ya’da binlerce evin düşük 

maliyetle elektrik depolamasını 
sağlayacak dünyanın en büyük 
elektrotermal enerji depolama 
sistemini kurdu. Rüzgar türbini 
üreticisi Alman-İspanyol ortak-
lığı Siemens Gamesa Renewable 
Energy (SGRE), enerji depolama 
çözümlerinin geliştirilmesinde bir 

dönüm noktası olarak niteledi-
ği bir pilot projeye başladı. Şirket 
elektrikli termal enerji depolama 
sistemini (ETES) faaliyete geçir-
diğini açıkladı. Şirketin Hamburg 
Teknoloji Üniversitesi’ndeki Mü-
hendislik Termodinamik Enstitüsü 
ve yerel hizmet kuruluşu Hamburg 
Energie ile birlikte geliştirdiği yük-
sek performanslı pilot tesis Alman 

Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlı-
ğı tarafından finanse edildi.

Hamburg-Altenwerder’de bu-
lunan ve yaklaşık 1000 tonluk vol-
kanik kayadan oluşan ısı depolama 
tesisi, 750 °C’ye kadar sıcak hava-
ya dönüştürülen elektrik enerjisi ile 
besleniyor. Talebin tepe yaptığı za-
manlarda ETES depolanan ener-
jinin yeniden elektrifikasyonu için 
bir buhar türbini kullanıyor. ETES 
pilot tesisi bir hafta boyunca 130 
MWh termik enerji depolayabili-
yor. Ek olarak, sistemin depolama 
kapasitesi şarj döngüleri boyunca 
sabit kalıyor.

Siemens Gamesa Renewable 
Energy bu pilot projeyi geliştirerek 
bir kaç GW seviyesine getirme-
yi planlıyor. Tesiste depolanan 1 
GW’lık elektrik 50 bin hanenin bir 
günlük ihtiyacını karşılayabilecek.
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DENIZÜSTÜ RÜZGAR KAPASITESI 200 BIN MW’A ULAŞACAK

Global denizüstü (offshore) rüzgar enerjisi ka-
pasitesinin 2030’a kadar 200 bin MW’a ula-

şabileceği kaydedildi. Global Rüzgar Enerjisi Konseyi 
(GWEC) tarafından ilki yayınlanan Global Offshore 
Rüzgar Raporu’na göre, dünya denizüstü rüzgar ener-
jisi kapasitesinin 2030 yılına kadar 190 bin MW’a yük-
selmesi, hatta 200 bin MW’ı aşması bekleniyor. 

GWEC’in raporuna göre denizüstü rüzgar enerjisi 

sektörü 2013 yılından bu yana her yıl ortalama yüzde 
21 büyüdü ve 23 bin MW seviyesine ulaştı. 2017 ve 
2018’de 4000’er MW yeni kapasite kurulumu yapıl-
dı. Rapora göre, Avrupa’da denizüstü rüzgar enerjisi 
kurulu kapasitesi 2030’da 78 bin MW’a ulaşacak, Çin 
ve diğer Asya ülkelerinde ise 100 bin MW seviyesi ya-
kalanacak. ABD’de ise 2030’da 10 bin MW’a ulaşma 
potansiyeli olduğu düşünülüyor.

KALEHAN GRUBU’NDAN BINGÖL’E 140 MW’LIK HES

Kalehan Enerji Grubu, Doğu Anadolu Bölgesi’nde, 
Bingöl’ün Genç ilçesi sınırları içerisinde Murat 

Nehri üzerinde 140 MW’lık Gözeler HES kurup işlete-
cek. Yaklaşık 665 milyon lira değerindeki proje kap-
samında 68.80 MW kapasiteli Gözeler II ve 71.40 MW 
kapasiteli Gözeler III regülatörünün yanısıra 4 adet 
2x120 m3/saat kapasiteli, 2 adet 4x120 m3/saat ka-
pasiteli beton santrali, 4 adet 600 ton/sa kapasiteli 
konkasör, 3 adet 500 ton/sa kapasiteli yıkama-eleme 
tesisi kurulması ve toplam 2.850.000 m3 üretim yapı-
lacak kaya ocağı açılması planlanıyor. Santralde yılda 
362,76 GWh elektrik üretilecek. Gözeler II ve III HES’de 
üretilen enerji 10 km, 2x1272 MCM enerji nakil hattı 
ile 154 kV Bingöl TM-Lice TM hattına girdi çıktı şeklin-

de irtibatlandırılacak. Gözeler Regülatörü ve HES pro-
jesi tamamlandığında Türkiye’deki Kreti en uzun nehir 
tipi hidroelektrik santrallerinden biri olacak.

ACWA POWER’IN YÜZDE 
49’UNU ÇIN ALDI 

Suudi Arabistan merkezli ACWA Power, bünye-
sindeki ACWA Power Yenilenebilir Enerji şirke-

tinin yüzde 49 hissesini İpek Yolu Fonu’na satarak Çin 
ile olan yoğun ilişkilerini iyice derinleştirdi. 

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İpek Yolu Fonu 
bin 668 megavatlık portföyü olan şirkette çoğunluk 
hissenin sahibi oldu.  Ayrıca, açıklamaya göre, söz ko-
nusu satış “yeni işbirlikleri ve projelere” de yol aça-
cak. Çin’in Bir Kuşak Bir Yol Girişimi’ne yatırım yap-
makla yükümlü İpek Yolu Fonu, Çin’den başlayarak 
Asya, Afrika ve Güney Doğu Avrupa’da altyapı yatırım-
larının artırılması ve geliştirilmesini amaçlıyor.

RUSYA VE ÇIN,  
NÜKLEER IÇIN EL SIKIŞTI

Rus tasarımı nükleer santrallerin yapımı için 
yeni bir anlaşma imzaladı. Rusya ve Çin dev-

let başkanlarının huzurunda, Xudapu Nükleer Sant-
rali’nin Rusya tarafından tasarlanan VVER-1200 
reaktörlerine sahip 3 ve 4 numaralı ünitelerinin inşa 
edilmesine yönelik sözleşme, 5 Haziran tarihinde 
Moskova’da imzalandı.

Xudapu nükleer santralinin 3 numaralı ünitesinin 
2027, 4 numaralı ünitesinin 2028 yılında faaliyete 
geçmesi planlanıyor. Tianwan Nükleer Santrali’nin 7 
numaralı ünitesinin 2026, 8 numaralı ünitesinin ise 
2027 yılında çalışmaya başlaması planlanıyor.

Sözleşmeler, önümüzdeki on yıllarda nükleer 
enerji sektöründe Rusya ile Çin arasında işbirliğinin 
geliştirilmesi için kilit alanları belirleyen stratejik an-
laşma paketi doğrultusunda gerçekleştirildi. Stratejik 
anlaşma paketi, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı 
Vladimir Putin’in 8 Haziran 2018 tarihinde Çin’e yap-
tığı resmi ziyareti sırasında imzalanmıştı.

Anlaşma ile ilgili değerlendirmede bulunan Ro-
satom Genel Müdürü Alexey Likhachev, “Bugün, Rus 
tasarımlı bir NGS inşaat projesini yeni alanda pratik 
uygulama aşamasına geçirdik. Tianwan santrali için 
daha önce imzalanmış olan sözleşmeyi de dikkate 
aldığımızda, 2028 yılına kadar Çinli ortaklarımızla bir-
likte 4 adet 3+ yeni nesil ünite inşa edeceğiz” dedi.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK GES’I 
ISPANYA’DA KURULACAK

İspanya merkezli enerji şirketi Iberdrola, Avru-
pa’nın en büyüğü olma özelliğini taşıyan 590 me-

gavatlık bir güneş enerjisi santralini kurmaya hazır-
lanıyor. İspanyol yenilenebilir enerji şirketi Iberdrvola, 
Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santralini kurma-
ya hazırlanıyor. Şirket yaptığı açıklamada, İspanya’nın 
Extremadura bölgesinde 13 hektarlık alanda Francis-
co Pizarro güneş enerjisi projesini gerçekleştirmeyi 
planladığını duyurdu. 

Açıklamaya göre 300 milyon euro yatırımla kuru-
lacak olan santral 2022 yılında tamamlanacak ve yak-
laşık 375 bin kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılaya-
cak.  Iberdrola 2022 yılına kadar İspanya’da 3 bin MW 
kapasiteli güneş ve rüzgar enerji santralleri kurulumu 
hedefliyor. 
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Türkiye’nin gaz hub’ı 
olma hedefindeki 

eksik parça

IICEC tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin doğal gazda ticari bir hub olmasını inceleyen raporun 
tanıtımında avantajlar ve dezavantajlar masaya yatırıldı. Uzmanlar, Türkiye’nin son yıllarda yaptığı 
yatırımların büyük avantaj yarattığını vurguluyor ancak ticaretin gelişmesi için yapılacak uzun bir 

ödev listesi olduğunu da belirtiyor

Enerji ve iklim konularında kilit paydaşları bir 
araya getiren ve sektörde öne çıkan konularda ana-
litik ve nesnel araştırmalar, fikir alışverişi ve bilgi 
paylaşımı için seçkin bir platform sağlayan Saban-
cı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim 
Merkezi (IICEC), bu hedef doğrultusunda sektörün 
önemli isimlerine ev sahipliği yapmaya ve yeni araş-
tırmalar açıklamaya devam ediyor. IICEC Enerji ve 
İklim Araştırmaları Serisi kapsamında MNCM Danış-
manlık Kurucu Ortağı Kerem Topuz  tarafından ha-
zırlanan “The Missing Piece in the Turkey’s Gas Hub 
Ambitions” (Türkiye’nin Gaz Hub’ı Olma Hedefindeki 
Eksik Parça) başlıklı rapor kamuoyuna açıklandı. Ra-
porda, Türkiye’nin ‘fiziksel bir doğal gaz ticaret hub’ı 
için eşsiz bir konuma sahip olduğuna dikkat çekildi. 
Kerem Topuz’un sunumunun ardından IICEC Direk-
törü Prof. Carmine Difiglio moderatörlüğünde ger-
çekleştirilen panele ENGIE Türkiye CEO’su Gökalp 
Özkök ve Emekli Büyükelçi Mithat Rende konuşmacı 
olarak katıldı ve değerlendirmelerini paylaştı.

Raporda, arzda kaynak çeşitlendirmesi ve ge-
lişen tedarik altyapısı ile Türkiye’nin Fiziksel Bir 
Doğal Gaz Ticaret Hub’ı için konum olarak eşsiz fır-

sata sahip olduğu ifade ediliyor. Araştırmada Tür-
kiye’nin bir gaz hub’ı olması durumunda Türkiye 
ekonomisi ve enerji sektörü için kazanımların yanı 
sıra bölgedeki gaz tedarikçileri ve Avrupa enerji pi-
yasaları için sağlanabilecek kazanımlar da detaylı 
olarak ele alınıyor. Raporu hazırlayan Kerem Topuz, 
“Türkiye’nin doğal gaz arzını farklı ülke ve kaynak-
lardan karşılamakta oluşu ve arz seçeneklerini ve 
çeşitlendirmeyi artırmaya yönelik hedefleri, özel-
likle son dönemde oldukça gelişen doğal gaz teda-
rik altyapısı ile birlikte dikkate alındığında, Türkiye 
konum olarak bölgesel bir doğal gaz ticaret hub’ı 
olmak için eşsiz avantajlara sahip durumdadır” 
dedi. Topuz, araştırmasının; doğal gazda arz, talep, 
ticaret ve fiziksel altyapı konularına dair mevcut 
durum ve gelecek perspektiflerinin analitik bir ba-
kış ile analizi çerçevesinde, Türkiye’nin doğal gaza 
ilişkin resmini, bölgedeki durum ve gaz piyasala-
rındaki son gelişmeler çerçevesinde detaylı olarak 
irdelediğini belirtti. Topuz, bu önemli hedefe gide-
cek yolda özellikle ticari konular ve piyasa gelişimi 
ile ilgili atılması gereken adımlara dikkat çekti.
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Fiziksel bir ticari gaz hub’ı olmak Türkiye’ye 
neler kazandıracak?

Gaz hub’ı olmanın Türkiye’ye enerjide ve ekono-
mide önemli kazanımlar sağlayacağı vurgulanan 
araştırmada, bu kazanımlar şöyle sıralanıyor: 

“Enerji güvenliğinin güçlenmesi, enerji verimli-
liğinin iyileşmesi, toplam enerji ithalat faturasında 
petrol fiyatlarına olan duyarlılığın azaltılması, ‘gaz 
hub’ının gelişimi ile oluşabilecek yeni iş alanları sa-
yesinde katma değeri yüksek hizmetler, istihdam 
olanakları yaratılması.”

Rapordaki, gaz hub’ı olma perspektifinin hayata 
geçirilmesine yönelik olarak BOTAŞ’ın bazı alanlar-
da önemli rolüne vurgu yapılırken, aynı zamanda 
daha rekabetçi bir piyasaya geçişin zamanlamasına 
ve önemli potansiyel kazanımlara dikkat çekiliyor.

Rapor, iyi işleyen bir fiziksel gaz ticaret piyasa-
sının oluşumu için somut öneriler sunuyor. Bu öne-
riler arasında; mevcut ithalat sözleşmelerinin yeni-
den müzakeresi yoluyla satılabilir pazar kısıtlarının 
kaldırılması, esnekliğin artırılması, al- ya da-öde yü-
kümlülüklerinin yeniden ele alınması, bölgesel piya-
salardaki dinamikler ile uyumlu fiyat düzenlemeleri 
sağlanması; Türkiye doğal gaz piyasasında fiyatlan-
dırma konularında öngörülebilirliğin güçlendirilme-
si, risk yönetimini geliştirecek adımların atılması, 
arz, talep ve maliyetleri yansıtan piyasa yapısına 
geçişin sağlanması, BOTAŞ’ın iletim sistemi işlet-
meciliği ile ithalatçı ve toptan satış fonksiyonlarının 
ayrıştırılması öne çıkıyor.

Tüm paydaşların birlikte çalışması gerekiyor
Topuz’un  sunumunun ardından ise raporun ele 

alındığı panele ise konuşmacı olarak  GIE Türkiye 
CEO’su Gökalp Özkök  ve  Emekli Büyükelçi Mithat 
Rende katıldı. ENGIE Türkiye CEO’su Gökalp Özkök, 
yeni sözleşmelerde esnekliğin artırılması ve piya-
sada rekabetin güçlenmesi alanlarına işaret ettiği 
konuşmasında şu noktalara dikkat çekti: 

Doğal gaz altyapımız Avrupa’daki pek çok örne-
ğe göre oldukça yeni ve yatırımlar da devam ediyor. 
Bu konuda oldukça avantajlıyız. Ancak bölgede aynı 
hedefe yönelik olarak var olan rekabette Türkiye’nin 
rekabetçi avantajlarıyla daha fazla öne çıkabilmesi 
gerekiyor. Alım sözleşmelerinde daha kısa süreli, 
esnek kontratlara odaklanılmasını önemli bir unsur 

olarak değerlendiriyorum. Piyasada fiyatlandırma 
ve öngörülebirlilik önemli konular. Genel olarak pi-
yasa dinamikleri ve doğal gaz piyasasının daha re-
kabetçi yönde gelişimi önem taşıyor.”

Türkiye’nin konumu, halihazırda büyük bir gaz 
tüketicisi oluşu ve gelişen fiziksel altyapısı ile bir gaz 
hub’ı olarak konumlanmakta önemli avantajları ol-
duğuna dikkat çeken emekli büyükelçi Mithat Rende 
de, görüşlerini şöyle dile getirdi:

Komşularımız arasında da aynı hedefe sahip 
ülkeler var. Türkiye, fiziksel altyapının güçlenmiş 
olması ve konumu bakımından bölgesel bir gaz 
hub’ı olabilmek için büyük avantajlara sahip, ancak 
geliştirilmesi gereken yönler de var. Bu bir gecede 
olabilecek bir iş değil, bu alanda ülkemiz ki tüm pay-
daşların birlikte çalışması gerekiyor. Türkiye’nin gaz 
ticaretinin önü açılmalı. Fiyatların piyasa ortamında 
oluşabilmesi önem taşıyor. Piyasa işleyişi, öngörü-
lebilirlik ve şeffaflık bu hedefe ulaşılması için büyük 
öneme sahip.

IICEC Direktörü Profesör Carmine Difiglio ise 
Türkiye’nin fiziksel bir gaz ticaret hub’ı olmak yö-
nünde çok önemli fırsata sahip olduğunu belirterek, 
bunun Türkiye, Avrupa ve Türkiye’nin gaz tedarikçisi 
ülkeler için “kazan-kazan-kazan” durumu sunduğu-
nu belirtti. Difiglio, rekabetçilik, ekonomi ve tüketici 
perspektifleriyle daha rekabetçi bir piyasaya geçişin 
planlanmasına ve özel sektörün bu hedefe ulaşılma-
sında önemli rolüne dikkat çekti.

DOĞAL GAZ 
PIYASALARININ ARZ 
TARAFINDA GELIŞEN YENI 
FIRSATLAR VAR

Doğal gaz piyasalarında son gelişmeler, özellik-
le de sıvılaştırılmış doğal gaz arzında önemli artışı 
destekleyen dinamikler, daha rekabetçi ve sürdürü-
lebilir gaz arzı için yeni fırsatlar sunuyor. Arz tara-
fındaki yeni gelişmelerin getirebileceği avantajların 
sağlanabilmesi, doğal gaz moleküllerinin uluslara-
rası ticaretinin daha fazla gelişimi ile olanaklı ola-
caktır. Şeffaf ve rekabetçi koşullarda işleyecek ulus-
lararası doğal gaz ticareti için ise fiziksel arz ve 
emtia ticaretinin rekabetçi koşullarda gerçekleşebil-
diği, bölgesel fiyatlamaya esas olacak hub yapılarına 

gereksinim artıyor. Gaz fiyatlarının petrol fiyatları ile 
olan ilişkisinin tümüyle ortadan kalkmış olduğu ABD 
piyasalarından farklı olarak Avrupa genelinde doğal 
gaz piyasalarında gazın gaz ile rekabetinde geliş-
meler sağlanmaya devam ediliyor ancak Avrupa gaz 
piyasaları halen küresel petrol piyasalarındaki ge-
lişmelere ve fiyatlara maruz olmaya devam ediyor.

“Kazan-Kazan-Kazan” fırsatı var
Araştırmada, Türkiye’de işleyen bir doğal gaz 

hub’ı ile sağlanabilecek pek çok fayda, analitik bir 
yaklaşım ile irdeleniyor; bunun Türkiye, Avrupa 
ve Türkiye’nin gaz tedarikçileri için neden bir “ka-
zan-kazan-kazan” durumu sağlayabileceği sunulu-
yor. Türkiye’de doğal gaz tüketiminin farklı sektörler-
deki durumu; boru hatları, LNG gazlaştırma tesisleri, 
dağıtım şebekeleri gibi temel altyapı unsurları; Tür-
kiye’nin yanı sıra Avrupa ve bölgedeki doğal gaz te-
darikçileri için arz ve talebe ilişkin faktörler ve bek-
lentiler irdelendiğinde, Türkiye’nin bölgede fiziksel 
bir ticari gaz hub’ı olması perspektifini destekleyen 
pek çok önemli parametrenin bulunduğu görülüyor.

Kerem Topuz
MNCM Danışmanlık Kurucu Ortağı
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Sözleşmeler, fiyatlandırma ve 
piyasa gelişimi konuları öne çıkıyor

Araştırma, iyi işleyen bir fiziksel tica-
ret hub’ı için öne çıkan gereksinimlerin 
altyapı, piyasa gelişimi, rekabetçilik gibi 
farklı açılardan çeşitli göstergeler ile ir-
delenmesi, böylelikle mevcut duruma iliş-
kin analitik bir değerlendirme sunulması 
ile de ilgi çekici bir boyut taşıyor. Araştır-
manın ana bulguları arasında Türkiye’nin 
son yıllarda doğal gaz altyapısının gelişi-
mine yönelik çok önemli adımlar atmış 
olduğu, doğal gaz hub’ı olma perspekti-
finin hayata geçirilmesinde, ilave altyapı 
yatırımlarına olan gereksinimden ziyade 
ithalat sözleşmeleri ve piyasaya ilişkin iki 
konunun özellikle önem taşımakta oldu-
ğu tespitine yer veriliyor. Bunlardan ilki, 
ithalat sözleşmelerinin yeniden müza-
kere edilerek satılabilir pazar kısıtlarının 
kaldırılması ve daha esnek fiyatlandırma 
koşullarının sağlanması olarak ifade edi-
lirken, ikinci önemli konu olarak BOTAŞ’ın 
ağırlıklı payının şeffaf ve rekabetçi bir 
doğal gaz hub’ını destekleyecek ölçüde 
azaltılmasına işaret ediliyor. Gaz hub’ı 
olma perspektifini hayata geçirmek için 
yaklaşım önerisi araştırma, BOTAŞ’ın bazı 
alanlarda önemli rolüne vurgu yaparken 
aynı zamanda daha rekabetçi bir piyasa-
ya geçişin zamanlamasına ve önemli po-
tansiyel kazanımlara dikkat çekiyor.

BOTAŞ gerek yeni boru hattı yatırım-
ları, gerekse de Türkiye ekonomisi ve gaz 
tüketicisi sektörler için doğal gaz arzının 
stratejik önemi kapsamında önemli bir 
aktör olmaya devam edecek olmakla bir-
likte, daha rekabetçi bir piyasa yapısına 
geçişin de doğru zamanlama ile sağlan-
ması gerekiyor. BOTAŞ’ın mevcut uzun 
vadeli anlaşmalarının 2020 sonrası dö-
nemde de kısmen devam edecek olması 
dikkate alındığında, BOTAŞ’ın sözleşme-
leri ve piyasa payı, aynı zamanda tüketici 
sektörlere ilişkin sürdürülebilir ve öngö-
rülebilir adımların atılması için geçiş dö-
nemi ve zamanlama önem taşıyor.

İYİ İŞLEYEN BİR GAZ 
TİCARET HUB’I İÇİN DURUM 

DEĞERLENDİRMESİ VE 
ÖNERİLER 

Araştırmada, analitik bir yaklaşım çerçevesinde Türkiye’nin 
gaz hub’ı olma fırsatının değerlendirilmesine yönelik somut 
öneriler de yer alıyor.

  Mevcut sözleşmeler: Mevcut ithalat sözleşmelerinin 
yeniden müzakeresi yoluyla satılabilir pazar kısıtları-
nın kaldırılması, esnekliğin artırılması, al- ya da-öde 
yükümlülüklerinin yeniden ele alınması, bölgesel pi-
yasalardaki dinamikler ile uyumlu fiyat düzenlemeleri 
sağlanması.

  Doğal gaz piyasası gelişimi: Piyasa oyuncularının sayı-
sının ve BOTAŞ dışında kalan özel sektör hacimlerinin 
artırılması, doğal gaz toptan satış piyasasının geliştiril-
mesi, doğal gaz piyasası ile elektrik piyasası arasındaki 
bağlantıların güçlendirilmesi, yeni ithalat lisansları.

  Öngörülebilirlik: Fiyatlandırma stratejilerinin öngörü-
lebilirliğinin sağlanması, maliyetleri doğrudan veya 
dolaylı olarak yansıtmayan fiyatlandırma yapılarının 
gerçekçi bir zaman planı çerçevesinde, aynı zamanda 
makro ekonomi ve tüketici perspektifleri de gözetilerek 
ortadan kaldırılması.

  Piyasalarda çeşitlilik ve derinlik: Vadeli piyasalar ve fi-
nansal hedging gibi, risk yönetimi ve ticaret için önem 
taşıyan konularda gelişme sağlanması.

  BOTAŞ: BOTAŞ’ın iletim sistemi işletmeciliği ile ithalat-
çı ve toptan satış fonksiyonlarının ayrıştırılması. 

  Enerjide ve ekonomide önemli kazanımlar sağlar: 
Araştırmada, Türkiye’nin doğal gazda fiziksel ticaret 
hub’ı olarak konumlanabilmesinin çok önemli kaza-
nımlar sağlayacağına işaret ediliyor. Bu kazanımlar 
arasında enerji güvenliğinin güçlenmesi, enerji ve-
rimliliğinin iyileşmesi, toplam enerji ithalat fatura-
sında petrol fiyatlarına olan duyarlılığın azaltılması, 
gaz hub’ının gelişimi ile oluşabilecek yeni iş alanları, 
katma değeri yüksek hizmetler, istihdam olanaklarının 
yaratılması öne çıkıyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD) Sürdürülebilir Altyapı Gru-
bu Direktörü Nandita Parshad, 
Türkiye’de enerji sektörüne bu 
yıl  250 milyon Euro yatırım 
yapmayı planladıklarını açık-
ladı. 

Parshad, yaptığı açıklama-
da, Türkiye’de faaliyet göster-
meye başladıklarından itibaren 
sektörde gerçekleştirdikleri yatı-
rımın 1,6 milyar euroyu bulduğunu 
söyledi. Sektörde bu yılki ilk yatırımla-
rının İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatırımları şirke-
tine yaptıkları 100 milyon dolarlık ortaklık olduğu-
nu hatırlatan Parshad, “Hali hazırda 400 megavat 
kapasiteli 10 hidroelektrik santrali bulunan şirket, 
EBRD’nin ortaklığıyla yaklaşık 250 megavata kadar 
rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları planlanıyor. Tür-
kiye’de yenilenebilir enerji kapasitesinin büyümesini 
sağlamak için bu tür sermaye yatırımları çok iyi bir 
yol” değerlendirmesinde bulundu. Parshad, bu tür 
yatırımların özel sektör oyuncularının elektrik üre-
timinde daha fazla yer almasını sağladığını, rekabeti 
artırdığını ve bunun da elektrik fiyatlarının düşme-
sini sağlayacağını vurguladı. Türk enerji sektöründe 
sermaye yatırımının yanı sıra finansman olarak da 
aktif olduklarını belirten Parshad, açıklamalarına 
şöyle devam etti: 

Şu anda yeni yatırımlar için birçok farklı proje 
üzerinde çalışıyoruz. Bu görüşmeler henüz başlan-
gıç aşamasında olduğu için detay veremiyorum ama 
yenilenebilir enerji sektörüne odaklandık ve sektö-
rü farklı yollarla büyütmeye devam edeceğiz. Türk 
enerji sektöründe hem finansman hem de sermaye 
yatırımı olarak yatırımlarımızın süreceğini öngörü-
yoruz. Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi yatırım 
hacmimizi 250 milyon Euro seviyesinde tutmayı 
planlanıyoruz. Yatırım ortamına ve yaptığımız çalış-
malara bağlı olarak bu rakamda değişiklik olabilir.

Türkiye’de yenilenebilir enerji ya-
tırımlarının devam etmesi için Ye-

nilenebilir Enerji Kaynaklarını 
Destekleme Mekanizması’nın 
devamının çok önemli oldu-
ğunun altını çizen Parshad, 
EBRD dahil tüm yatırımcıların 
bu konuda alınacak kararlar 

hakkında bilgi sahibi olması 
gerektiğini ifade etti.  Parshad, 

2020 sonrasında nasıl bir destek 
mekanizmasının kullanılabileceğine 

ilişkin görüşlerini kamu ile paylaştıklarını 
ve sektörde yatırımları harekete geçirecek yeni 

mekanizmayı beklediklerini aktardı.

“Enerji Girişim Sermayesi Fonu’nu 
desteklemeye hazırız”

Türkiye’de elektrik üretiminin yanı sıra dağıtım işi 
ile de ilgilendiklerini dile getiren Parshad, “Enerjinin 
hem daha fazla tüketiciye ulaşması hem de yenile-
nebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonu-
nu önemsiyoruz. Ayrıca Türkiye’de enerji verimlili-
ğinin özellikle kamu binalarında yaygınlaşmasını 
desteklemek istiyoruz. Bu kapsamda, ilkokullardan 
başlanabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu. Par-
shad, aynı zamanda, Türkiye’de sorunlu kredilerin 
çözümüne ilişkin mekanizmalarla ilgili çalışmalarını 
derinleştirmek istediklerini ifade etti.

Bu yıl bir şirketin kredi yapılandırmasında yer 
aldıklarını kaydeden Parshad, “Enerji Girişim Ser-
maye Fonu gibi sorunlu kredilerin çözümüne ilişkin 
bir yapıda yer almamızla ilgili henüz bir davet alma-
dık ama bu şekilde bir davet aldığımızda tabii ki de-
ğerlendireceğiz. Bu tür bir yapı ticari ve bankacılık 
gerekliliklerini karşılarsa, yer almaya hazırız fakat 
Türk enerji sektöründe her sorunun ayrı bir çözüme 
ihtiyacı olduğunu da düşünüyorum. Bazı projelerin 
nakde ihtiyacı var, bazılarının yeniden yapılandırma-
ya. Bu çerçevede, hem sektörü desteklemeye hazı-
rız”diye konuştu.

EBRD, YENİLENEBİLİR ENERJİYE 
250 MİLYON EURO YATIRACAK
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 HABER   



KAPAK Deniz Suphi .

ELEKTRİK, GAZ VE AKARYAKITTA

Sık yaşanan seçimler 
nedeniyle elektrik ve doğal 

gaza yapılması gereken zamlar 
ertelenince maliyetler de dayanma noktası 

aştı. 1 Temmuz’da elektrik ve doğal gazın bazı 
kalemlerine zam yapıldı. Vatandaş fiyatların aşırı 

arttığından şikayetçi ama sektör yeni zamların 
kaçınılmaz olduğu noktasında hemfikir. Çünkü 

elektrik, doğal gaz ve akaryakıtta maliyetler 
hem özel sektörü hem de kamu kurumlarını 

bu yükü taşıyamayacak duruma 
getirdi…

GERÇEĞ İ
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hiçbir biçimde sürpriz olarak değerlendirilmiyor. Bu 
aşamada, oran vermek mümkün değil ama çift ha-
neli olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Elektrikte 1 Ekim’de zam hesabı
Şimdi de elektriğe bir bakalım. Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Temmuz’dan geçerli 
olmak üzere elektriğe (her kesim için) yüzde 15 zam 
yaptı. Kurum, Elektrik  Üretim AŞ’nin (EÜAŞ) toptan 
elektrik satış fiyatını da her kilovatsaat için 20.5 ku-
ruş düzeyine çıkarttı. 

Bu artış sonrasında zam ihtiyacı ortadan kalktı 
mı? Hayır! Elektrikte hem üretim ve dağıtım sektörü, 
dolar üzerinden yaptıkları borçlanma kaynaklı kredi 
ödemelerini, artan maliyetlerini gerekçe göstererek, 
fiyat artışının gerekli olduğunu belirtiyor. Bu amaç-
la sektör Ankara’da enerji yönetimi ile görüşmeler 
yapıyor. 

EÜAŞ için de toptan elektrikte fiyat artışı önemli 
bir unsur olarak öne çıkıyor. Şirketin,   bu yılı zarar 
etmeden, baş başa kapatması için gündeme gelen 
ve enerji kulislerinde konuşulan toptan elektrik bi-
rim fiyatı, 30 kuruş. Diğer bir deyişle birim fiyatın 
20.5 kuruştan, 30 kuruşa çıkması gerekiyor. 

İşte, bu veriler çerçevesinde enerji yönetimi 
elektrik için de bir karar verecek. Beklenti, elektrikte 
de yıl sonu gelmeden çift haneli yeni bir artış. Bu ar-

tışın 1 Ekim’de yapılabileceği konuşuluyor.  

Akaryakıtta kar marjı talebi
Biraz da akaryakıtı inceleyelim. Türkiye’de, akar-

yakıt pompa satış fiyatları; Brent petrol, dolar kuru 
ve uluslar arası piyasalarda geçerli ürün (benzin ve 
motorin) fiyatlarına göre belirleniyor. Bu kalemler-
de yaşanan değişim, pompaya bazen zam bazen de 
indirim olarak yansıyor.  Akaryakıtta fiyat artışları, 
genelde pazartesiyi salıya bağlayan gece yapılıyor. 
İndirim, hafta içinde oluştuğu günde pompa fiyatla-
rına yansıtılıyor. 

Akaryakıtta, İran ve Hürmüz Boğazı odaklı olarak 
tırmanma potansiyeli barındıran gerilim, fiyatları 
yukarı yönlü itecek, depoları doldurmanın maliyeti 
artacak. 

Diğer yandan da akaryakıt dağıtım şirketleri ve 
bayiler de kar payları artışı için bastırıyor. Halen bir 
litre akaryakıtta şirketlerin aldıkları pay 70 kuruş 
düzeyinde. Dağıtıcılar, Türkiye’nin örnek aldığı Avru-
pa ülkelerinde marjın 90 kuruş düzeyinde olduğuna 
işaret ederek, marjlarda artış talebinde bulunuyor. 
Ankara, bu aşamada marj artışına sıcak bakmıyor. 
Bu artışın yapılması doğal olarak akaryakıt litre fi-
yatlarının daha da yükseltecek.

Kısaca 2019 yılı enerjide zamların art arda gele-
ceği bir yıl olabilir!

1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere elektriğe 
yüzde 15, doğal gazda santrallere yüzde 6.45’lik ar-
tış sonrasında, herkes, “Yeni zam var mı?” sorusunu 
soruyor. Net ve kısa yanıt verelim:  Evet, elektrikte 
ve özellikle doğal gazda zamma ihtiyaç olduğu bili-
niyor. Peki, ne zaman yapılır? Yıl sonuna kadar hem 
elektrikte hem de doğal gazda yeni fiyat artışları 
beklenebilir. Oran, vermek mümkün mü? Hayır ama 
çift haneli artışlar gündeme gelebilir. Akaryakıtta 
da İran ve Hürmüz Boğazı odaklı olarak tırmanma 
potansiyeli barındıran gerilim, fiyatları yukarı yönlü 
itecek, depoları doldurmanın maliyeti artacak. Sek-
tör, halen 70 kuruş olan benzin ve motorindeki kar 
marjlarında da artış talebinde bulunuyor. 

Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt…  Milyonlarca ki-
şinin cebine dokunan, temel ve zorunlu gider kalem-
leri... Günlük yaşamın “olmazsa olmaz” enerji kay-
nakları. Ekonominin küçüldüğü, gelirlerin azaldığı, 
giderlerin arttığı bir dönemde vatandaşın gözü ku-
lağı, hiç kuşkusuz enerji fiyatlarıyla ilgili haberlerde. 
Özellikle 1 Temmuz zamları sonrasında değişik ke-
simlerden bu konuda peş peşe açıklama ve yorum-
lar geliyor. Olası fiyat artışlarıyla ilgili ortaya atılan 
iddialar ve ileri sürülen görüşler, bu işin hakikatine 
ilişkin arayışları artırıyor. 

Enerji Panorama, bu konuda Ankara’da enerji 
yönetiminin ve sektörün nabzını tuttu. İlk elden ve 

doğru kaynaklardan enerji fiyatlarının kısa vadede 
geleceği nokta hakkında bilgi aldı. 

Elektrikte ve doğal gazda yeni zam var mı soru-
sunun yanıtı basit: Evet! Çünkü hem var olan durum 
hem de uzmanlar elektrikte ve doğal gazda zamma 
ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Doğal gazla başlayalım. 
BOTAŞ, 1 Temmuz’da doğal gaza konut ve sanayide 
zam yapmadı. Sadece, elektrik üreten santrallere 
sattığı gazın fiyatını yüzde 6.45 oranında artırdı.

Şimdi, BOTAŞ’ın doğal gaz alım fiyatlarına bir göz 
atalım. BOTAŞ’ın, üçüncü çeyrek olarak adlandırılan 
1 Temmuz itibarıyla her 1000 metreküp gaz ithalat 
maliyeti ortalama 287 dolar düzeyinde bulunuyor 
(işletme, taşıma ve diğer giderler hariç). BOTAŞ’ın, 
satış fiyatı konutlara 153 dolar, sanayiye 233 dolar. 
Elektrik santralleri, 284 dolar. 

BOTAŞ, hem konutları hem de sanayi sübvanse 
ediyor. Elbette, bu durum BOTAŞ’ın zarar yazması-
na yol açıyor. Finansman ihtiyaçlarını artırıyor. BO-
TAŞ’ın, finansman ihtiyacını karşılamak için banka-
lardan kredi kullandığı biliniyor. 

BOTAŞ’ın önünde gaz tarifesi konusunda birkaç 
yol var. Bunlardan ilki BOTAŞ’ın, sanayide sübvansi-
yonu kaldırması. Konutlarda bir süre daha daraltıl-
mış sübvansiyonlu fiyat politikası uygulanması. Bu 
durumda kısa vadede, daha açık deyişle yıl sonuna 
kadar sanayiye ve konutlara zam beklenebilir. Bu, 
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olamadı. Elektrik fiyatını hala hükümetin belirleme 
ihtiyacı duymasının sebebi ise elektriğin aslında si-
yasi bir meta olması.

Elektrik talebinin fiyat esnekliğinin düşük olma-
sı, hanehalkının elektrik faturasının her zamla art-
masına sebep oluyor. Kabaran elektrik faturalarının 
seçmenlerde yarattığı hoşnutsuzluk ise hükümetler 
açısından sorun teşkil ediyor. Tam da bu yüzden, 
Türkiye’de, “elektriğe zam yok” açıklamalarını Enerji 
ve Tabii Kaynaklar bakanları yaparken, elektriğe ge-
len zamlar, “EPDK kurul kararı” olarak basına yansır. 
Ancak Türkiye’deki seçimler ve elektrik fiyatındaki 
değişimler zamansal bir çerçevede değerlendirildi-
ğinde, ortaya ilginç bir tablo çıkıyor. 

Seçmenlerin sandığa gittiği tüm seçimler değer-
lendirildiğinde, 3 Kasım 2002 seçimlerinden beri, 
altı genel seçim, beş yerel seçim, üç halkoylaması 
ve iki cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere, farklı 
zamanlarda toplam 15 ‘seçim’ yapılmış. İlgili bütün 
seçimler Şekil 1’de gösteriliyor. 2002 sonundan beri 
geçen 200 ayda, her 12,5 ayda bir, yani neredeyse 
her yıl bir seçim yapılmış. 2015 Haziranı’ndan bu 
yana ise seçim sıklığı daha da artmış, ortalama her 
sekiz ayda bir seçim yapılmış.

Yıl,   Ay Seçim Türü
2002,   Kasım Genel Seçim
2004,   Mart Yerel Seçim
2007,   Temmuz Genel Seçim
2007,   Ekim Halkoylaması
2009,   Mart Yerel Seçim
2010,   Eylül Halkoylaması
2011,   Haziran Genel Seçim
2014,   Mart Yerel Seçim
2014,   Ağustos Cumhurbaşkanlığı Seçimi
2015,   Haziran Genel Seçim
2015,   Kasım Genel Seçim
2017,   Nisan Halkoylaması

2018,   Haziran
Genel Seçim
Cumhurbaşkanlığı Seçimi

2019,   Mart Yerel Seçim
2019,   Haziran İstanbul Yerel Seçimi
Şekil 1: 3 Kasım 2002’den sonra yapılan seçimler

Bu seçimler, elektrik fiyatıyla kıyaslandığında 
edildiğinde, seçimler ve elektrik fiyatı arasındaki 
ilişki açıkça görünür hale geliyor. Elektrik fiyatı ola-
rak, seçmenleri daha iyi temsil ettiği için hanehalkını 
etkileyen tarife, yani tek terimli alçak gerilim mes-

Türkiye, 2002 seçimleri-
nin yarattığı uzun istikrar 
döneminden ve dönem 
boyunca hüküm süren uy-

gun küresel ekonomik şartlardan 
yararlanarak, elektrik piyasasını 
serbestleştirmede büyük ölçüde 
başarılı oldu. Dağıtım ve tedarik 
segmentleri tamamen, üretim seg-
menti ise büyük ölçüde özel sektöre 
devredildi. İdeal şartlar altında, artık 
elektrik fiyatının hükümetin müda-
halesi olmadan, piyasa koşulların-
ca belirlenmesi gerekirdi; ama bu, 
çeşitli sebeplerle bir türlü mümkün 

Türkiye’de seçimlerden sonra elektriğe  
zam gelme olasılığı yüzde 50! 

 �Türkiye’de herkes, seçimden sonra iğneden ipliğe her şeye 
zam geleceğini bilir, kimse şaşırmaz. Bu durum, Türkiye’deki 
ekonomik ortamın siyasetten ne kadar etkilendiğinin de bir 
göstergesidir aslında. Elektrik de tıpkı diğer birçok ürün gibi, bu 
zam fırtınasından nasibini alır. 24 Haziran İstanbul yenileme 
seçimlerinden hemen üç gün sonra, elektriğe yüzde 15 zam 
gelmesiyle oluşan tartışmalar, beni, elektrik fiyatının seçimlerle 
olan ilişkisini tekrar düşünmeye sevk etti. Yaptığım hesaplara 
göre, Türkiye’deki herhangi bir seçimden önceki iki ay içinde 
elektriğe zam gelme ihtimali yüzde 0 iken, seçimden sonraki üç 
ay içinde elektriğe zam gelme ihtimali yüzde 50! Oranların bu 
kadar farklı çıkması, elektrik fiyatında siyasi etkiler olabileceğini 
düşündürtür nitelikte.

Şekil 2: Seçimler – Elektrik Fiyatı Grafiği

 VİZYON 
Serhan Ünal 
TENVA Direktörü
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ken tarifesi kullanıldı. Şekil 2’de göze çarpan ilk şey, 
seçimlerden önce elektrik fiyatının genelde düz bir 
çizgi şeklinde seyrettiği ama seçimden kısa bir süre 
sonra elektriğe zam geldiği…

Örneğin, 2007 sonundaki halkoylamasından kısa 
bir süre sonra, 62 aydır zam gelmeyen, hatta bu sü-
reçte iki kez indirim dahi yapılan elektriğe, hemen 
2008 yılbaşında zam gelmiş. Ardından seçimsiz ge-
çen iki yıl boyunca elektriğe peş peşe zamlar yapıl-
mış ve 2011 genel seçiminden önce, 18 ay boyun-
ca fiyat hiç artmamış. Fakat bu seçimden sonraki 
seçimsiz geçen üç yıl boyunca yine zamlar rahatça 
yapılmış. 2014 cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, 
23 ay boyunca, çok küçük artışlar dışında fiyat büyük 
ölçüde aynı kalmış. Ama seçimden sonra, elektrik fi-
yatı yine artmış.

Seçimden önce zam oranı “0” 
Benzer örnekler günümüze kadar birçok kez 

tekrar etmiş. Özellikle 2015’ten itibaren, siyasetteki 
sıkışmaya paralel olarak, elektrik zamları ya seçim-
den çok önce yapılmış ya da kısa süre sonra. Oransal 
olarak, aylar bazında kaba bir hesap yapıldığında ise 
seçimlerden önce ve sonra elektriğe zam gelme ihti-
mali arasında anlamlı bir fark oluşuyor. Türkiye’deki 
herhangi bir seçimden bir veya iki ay önce elektriğe 
zam gelme ihtimali yüzde 0, 3 ay önce zam gelme 

ihtimali yüzde 20 iken, seçimden bir, iki ve üç ay 
sonra elektriğe zam gelme ihtimalleri sırasıyla yüz-
de 20, 40 ve yaklaşık 50 (Şekil 3). Bunlara ek olarak, 
son 20 yıllık örneklemin gösterdiği diğer bir gerçek 
de, seçimlerden önceki üç ay içinde elektrik fiyatın-
da indirim yapılması ihtimalinin yüzde 20 olduğu...

 Önce  Sonra 

 1 Ay  0 20

 2 Ay  0 40

 3 Ay  20 50

Şekil 3: Seçimlerden önce / sonra elektriğe zam 
gelme oranları (%)

Örneklemin kısıtlı, hesaplama yönteminin indir-
gemeci olduğu bu tür bir hesap, elbette, detaylı bir 
sonuç veremez. Üstelik, Türkiye gibi siyasi ve eko-
nomik olarak hareketli bir ülkede, zam yapılması-
nın muhtemel siyasi faydalarının, yapılmamasının 
muhtemel siyasi faydalarından daha az olduğu bazı 
durumlar bile yaşanabilir. Ancak yine de bu resim, 
seçimler ve elektrik fiyatı arasındaki ilişkiyi net bir 
şekilde göstermeye kafi. Sırf elektrik fiyatının se-
çimlerle olan ilişkisine bakarak dahi yapılabilecek 
bir başka yorum ise elektrik piyasası serbestleşme-
sinin, bir fırsat penceresine olan acil ihtiyacı...
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EPDK’nın yayınladığı “Elektrik Piyasası 2018 Yılı 
Piyasa Gelişim Raporu”na1 göre dağıtım müşteri sa-
yısı 43.6 milyonu aşmıştır. Basit bir hesapla herkes 
kendi elektriğini üretebilse sistemdeki toplam kuru-
lu gücün ne kadar olacağını bulabiliriz.

Eğer her müşterinin bağlantı gücü sözleşme-
sindeki gibi 8 kW olsa, sistem kurulu gücünün 348 
bin MW olması gerekir. Burada eşzamanlılık faktörü 
merkezi sistemler için geçerlidir. Çünkü tüm tüketi-
cilerin kendi talebini kendi üretimi ile karşılayabile-
ceği öngörülmektedir. Eğer her bir müşteri için 4 kW 
bağlantı gücüne denk yerinde üretim gücü olsa 174 
bin MW kurulu güç gerekecektir.

Bir de diğer noktadan bakalım. 2018 yılı tüketimi 
yaklaşık 303 TWh olmuştur. Eğer her saat tüketim 
eşit olsaydı, 303 milyon MWh/(365 gün*24 saat), 34 
bin 589 MW’lık saatlik üretim tüm talebi karşılaya-
bilirdi. Oysa bugün Türkiye’nin kurulu gücü 90 bin 
MW’a yakındır. Yani çok merkezi ve bugün pek revaç-
ta olmayan termik güçle çok düşük bir kurulu güçle 
sağlanabilen hizmetler, tamamen dağıtık olduğunda 
çok daha fazla yatırımla sağlanmak zorunda kala-
bilir.

Peki gelecek nerede? Merkezi ve dağıtık denge-

1 “Yıllık Sektör Raporları - EPDK | Enerji Piyasası Düzenle-
me Kurumu.” http://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0- 24/
elektrikyillik-sektor-raporu. Accessed 11 Jun. 2019.

nin arasındadır. Elektrik sistemindeki muhtemelen 
en gizli döngülerden birisi merkezi ve dağıtık sis-
temler döngüsüdür. Tarihsel süreçte, önce sistemler 
dağınık iken daha sonra talep ve üretimi “havuzlaya-
rak” kaynakları etkin kullanmak için enterkonnekte 
sistemlerle merkezi sistemler kuruldu. Fakat mer-
kezi sistemlerde maliyetler arttıkça şebekeden ka-
çış mantıklı hale gelerek dağıtık sistemler ekonomi-
si devreye girecektir. Fakat dağıtık sistemlerde her 
zaman ekonomik değildi ve sadece belirli bir sınıra 
kadar ilerleyebildi. Örneğin bu konuda Türkiye’de 
otoprodüktör sistemi incelemeye değerdir.

Piyasa frekansı
Bugün saatlik-yarım saatlik-15 dakikalık piyasa-

lar konuşulmaktadır. Peki elektrik piyasalarının evri-
leceği nokta neresidir? Saniyelik piyasalar mı?

Basit bir fikir jimnastiği ile konuya bir cevap öne-
rilebilir. Çok ileri bir tarihte farzedelim ki bir kabul 
olarak Türkiye elektrik sisteminde bir günlük toplam 
elektrik üretiminin tamamı depolanabilseydi, altya-
pı kısıtlarını konu harici bırakır isek, hangi santralin 
hangi saatte ürettiğinin bir önemi olur muydu?

Elektrik piyasalarında gün öncesi ve dengeleme 
piyasasının bir mantığı vardır. 24 saat Önce, bir gün 
öncesi planlaması için bir mekanizma ile sistem iş-
letmecisi elindeki kaynakları gün öncesinden bilebi-
lir. Anlık olarak sistemde kullanabileceği kaynakları 

Dağıtık üretimin sınırları
Enerjinin daha demokratikleştiği ve herkesin 

kendi elektriğini üretebileceği bir geleceğe mi gidi-
yoruz? Ekmek makinesinin icat edilmesi ile kimse-
nin fırınlara ihtiyaç duymadan kendi özgürlüğünce 
ekmek üreteceği hatta icat edileceği bir döneme gi-
rilebilirdi. Fakat bu böyle olmadı. Neden?

Muhtemelen en önemli sebebi, bazı hizmetleri 

satın almanın o hizmetleri üretmekten daha hızlı ve 
ucuz olmasıdır. Ölçek ekonomisinden kaçış olma-
yabilir ve ölçek ekonomisi ile sağlanan konfor “öz-
gürlük ekonomisi” ile sağlanamayabilir. Elektrikte 
de bu sebeple dağıtık üretim ile başlayan serüven 
bambaşka bir noktada bitebilir. Bunun sebebi de 
ekonomik temellerle izah edilebilir. Türkiye’den bir 
örneğe bakalım.

* Bu makale, Haziran 2019 tarihinde Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi Tarafından Bilkent Enerji Notu olarak eprc.
bilkent.edu.tr adresinden  yayınlanmıştır.

Elektrik piyasalarının geleceği: 

Kritik bakış-2*

 KONUK YAZAR 
Barış Sanlı  
Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
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yapı” (social construct)lardır. Sadece yazılım, hatlar, 
santraller değil sistem kuralları, oyuncuları ve gele-
nekleri de inşa edilir. Serbest bir elektrik piyasasının 
etkin çalışabilmesinin en önemli aracı bilgili tüketi-
cidir.

AB’nin tüketiciye verdiği önemin altında da bu 
anlayış önem taşımaktadır. Toplumsal yapıların en 
önemli yapısı bireylerdir. Bu bireylerin sistemde ak-
tif kararlar vermesi bu alanı dinamikleştirir.

Tüketici pratikte elektriği, elektrik faturasını hat-
ta faturanın ödenmesini düşünmek istemiyor. “Bun-
lar kendiliğinden olsun” beklentisi içerisindedir. Bu 
beklentiye baktığımızda elektrik hizmetinin bir üst 
kamu hizmeti gibi- yani nefes almak kadar zahmet-
siz ve görünmez olması isteği ağır basmaktadır. Bu 
ise politika yapıcıların hedeflerinin tam tersi bir yön-
dür.

Elektrikte tüketicinin en büyük beklentisi nedir? 
“Elektriği hiç düşünmeyeyim, hiç kesilmesin, müm-
künse en az ücreti ödeyeyim”. Peki politika yapıcıla-
rın tüketiciden beklentisi nedir? Aktif kararlar verip 
sistem verimini arttırmak, maliyetlerini yönetmek, 
sistemdeki değer üretimine (talep tarafı gibi) aktif 
katılım sağlanması.

AB, serbest elektrik piyasasını bir kurum ola-
rak gördüğü ve burada bireyin çok önemli olması 
sebebiyle aslında bireyi istediğinin biraz daha ters 
bir yönüne itiyor. Sürekli maliyetleri sırtlanan, tüke-
ticinin her isteğini yerine getirmeye çalışan “müş-
fik ana-baba” rolünden, tüm kararları ve etkilerini 
açıkça gösteren, bilgilendiren ve en sonunda “ka-
rar senin” diyen bir öğretmen rolünü yeğliyor. Bu-
nun içinde tüketiciyi bilgilendirmeyi çok önemsiyor. 
Çünkü piyasalar doğru çalışsa bile tüketici bundan 
dönem dönem negatif etkilenebilir ve karar alıcılar 
da bunu düzeltemeyebilir. Verimli araçlar ve tüketici 
kültürü ile tüketici tüm sorumluluklarını üst organa 
yıkan değil, kendi başına yöneten sorumluluk sahibi 
bir bireydir.

Öngörülebilirlik
Elektrik piyasalarından öngörülebilirlik beklen-

tisinde politik bir öngörülebilirlik beklentisi olduğu 
görülüyor. Yoksa fiyatlarda öngörülebilirlik hiçbir 
fiyatlama sisteminde uzun dönemli olarak zaten 
mümkün değildir. Kaldı ki, bir çok piyasa oyuncusu 
için öngörülebilirlik demek yanlışsız-mükemmel bir 
öngörüş demektir ki, bu da tanrısal bir fonksiyondur. 

Öngörülebilirlik bir strateji gerektir ve stratejide da-
ima risk ile ikiz kardeştir.

Elektrik piyasalarında dalga dalga öngörülebi-
lirliği kıran etkiler iş modelleri, teknolojiler ve em-
tia fiyatlarıdır. Mesela iş modeli daha dağıtık veya 
merkezi bir noktaya gittikçe mevcut varlık yönetimi 
bir finansal girdaba3 düşebilir. Veya depolama gibi 
teknolojiler ile sistemde biriken gerçek zaman primi 
erozyona uğrayabilir. Bir petrol veya doğal gaz krizi 
ile varlık değerlemeleri değişebilir.

Bunların tamamını öngörmek yetmeyeceği gibi 
zamanlamasının da doğru öngörülmesi gerekecek-
tir. Olgunlaşmış emtia piyasalarında öngörü veren 
bir temel otorite yoktur. Petrolde OPEC için bu yazı 
yazıldığı tarihte 1-2 ay içinde olması gereken toplan-
tısının4 bile tarihi belli değildir. ABD’nin petrol üreti-
mi EIA verilerine göre çok büyük miktarda sapmıştır. 
Petrolde bu öngörülebilirlik yok ise “neyin öngörüle-
bilirliğini” konuşma imkanı vardır.

En olgun ve en eski enerji piyasasında öngörü-
lebilirlik bu kadar sorunlu ise elektrik piyasasında 
durum nereye gidiyor? Tüketici tarafında nasıl piya-
sa yapısı geliştikçe sorumluluk “temel otorite”den 
bireye kayıyor ise üretici veya tacir tarafında da so-
rumluluk bireylere kalıyor.

Bunun için belirli araçların kurgulanması ve ü-
retici bireyin kendi geleceğine kendi karar vererek 
bunu kontratlara bağlaması gerekir. “Basiretli tüc-
car” sözü “söz dinleyen tüccar” değil, bir öngörüsü 
olan ve bunun sonuçları ile yaşamak zorunda olan 
bir birimi tanımlar.

Elektrik piyasalarında da temel otoritelerin ön-
görülebilirliği daha da erozyona uğrayacaktır, yeni 
teknolojiler devreye girdikçe sistem önce daha da 
kaotikleşecektir. Çünkü yeni teknolojiler mevcut ya-
pıları işlevsiz bırakır. Mevcut yapılara bağımlı olan-
lar ise yolunu kaybeder ve sonra tekrar öğrenme 
sürecine girer.

3 “This Is What the Utility Death Spiral Looks Like | Gre-
entech Media.” 4 Mar. 2014, https://www.greentechmedia.
com/articles/read/this-is-what-the-utility-death-spiral-
looks-like. Accessed 13 Jun. 2019.

4 “OPEC Still Gridlocked on Meeting Date Amid Iran-Sa-
udi Schism ....” 11 Jun. 2019, https://www.bloomberg.com/
news/articles/2019-06-11/opec-still-gridlocked-on-me-
eting-date-amid-iran-saudi- schism. Accessed 13 Jun. 
2019.

da ihtiyaç duymadan önce görevlendirebilir.
Bugün dünyadaki en büyük enerji piyasası olan 

petrol piyasasında ise gün öncesi veya dengeleme 
diye piyasalar yoktur. Bir sonraki ay kontratları sü-
rekli alınır satılır. Depolama miktarı yüksek olduğu 
için planlama ufku çok daha geniştir. Elektrik siste-
minde de depolama miktarı arttıkça planlama ufku 
da genişleyecektir. Bu da piyasaları daha uzun işlem 
sürelerine götürebilir.

Burada dikkat edilmesi gereken şey, depolama-
nın henüz ve istenen seviyede olmamasından dolayı 
önce işlem süresinin azalacağı ve sonra ise daha da 
artabileceği öngörülebilir. Yani önce daha hızlı, ya-
pay zekaya dayalı işlem sıklığı ile devam eden bir 
yapının daha sonra daha farklı bir yöne evrilmesi 
beklenebilir.

Planlama ufku
Merkezi sistemin kalbi olan büyük santral yatı-

rımları 4 ila 7 yıl gibi sürelerde hayata
geçirilebildiğinden planlama ve uzun dönemli 

planlama çok önemliydi. Devlet tekelindeki elekt-
rik piyasası döneminde yatırımlar (EDF gibi Avrupa 
örneklerinde de) bu planlamalar kapsamında yapı-
lıyordu. Serbest piyasa ile planlama ekonomisi sek-
teye uğramış gözükmesine rağmen aslında öngörü 
veren bir planlama sistemine geçilmişti. Yani tüm 
dünyada, yatırımcılara gidilen yön konusunda bilgi 

verme amaçlı planlama ve senaryo çalışmaları ya-
pılıyordu.

Fakat güneş ve depolama teknolojisindeki geliş-
meyle bu planlama mantığı da değişmek zorunda 
kalabilir. Çünkü Avustralya örneğinde de görüldüğü 
gibi2 100 gün gibi rekor sürelerde sistem araçları 
sağlayabilmek, güneş panellerini 12-24 ay gibi sü-
relerde kurabilmek sistem planlama mantığını de-
ğiştirecektir.

Peki yeni planlama mantığı nasıl şekillenecektir? 
Güneş panelleri muhtemelen her coğrafi bölgeye 
kurulabildiğinden bölgesel değer ve iletim hat mini-
mizasyonu planlamanın önce çıkan amaçları olarak 
kalmaya devam etmesini sağlayabilir.

Tüketici ne istiyor?
Avrupa Birliği enerji piyasalarında vurgu yapar-

ken en çok üzerinde durduğu nokta tüketicinin öne-
mi ve etkisidir. Bu resmi biraz daha farklı bir pence-
re de okumakta fayda var.

Elektrik piyasaları kendi kendine gelişmez, oluş-
maz. Bu piyasaların her daim dinamik bir şekilde 
inşa edilmeleri gerekir. Çünkü bunlar “toplumsal 

2 “Tesla Battery Installed in South Australia Saved the Re-
gion $40 ....” 8 Dec. 2018,
https://interestingengineering.com/tesla-battery-instal-
led-in-south-australia-saved-the-region-40-million-in-
its-first- year. Accessed 13 Jun. 2019. 
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından ya-
yımlanan Güneşle Isıtma ve Soğutma Teknik İşbir-
liği Programı (The IEA Solar Heating and Cooling 
Programme-IEA SHC) 2019 yılı küresel raporunda, 
güneş enerjisi ile ısıtma ve soğutma sektörlerin-
de 2015 yılından bu yana ilk kez talep artışı görül-
düğü bildirildi. Bu eğilimin özellikle güneş enerjisi 
sistemlerinin artan rekabetçi yapısı, endüstriyel 
müşteriler arasında artan ilgi ve temiz hava politi-
kalarından kaynaklandığı belirtiliyor.

IEA SHC Program Başkanı Daniel Mugnier, ra-
porun güneş enerjili ısıtma ve soğutma teknoloji-
lerinin iklim üzerindeki önemli etkilerini vurgula-
dığını belirterek şu açıklamalarda bulundu: 2018 
yılında küresel olarak faaliyet gösteren SHC sis-
temleri toplam 480 GWth (686 milyon metrekare) 
ve 43 milyon ton petrol eşdeğeri tasarruf sağladı 
ve 138 milyon ton C02 emisyonunu önledi.

2018 yılında güçlü büyüme oranları görüldü
2017 yılında, güneş enerjili ısıtma ve soğutma 

sektörleri yaklaşık 16,9 milyar dolar ciro ile 672 bin 
istihdama ev sahipliği yaptı. 2018 yılında Çin’deki 
pazar daralmaya devam ederken, ilk 20 ülkeden 

10’unda satışlar artış gösterdi. Polonya kentsel 
çalışmalarında uyguladığı temiz hava desteği po-
litikaları sayesinde güneş enerjisi tesisatlarında 
yüzde 179 artış ile rekor bir büyüme kaydetti. Da-
nimarka, güneş enerjisi ile ısıtma alanında liderli-
ğini korurken, 2018 yılı kurulu kapasitesinde yüzde 
128 artış sağladı. Hindistan yüzde 17 büyüme oranı 
ile üçüncü sırada yer alırken bu olumlu eğilimlerin 
2019 yılında devam etmesi ve küresel pazarın ye-
niden gelişme sürecine girmesi bekleniyor.

Termal güneş enerjisi sistemlerinde küresel 
kapasite 1.35 GWth

2017 yılı güneşle ısıtma ve soğutma alanların-
da yeni eklenen kapasite ve devrede olan toplam 
kapasitede Türkiye sırası ile iki ve üçüncü sırada 
yer aldı. 2018 yılında bölgesel ağlara ve büyük bi-

Güneş enerjili ısıtma ve 
soğutma teknolojilerinden 

iklime destek

Uluslararası Enerji Ajansı, Güneşle Isıtma ve Soğutma Teknik İşbirliği Programı (The IEA Solar Heating 
and Cooling Programme-IEA SHC) 2019 yılı küresel raporunu yayınladı. Rapor, güneş enerjili ısıtma ve 
soğutma teknolojilerinin iklimin korunmasında artan rolüne ve PV-Termal hibrit sistemler pazarının 
hızlı gelişimine dikkat çekiyor

TÜRKİYE’DE  
3 BİN MONTAJCI 

VAR
Türkiye, solar termal sektöründe ise Avrupa’nın ve 

Ortadoğu’nun büyük üreticisi ve ihracatçısı konumunda 
bulunuyor. Ülkemizde solar termal alanında çatılarda 20 
milyon metrekare güneş kolektörü yer alıyor. Son yıllarda 
solar termal çözümlere olan talep düşüş gösterse de yurt-
dışında genel bir artış gözleniyor. Avrupa’daki güneş 

enerjisinden elektrik üretimi için çatı kurulumlarını 
termal güneş enerjisi firmaları yani tesisatçılar 

yaparken Türkiye’de yaklaşık 3 bin mon-
tajcı termal güneş enerjisi alanın-

da çalışıyor. 

nalara ısı sağlamak için en az 37 yeni büyük ölçekli 
(> 350 kWth) güneş enerjisi ile ısıtma sistemi devre-
ye alındı. 2018 yılı sonu itibarıyla toplam 1.35 GWth 
(1.93 milyon m2 konsantre sistem dahil) kapasitede 
en az 339 adet büyük termal güneş enerjisi sistemi 
faaliyet gösteriyor.

Rapora göre, aynı kolektörden sağlanan ışınım 
ile güneş ısısı ve güneş elektriği üretimi sağlayan 
PV-termal sistemlere ilgi artıyor. IEA SHC ilk kez bu 
yılki raporunda 11 ülkedeki 26 üreticiden gelen PVT 
verilerini kullandı. Toplamda 1 milyon m2’den fazla 
PVT kolektörünün kullanımda olduğu ve Fransa’nın 
kurulu PVT alanında pazar lideri olduğu açıklandı. 
İkinci sırada gelen Güney Kore’yi, Çin ve Almanya 
takip ediyor.
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Microsoft ile uluslararası denetim ve danışman-
lık şirketi EY (Ernst & Young), Orta Doğu ve Afrika 
Bölgesi’nde yapay zekânın nerede, neden ve nasıl 
kullanıldığını, şirketlerinin yapay zekâ stratejilerini, 
yapay zekânın şirketlere ve ülkelere sunduğu kat-
kıları ortaya koyan bir rapor hazırladı. Türkiye’nin 
de aralarında bulunduğu 5 ülkede faaliyet gösteren 
100’den fazla şirket yöneticileriyle yapılan görüşme-
lerle hazırlanan “Artificial Intelligence in Middle East 
and Africa” raporunun Türkiye sonuçları, İstanbul’da 
düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı. Microsoft 
Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu ve EY Orta, Doğu, 
Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya (CESA) Bölgesi, Di-
jital Lideri Onur Doğan’ın katılımıyla gerçekleşen 
toplantıda, yapay zekâ ekseninde Türkiye’nin dijital 

yolculuğuna ışık tutacak bilgiler, öngörüler ve fırsat-
lar ele alındı. 

Yapay zekâda bölgenin lideri Türkiye
Türkiye, yapay zekâ olgunluğu bakımından böl-

genin lider ülkesi olarak öne çıktı. Raporda, Türki-
ye’deki şirketlerin yüzde 80’inin yapay zekâ stra-
tejilerini doğrudan üst düzey yönetimde ele aldığı 
belirtildi. Şirketlerin yüzde 25’i yapay zekâyı stra-
tejik dijital öncelikleri arasında görürken, yüzde 60’ı 
ana faaliyetleri için yapay zekânın önemini kabul 
ediyor. Türkiye’deki şirketlerin yüzde 15’i ise yapay 
zekâ olgunluğu açısından kendilerini gelişmiş ola-
rak değerlendiriyor. Bu oranlar Ortadoğu ve Afrika 
Bölgesi’nde ankete katılan diğer ülkelerden daha 
yüksek. Ülkemizdeki şirketler yapay zekâ gündemini 

hem teknolojik gereklilik hem de iş süreçlerini iyi-
leştirme perspektifinden yönetiyor. Orta Doğu ve Af-
rika Bölgesi’nde bu anlayışı benimseyen şirketlerin 
oranları yüzde 43 iken Türkiye’de bu oran yüzde 55 
seviyesinde. 

Kansu: Yapay zeka teknolojilerinin 
merkezinde insan olmalı

Yatırımlarında ve odaklarında birinci sırada yer 
alan yapay zekânın bireylere, şirketlere ve kurum-
lara önemli rekabet avantajları kazandırdığını belir-
ten  Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, 
raporun sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şun-
ları belirtti: 

Yapay zeka henüz gelişim safhasında olsa da 

pazara sunulmuş olan ve henüz pilot olarak uygu-
lanan yapay zeka çözümlerini kullanan şirketlerin 
sayısı giderek artıyor. Türkiye’deki şirketlerin yüz-
de 35’i, pilot yapay zekâ teknolojilerini aktif olarak 
kullanıyor. EY ile gerçekleştirdiğimiz araştırmaya 
dahil olan Türkiye’deki şirketlerin dijital dönüşüm 
yolculuklarında attıkları adımlar ve gördükleri fay-
dalar hepimizi mutlu ediyor. Bu şirketler, gelecekte 
var olabilmek ve rekabette güçlenmek için yapay 
zeka ile desteklenen bir dijital dönüşüm stratejisinin 
hayati öneme sahip olduğunu fark etmiş durumda. 
Yapay zekanın şirket üzerindeki etkileri konusunda 
iyimseriz. Bunun yanında, bazı şirketler yapay zeka 
yolculuklarında daha ileride olsa da ülke olarak ya-
pay zekâda daha ileri olgunluk seviyelerine ulaşmak 
için daha iyi veri yönetimine ve şirket içi becerilerin 
gelişmesine ihtiyaç var. 

Saha, üst yönetim kadar sahiplenmiyor
EY Orta, Doğu, Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya 

(CESA) Bölgesi, Dijital Lideri Onur Doğan ise “Yapay 
zeka, çok uzun süredir hayatımızda olan bir kavram 
olmasına karşın şirketlerin yapay zekâyı dijital dö-
nüşüm gündemlerinin üst sıralarına alması ile bir-
likte küresel dijitalleşme yolculuğunun son yıllarda 
en ayrılmaz bir parçası haline geldi. Yaptığımız gö-
rüşmelerde birçok şirketin yapısını yapay zekaya 
göre pozisyonlandırdığını gözlemledik3 dedi.

Rapor sonuçlarında ayrıca yapay zekanın üst 
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Türkiye’deki üst düzey yöneticilerin ajandası: 

YAPAY ZEKA
Microsoft ve EY (Ernst & Young), Orta Doğu 
ve Afrika Bölgesi’ndeki şirketlerin yapay zekâ 
kullanımını değerlendirmek üzere hazırlanan 
geniş kapsamlı raporun sonuçlarını paylaştı. 
Stratejik önem, kullanım alanları, farkındalık 
ve yapılan yatırımlar açısından bakıldığında 
bölgesinde lider olan Türkiye, bölgede yapay 
zekâya en çok yatırım yapan ülke olarak öne 
çıktı. Raporda, Türkiye’deki şirketlerin yüzde 
80’inin, yapay zekâ stratejisini doğrudan üst 
düzey yönetimde ele aldığı ve bölge genelindeki 
yüzde 28 oranına kıyasla Türkiye’deki 
şirketlerin yüzde 35’inin pilot yapay zekâ 
teknolojilerini aktif olarak kullandığı belirtildi



yönetim gündeminde önemli bir konuma ulaştığını 
gördüklerini ancak bu gündemin sahadaki önemi-
nin üst yönetimin gündeminde olduğu kadar yüksek 
olmadığını da gözlemlediklerini ifade eden Doğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

Bu durum yapay zeka stratejilerinin yukarıdan 
aşağıya yönetilmesine yol açıyor. Unutulmamalı-
dır ki; olgunluk analizlerinde üst sıralarda yer alan 
şirketler hem yönetim seviyesinde hem de sahada 
yapay zekayı sahipleniyorlar. Şirketlerin yapay zeka 
konusunda karşılaştıkları belirli zorlukları ortaya 
koyan raporumuzda; ankete katılan şirketlerin ta-
mamına yakınında bu yolculuğu tek başına gerçek-
leştirmenin ne kadar zorlu olacağı görüşünün hakim 
olduğu ve şimdiden farklı iş ortaklıkları ile ilerledik-
leri ifade ediliyor. Kimi şirket yapay zekayı çözümle-
rin parçası ve teknolojik bir unsur olarak görürken, 
kimi ise yeni hizmetler sunmak, operasyonlarını 
verimli hale getirmek ve müşterileri ile daha etkili 
iletişim kurmak için kullanıyor. Yine şirketlerin ta-
mamına yakını ise yapay zeka ile birlikte temel hiz-
metlerinin değişmeyeceğini öngörüyor. Şirketlerin 
çoğunluğu mevcut iş yapış biçimlerinin etkilenece-
ğini belirtirken, farklı ürün ve hizmetler sunmak için 
yapay zekânın kullanılacağını öngören şirket sayısı-
nın da azımsanmayacak seviyede olduğu görülüyor.

YAPAY ZEKADA  
8 OLGUNLUK KRITERI

Türkiye’de yapay zeka, en çok tahminleme, otomas-

yon, iç görü oluşturma, hizmetlerin kişiselleştiril-

mesi ve önlem alma yeteneklerine sahip olmak için 

kullanılıyor. Şirketler, kullanım yoğunluğuna göre, 

en çok makine öğreniminden faydalanıyor. Makine 

öğreniminden faydalanma oranı Orta Doğu ve Afri-

ka Bölgesi’nde yüzde 61 iken Türkiye’de yüzde 85 

civarında. Operasyonlarına yapay zekâyı entegre 

eden Türkiye’deki şirketlerin yüzde 80’i etkili fay-

dalar bekliyor. Yapay zekânın sunduğu faydaların 

başında operasyonların optimizasyonu, ürün ve hiz-

metlerin dijital dönüşümü, çalışanların güçlenmesi 

ve müşterilere daha yakın olmak geliyor.

Raporda, şirketlerin yapay zeka olgunlukları 8 ye-

tenek çerçevesinde ele alındı. Bu yetenekler, İleri 

Analitik, Veri Yönetimi, Yapay Zekâ Liderliği, Açık 

Kültür, Yeni Teknolojiler, Çevik Geliştirme, Üçüncü 

Taraflarla İş Birliği ve Duygusal Zekâ olarak sıralanı-

yor. Bu yetenekler konusunda Türkiye, araştırmaya 

katılan şirketler tarafından yapay zekâda en önem-

li iki yetenek olarak kabul edilen ileri analitikte 5 

üzerinden 3,4 ve veri yönetiminde 5 üzerinden 3,6 

ile en yüksek puanlara sahip ülke oldu. Türkiye’deki 

şirketlerin yapay zekaya duygusal zeka ekleme yet-

kinliği, 5 üzerinden 2,6 puanla diğer ülkeler arasın-

da en düşük sırada yer aldı. 

Yapay zekadan en yüksek faydayı görmeyi bekleyen 

sektörlerin başında ise bilgi ve iletişim teknolojile-

ri, medya ve finansal hizmetler geliyor ve sıralama, 

sağlık, üretim ve kaynaklar, profesyonel hizmetler, 

perakende, altyapı ve taşımacılık sektörleriyle de-

vam ediyor. Akıllı robotlar, derin öğrenme, metin 

analizi, görsel ajanlar, doğal dil işleme, konuşma 

algılama, biyometri ve bilgisayar görüntüsü, yapay 

zekâdan en çok faydalanan teknolojiler arasında yer 

alıyor.
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Başarı, her insan için farklı anlamlar taşıyabilir. Bir kişi 
için başarı, profesyonel hedeflerken başka biri için olağa-
nüstü bir ebeveyn olmak gibi kişisel hedefler olabiliyor. Her 
şekilde, eğer mutluluğu önceliklendirmek istiyorsanız daha 
üretken, daha yaratıcı, daha enerjik, güçlükleri yenme yete-
neği olan ve herkese ilham veren biri olmaya çalışmalısınız. 
Daha iradeli olup, daha az çaba harcayıp daha çok odakla-
nabilirsiniz. Araştırmalar gösteriyor ki, başarının temel sırrı 
mutlu olmak.

Bu noktada çok yaygın olmasına karşın yanlış olan aşa-
ğıdaki gibi kalıplaşmış bazı düşünceler bulunuyor. Bunlar; 

 �Çok fazla çalış,
 �Sürekli odaklan,
 �Stres olmadan başarı gelmez,
 �Yalnızca kendi iyiliğini ve çıkarını düşün, 
 �Kendini en ağır şekilde eleştir.
Veya yapılan araştırmalarla desteklenen farklı önerilere 

göz atabilirsiniz:

 �Kendinize boş zaman yaratarak daha inovatif ola-
bilirsiniz,
 �Anda kalarak daha üretken olabilirsiniz,
 �Hayatınızda sakinliğe ve dinginliğe daha çok yer 
açarak işleriniz halletmek adına daha çok enerji-
ye sahip olabilirsiniz,
 �Başkalarına daha iyi davrandığınızda daha başa-
rılı, tutkulu ve güçlü olabilirsiniz.
Örneğin; bize gelişme göstermemiz için tek yo-

lun kendimizi yorana kadar çalışmamız gerektiği 
öğretiliyor. Oysa Amerika’da yapılan bir araştırmaya 
göre, tüm endüstrilerde çalışanların moral olarak 
yıkıntıda olma oranının yüzde 50 olmasının neden-
lerinden biri aşırı çalışma.

Gallup araştırma şirketinin yaptığı bir çalışmaya 
göre, Amerikan işgücünün yüzde 70’i kendini yaptı-
ğı işe bağlı hissetmiyor. İnsanlar yüksek stresin ya-
rattığı krizle yüzleşmek zorundayken bir yandan da 
adrenalin dolu hayatın getirdiği bitkinlikle de uğraş-
mak zorunda kalıyorlar. Ne yazık ki durum, ülkemiz-
de de çok farklı değil.

Toplumun genelinde içten içe stresli olmamızın 
gerekli olduğu düşünülüyor; çünkü stres olmadan 
başarının da gelmeyeceğini düşünüyoruz. Oysa bu 
düşünce yapısı oldukça yanlış. Elbette işin teslim 
süresi yaklaştıkça stres yaratması kaçınılmaz; fakat 
bu durum gün geçtikçe kronik bir hal aldıysa ve sü-
rekli daha çok çalışmanız gerekiyorsa, bu size fay-
dadan çok zarar veriyor. Bu noktada nefes çalışması, 
yoga ve meditasyon devreye girerse size büyük fay-
da sağlayabilir. Bu uygulamalar geçici bir hevesten 
daha çok, sinir sisteminizi eğitip sakinleşmenize 
yardımcı olacak yöntemlerdir. Stres baş gösterdiği 
her an ‘savaş ya da kaç’ yöntemi uygulamak yerine 
‘dinlen ve sindir’ yöntemini uygulayabilirsiniz. Daha 
az stresle, karar verme ve duygusal zekanızın geliş-
tiğini ve enerjinizi daha doğru yönetebileceğinizi gö-
receksiniz. Meditasyonla rahatlamada teknolojinin 
nimetlerinden de faydalanabilirsiniz. SATTVA adlı 
popüler meditasyon uygulaması, farklı seçenekle-
riyle size her an cep telefonunuz vasıtasıyla yol gös-
terebilecektir.  
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İş hayatında başarı için 
kalıpların dışına çıkmanızı 
sağlayacak öneriler

İster iş dünyasında önemli 
bir yere sahip olun, isterseniz 

de ev kadını, mesaj oldukça açık: 
Eğer kendinize ve başkalarına değer 

verirseniz, kendinize eğlence için biraz 
zaman ayırırsanız, hedeflere ulaşmak 

konusunda başarılı olursunuz…

ÖZ ELEŞTIRI  
GELIŞIM SAĞLAR MI?

Öz eleştiri yapmanız gerektiğine inanıyorsunuz. 
Peki öz eleştiri, gerçekten de kendi kendinizi geliş-
tirmenizi sağlıyor mu? Her ne kadar beklediğiniz şey 
farklı olsa da cevap ne yazık ki ‘hayır’. Araştırmalar 
gösteriyor ki, öz eleştiri temelde öz duyarlılık olması 
gerekirken, aslında sadece kendi kendinizi sabote et-
menize neden oluyor. Oysa; kendinize, arkadaşlarınıza 
yaklaştığınız gibi farkındalıkla, anlayışla ve iyilikle yak-
laşırsanız, bu durum iş hayatında daha güçlü durmanı-
zı, daha üretken olmanıza yardımcı olacaktır.   

KIŞISEL FAYDA, BAŞKASINI 
MUTLU ETMEKTE GIZLI

Benzer bir şekilde, bize ilk başta kendimize dik-
kat etmemiz ve iyi davranmamız gerektiği söyleniyor; 
ancak araştırmalar gösteriyor ki, başkalarına karşı iyi 
davranmak ve başka insanlar için çaba harcamak, sa-
dece o insanlara fayda sağlamıyor, aynı zamanda sizi 
de daha mutlu, sağlıklı ve üretken yapıyor. İş arkadaş-
larınız size daha sadık oluyor. Eğer bir ekibi yönetiyor-
sanız, ekibiniz daha üretken hale geliyor ve nihayetinde 
bu durumdan herkes kazançlı çıkıyor. Kendi tutkuları-
nızı ve başkalarının tutkularını beslemek adına sevgi 
(sevgi iletme) meditasyonunu deneyebilirsiniz. Sevgi 
meditasyonu, zihninizi açık ve zinde tutmanıza yar-
dımcı olacak. İçsel meditasyon pratiğiniz için dengeyi 
bulmanızı sağlayacaktır.

Stanford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya 
göre, 7 dakikalık kısa sevgi meditasyonu bir mutlulu-
ğunuzu artırıyor ve başkalarına karşı daha yakın ol-
manıza yardımcı oluyor. İster iş dünyasında önemli bir 
yere sahip olun, isterseniz de ev kadını, mesaj oldukça 
açık: Eğer kendinize ve başkalarına değer verirseniz, 
kendinize eğlence için biraz zaman ayırırsanız, hedef-
lere ulaşmak konusunda başarılı olursunuz.
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Günümüzde en çok araştırma konusu olan ye-
nilenebilir enerji teknolojilerinden biri hiç şüphe-
siz güneş hücreleri. Son üç yılda, küresel olarak 
diğer tüm enerji kaynaklardan daha fazla fotovol-
taik (PV) kurulumu yapıldı ve solar PV’nin 2010 ile 
2017 arasındaki yıllık büyüme oranı yüzde 24’e 
kadar ulaştı. Güneş enerjisinin gelecekte sürdü-
rülebilir enerji sistemlerinde rüzgar enerjisine 
benzer bir başrol oynayacağı artık net bir şekilde 
görülüyor. PV sistemlerinin ne kadar verimli enerji 
üretebilecekleri konusunda modelleme yapmak 
isteyen çalışmalara bir yenisi daha eklendi.  

Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi Mühen-
dislik Bölümü’nde geliştirilen projede, tüm dün-
ya için 40 km x 40 km uzamsal çözünürlükle, 38 
yıllık küresel güneş ışınımı, hava ve sıcaklık veri-
leri toplandı. Projeden sorumlu Yardımcı Doçent 
Marta Victoria, “Bu verileri Avrupa’daki fotovoltaik 
tesislerinin geçmiş verileri ile karşılaştırdık. Buna 
dayanarak, küresel, bölgesel ve yerel seviyelerde, 
kullanılan tesisin türüne bağlı olarak, belirli bir 
coğrafyadaki PV kurulumlarının performansı hak-
kında bilgi verebilecek çok kesin bir modele ulaş-

tık. Güneş Enerjisi Performans Modeli, sadece tek 
bir tesiste değil; tüm ülkelerdeki PV tesislerinde 
kullanabilecek” açıklamasında bulundu.

Tüm veriler açık lisans aracılığıyla 
erişilebilir durumda

PV tesislerinin fiyatı, son 10 yılda ciddi oran-
larda azalırken, geleceğin yeşil enerji sistemleri 
ile ilgili daha doğru ve ayrıntılı bilgilere ihtiyaç var. 
Victoria’ya göre, PV kurulumları geleceğin enerji 
sistemleri üzerinde büyük bir etkiye sahip ve hava 
koşullarına bağlı kesintileri hesaba katmayan mo-
dellere dayanan planlamalar işlevsel değil. Küçük 
tesislerden elde edilen enerji üretiminin bir ülke-
nin toplam enerji talebiyle ve diğer kaynaklardan 
gelen enerji üretimiyle ilişkilendirilebilmesi ise 
projenin kilit noktalarından biri.

Danimarka İnovasyon Fonu tarafından finanse 
edilen ve çok sayıda uluslararası üniversiteyi ve 
şirketi yeşil enerji sistemleri için bir araya getiren 
RE-Invest projesinin bir parçası olarak hayata ge-
çirilen modeldeki tüm verilere, açık lisans aracılı-
ğıyla kolayca erişilebiliyor.

Şanlıurfalı öğrencilerden 7 kat daha 
verimli enerji üretim projesi

Şanlıurfa’da köy okulu öğrencilerinin geliştir-

diği ödüllü proje ile güneşten alınan enerji 7 kat 

daha verimli hale dönüştürülüyor. İHA’dan Bekir 

Basmacı’nın haberinde, Türkiye’de güneşin en et-

kili olduğu şehirlerin başında gelen Şanlıurfa’da 

bir köy okulu öğrencilerinin güneş enerjisini fırsa-

ta çevirdiği ve Karaköprü ilçesindeki Büyüksalkım 

Ortaokulu öğrencilerinin güneş panelleri aracılı-

ğıyla elektrik üretmeye başladığı açıklandı.

Öğrenciler, güneş paneli masraflarının yüksek 

oluşu nedeniyle geliştirdikleri özel bir sistemle 

elde ettikleri enerjiyi 7 kat daha verimli hale ge-

tirdi. Öğrencilerin projesi GAP İdaresi tarafından 

Güneydoğu’daki 2 bin okulun katıldığı yarışmada 

üçüncülükle ödüllendirildi. Elektrik sıkıntısının ya-

şandığı kentte projenin geliştirilmesiyle çok sayı-

da vatandaşın daha ucuz ve verimli enerjiye sahip 

olacağı tahmin ediliyor.

Geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak ha-

zırlanan projede, güneş ışınları ayna ve mercek-

ler yardımıyla güçlendirilerek güneş panellerine 

yansıtılıyor. Panellerden çıkan enerji, tasarlanan 2 

motorlu şaft sistemi ile 7 katına çıkarılıyor. Sistemi 

geliştirip, köyde bunu canlı maket ile somut hale 

getiren ekip, elde ettiği enerjiyi 6-7 kat daha artı-

rıp sisteme sundu ve yüksek verimde enerji elde 

etmeyi başardı.

Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi Mühendislik Bölümü’nde geliştirilen projede, tüm dünya 
için 40 km x 40 km uzamsal çözünürlükle, 38 yıllık küresel güneş ışınımı, hava ve sıcaklık 
verileri toplandı. Projeden sorumlu Yrd. Doç. Victoria, “Bu verileri Avrupa’daki fotovoltaik 
tesislerinin geçmiş verileri ile karşılaştırdık. Buna dayanarak, küresel, bölgesel ve yerel 
seviyelerde, kullanılan tesisin türüne bağlı olarak, belirli bir coğrafyadaki PV kurulumlarının 
performansı hakkında bilgi verebilecek çok kesin bir modele ulaştık. Küçük tesislerden elde 
edilen enerji üretiminin bir ülkenin toplam enerji talebiyle ve diğer kaynaklardan gelen enerji 
üretimiyle ilişkilendirilebilmesi ise projenin kilit noktalarından biri” dedi…

Küresel “güneş enerjisi 
performans modeli” geliştirildi
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▶ Küresel “güneş enerjisi performans modeli” geliştirildi İNOVASYON
Esen Erkan 



Yeni teknolojiler dost mu, düşman mı?
Gelişen teknolojiler bir yan-

dan çok ciddi insani yardımlar 
sağlarken, diğer yandan kişilerin 
kimliklerini çalmak, onları yanlış 
yönlendirmek ve uluslararası yar-
dımların kötü amaçlı kullanılma-
sına yol açmak gibi farklı tehdit-
leri de beraberinde getiriyor. Tam 
bu noktada dünyanın önde gelen 
otoriteleri, teknolojinin dünyanın 
önemli sorunlarının çözümünü 
nasıl kolaylaştırabileceğiyle ilgili 
çok önemli çalışmalar yapıyorlar. 
Yakın zaman önce Oxford Üniver-
sitesi Teknoloji ve Küresel Mese-
leler Merkezi’nde gerçekleştiri-
len Oxford Teknoloji ve Kalkınma 
Konferansı’nda da teknolojinin 
olumlu ve olumsuz tüm yönleri 
masaya yatırıldı.

Yeni teknolojiler ve uluslara-
rası kalkınma konularının global 
otoriteler tarafından detaylıca 
ele alındığı bu konferansa katı-
lanlar arasında yer alan Türkiye 
Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) ve 
GelecekHane’nin kurucusu Halil 
Aksu, teknoloji şirketleri ve pro-

fesyonelleri ile yardım kuruluşları 
arasında düzenli bir bilgi alışveri-
şi olması gerektiğini vurguladı. 
Aksu, “Toplantının en önemli so-
nucu, bilgi alışverişinin ne kadar 
kritik olduğunun bir kez daha or-
taya çıkması oldu.

Konferansta; gelişmekte olan 
ülkelerde yoksullukla mücadele, 
eğitim ve sağlık hizmetlerini ge-
liştirme ve mültecilere, göçmen-
lere, insani krizlere müdahale ko-
nusunda son teknolojilerden nasıl 
yararlanılacağı üzerinde duruldu-
ğunu aktaran Aksu şöyle konuştu:

“Teknolojik gelişimler ve bun-
ların yaygınlaşması kaçınılmaz. 

Ancak heyecanla takip ettiğimiz 
bu teknolojilerin ne kadar insan-
lık faydasına kullanılabileceğini 
bizler belirliyoruz. Buna en güzel 
örnekler de yine bu toplantıda ve-
rildi. Dünya Gıda Programı (WFP) 
temsilcileri çok önemli olan gü-
venlik ve kimlik teknolojilerinin 
birtakım kişilerce kötü amaçlı kul-
lanılması nedeniyle gıda destek-
lerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılamamasına yol açtığını 
ifade ettiler. Kriz ve çatışma böl-
gelerindeki insani dramları akta-
ran Birleşmiş Milletlerden katılan 
temsilciler, yeni teknolojilerin çok 
ciddi değer katabileceğini ve iyi 
niyetle aslında katması gerektiği-
ni vurguladılar. Ancak kötü niyetli 
çevrelerin insanların kimliklerini 
tespit etmek, onları sömürmek 
veya kendi kötü amaçlarına alet 
etmek gibi sıkıntılar yaşandığını 
da söylediler. Tüm bunlar ancak 
teknolojinin doğru kullanımıyla 
daha mutlu bir dünya düzeninin 
var olabileceğini bir kez daha 
gösterdi”.

Toyota güneş panelli elektrikli otomobil üretti
Toyota, elektrikli otomobillerin 

üzerini kaplayacak güneş enerji 
panelleri sayesinde araçların se-
yir halindeyken şarj olmasını sağ-
layacak teknolojiyi test ediyor.

Toyota Prius PHV ismini taşı-
yacak aracın motor kaputu, tavanı 
ve bagaj üst kısmı güneş panelle-
riyle donatıldı. Bu paneller aracı-
lığıyla güneşten sağladığı enerji 
ile aküsünü şarj edebilen otomo-
bil, güneş ışınlarını yeterli oranda 
alabildiği durumlarda şarj istas-

yonuna ihtiyaç duymayacak.
Aynı zamanda çevre dostu 

tasarlanan yeni nesil otomobilin 
elektrik şebekesinden şarj olma 
ihtiyacını olmadığından maliyetle-

ri de düşecek. Satışa sunulup su-
nulmayacağı henüz belli olmayan 
otomobilin, ilk resmi sürüşünün 
ağustos ayı içinde yapılması plan-
lanıyor.

Ege Üniversitesi yapay zekalı  
performans analizi geliştirdi

Ege Üniversitesi’nden (EÜ) yapılan açıklamaya 
göre, üniversitenin teknopark kuluçka merkezinde 
faaliyet gösteren Loggma adlı şirket tarafından ge-
liştirilen yazılım sayesinde, güneş enerjisi santral-
lerinin performans analizleri yapay zeka aracılığıyla 
yapılabiliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen 
firmanın ürün geliştirme ve pazarlama sorumlusu 
Mustafa Ozan Tuncan, yazılım sayesinde perfor-
mans kaybına yol açan problemlerin her 5 dakikada 
bir bulunabildiğini kaydetti.

Geliştirdikleri ürünün santralin performansını 
artırdığını vurgulayan Tuncan, “Denemelerimizde, 
firmaların kayıplarını bulup önemli kazançlar elde 
etmelerinde yardımcı olduk. Ürünümüzün farkı, çok 
fazla noktadan veri almadan, çok keskin çıkarımlar 

yapabiliyor olması. Sistem sürekli ve anlık olarak ta-
kip ettiği için hızlı bir şekilde onları çıkarıyor” ifade-
lerini kullandı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise normal 
şartlarda tespit edilemeyen sorunların yazılımla 
belirlenerek önlem alınmasının sağlandığını, enerji 
üretimi yapan firmaların da bu sayede önemli ka-
zanç elde ettiğini aktardı.

Prof. Dr. Budak, “Güneş santrallerindeki veriler 
üzerinden santrallerin verimliliğinin analizi yapılı-
yor. Burada hem santralleri işletenlere ciddi bir kay-
nak imkanı sağlanıyor hem de yenilenebilir enerji-
den ülkemize ve santral sahiplerine çok daha fazla 
katkı sağlıyor. Arkadaşlarımıza bu çalışmalarından 
dolayı teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.
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2019 yılı Haziran ayında ger-
çekleşen toplam 23.036 GWh 
elektrik üretiminin %69,8’i ser-
best üretim şirketleri tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Serbest üre-
tim şirketlerinin üretimdeki payı, 
bir önceki aya göre 4,7 puan azal-
mış, geçtiğimiz ylın aynı dönemi-
ne göre ise 0,4 puan artmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 
%24,3 oran ile EÜAŞ santralleri ve 

%1,3 oran ile Yap-İşlet santralle-
ri izlemektedir. Toplam üretimin 
%4,7’sine karşılık gelen miktar 
ise Yap-İşlet-Devret santralleri ve 
İşletme Hakkı Devir santralleri ta-
rafından üretilmiştir1.

Gerçekleşen elektrik üretimi 
kaynak bakımından incelendiğin-

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

de ise 2019 Haziran ayında top-
lam üretimin %13’ünün doğal gaz 
ve LNG santralleri tarafından ger-
çekleştirildiği görülmektedir. Ba-
rajlı hidroelektrik santraller ilgili 
ayda toplam üretimin %31,2’sini 
karşılarken, akarsu tipi hidroe-
lektrik santraller ise %10,5 ora-
nıyla üretime katkıda bulunmuş-
tur. İthal kömür santralleri haziran 
ayında toplam üretimin %16,2’sini 

 

2018 yılı Haziran ayında 185,62 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2019 yılı Haziran ayında, bir önceki yıla göre %19,2 oranında artarak 221,32 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (196,17 TL/MWh) 
%12,8 oranında artış göstermiştir.   

Haziran 2019’da en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 27 Haziran Perşembe günü 
327,88 TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 5 Haziran Çarşamba 
günü 53,14 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde 
ise, en yüksek PTF değerinin 27 Haziran Perşembe günü saat 15.00’de 500,00 TL/MWh, en 
düşük PTF değerinin ise 4 Haziran Salı günü saat 08.00’de 0,00 TL/MWh olarak gerçekleştiği 
görülmektedir. 

 

APLUS ENERJİ HAZİRAN 2019 ANALİZİ 

2019 yılı Haziran ayında gerçekleşen toplam 23.036 GWh elektrik üretiminin %69,8’i serbest 
üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 4,7 puan azalmış, geçtiğimiz ylın aynı dönemine göre ise 0,4 puan artmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini %24,3 oran ile EÜAŞ santralleri ve %1,3 oran ile Yap-İşlet santralleri 
izlemektedir. Toplam üretimin %4,7’sine karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-Devret santralleri 
ve İşletme Hakkı Devir santralleri tarafından üretilmiştir1. 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise 2019 Haziran ayında toplam 
üretimin %13’ünün doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Barajlı hidroelektrik santraller ilgili ayda toplam üretimin %31,2’sini karşılarken, akarsu tipi 
hidroelektrik santraller ise %10,5 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri 
haziran ayında toplam üretimin %16,2’sini karşılarken, yerli kömür santralleri ise %17,1 
oranında katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar enerjisi santralleri toplam 
üretime %7,4, jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise %2,8 oranında katkıda bulunmuştur. 
Diğer termik santrallerin3 üretimdeki payı ise %1,9 olarak gerçekleşmiştir.  

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2019 Haziran ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %48,19 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %51,81 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 Haziran verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 30 Haziran 2019 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır. 
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karşılarken, yerli kömür sant-
ralleri ise %17,1 oranında katkı 
sağlamıştır. Yenilenebilir enerji 
santrallerinden rüzgar enerjisi 
santralleri toplam üretime %7,4, 
jeotermal ve güneş enerjisi sant-
ralleri2 ise %2,8 oranında katkıda 
bulunmuştur. Diğer termik sant-
rallerin3 üretimdeki payı ise %1,9 

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 Ha-
ziran ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki 
payı %48,19 olarak kaydedilmiş-
tir. Yenilenebilir enerji kaynakla-
rından elde edilen elektrik üre-
timinin payı ise %51,81 olarak 
gerçekleşmiştir4.

dırılmaktadır.

4  2019 Haziran verileri Yük Tevzi Bil-
gi Sistemi’nin yayımladığı 30 Haziran 
2019 tarihli Kamusal Rapordan alın-
mıştır.

2018 yılı Haziran ayında 
185,62 TL/MWh olarak gerçekle-
şen ortalama piyasa takas fiyatı 
(PTF), 2019 yılı Haziran ayında, 
bir önceki yıla göre %19,2 oranın-
da artarak 221,32 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde ger-
çekleşen ortalama PTF, bir önceki 
aya göre (196,17 TL/MWh) %12,8 
oranında artış göstermiştir.  

Haziran 2019’da en yüksek 
günlük ortalama piyasa takas fi-
yatı 27 Haziran Perşembe günü 
327,88 TL/MWh olarak gerçekle-
şirken; en düşük günlük ortala-

 

2018 yılı Haziran ayında 185,62 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2019 yılı Haziran ayında, bir önceki yıla göre %19,2 oranında artarak 221,32 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (196,17 TL/MWh) 
%12,8 oranında artış göstermiştir.   

Haziran 2019’da en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 27 Haziran Perşembe günü 
327,88 TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 5 Haziran Çarşamba 
günü 53,14 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde 
ise, en yüksek PTF değerinin 27 Haziran Perşembe günü saat 15.00’de 500,00 TL/MWh, en 
düşük PTF değerinin ise 4 Haziran Salı günü saat 08.00’de 0,00 TL/MWh olarak gerçekleştiği 
görülmektedir. 

 

2019 yılı Haziran ayında pik saatlerde5 222,07 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 213,03 TL/MWh’lik değere göre %4,2 oranında 
artmıştır6.  

2018 yılı Haziran ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 178,04 TL/MWh iken, 
bu değer 2019 yılı Haziran ayında %23,9 oranında bir artış kaydetmiş ve 220,57 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir. 

 

 

2018 yılı Haziran ayı içerisinde toplam 23.856 GWh olan elektrik talebi, 2019 yılı Haziran ayında 
bir önceki yıla göre %3,4 oranında azalma göstererek, 23.035 GWh değerine inmiştir7. 2018 
yılı Haziran ayında 31.952 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2019 yılı Haziran ayında 
31.993 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. 
7 2018 ve 2019 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
 

 İSTATİSTİK 
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ma PTF ise 5 Haziran Çarşamba 
günü 53,14 TL/MWh olarak kay-
dedilmiştir. Piyasa takas fiyatları 
saatlik bazda incelendiğinde ise, 
en yüksek PTF değerinin 27 Hazi-
ran Perşembe günü saat 15.00’de 
500,00 TL/MWh, en düşük PTF 
değerinin ise 4 Haziran Salı günü 
saat 08.00’de 0,00 TL/MWh ola-
rak gerçekleştiği görülmektedir.

2019 yılı Haziran ayında pik 
saatlerde5 222,07 TL/MWh ola-
rak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalama-

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

sı olan 213,03 TL/MWh’lik değere 
göre %4,2 oranında artmıştır6. 

2018 yılı Haziran ayında pik 
dışı (off-peak) saatlerin PTF de-
ğeri ortalama 178,04 TL/MWh 
iken, bu değer 2019 yılı Haziran 
ayında %23,9 oranında bir artış 
kaydetmiş ve 220,57 TL/MWh 
olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Haziran ayı içerisin-
de toplam 23.856 GWh olan elekt-
rik talebi, 2019 yılı Haziran ayında 

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

bir önceki yıla göre %3,4 oranında 
azalma göstererek, 23.035 GWh 
değerine inmiştir7. 2018 yılı Ha-
ziran ayında 31.952 MWh olarak 
ölçülen saatlik ortalama talep, 
2019 yılı Haziran ayında 31.993 
MWh olarak gerçekleşmiştir. 

2019 yılı Mayıs ayı sonunda 
89.471 MW olan toplam kuru-
lu güç değeri 904 MW’lık artışla 
2019 yılı Haziran ayı sonunda 
90.375 MW olarak kaydedilmiştir. 

Toplam kurulu gücün %64,7’lik 
(58.464 MW) kısmını serbest üre-

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

2019 yılı Haziran ayında pik saatlerde5 222,07 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 213,03 TL/MWh’lik değere göre %4,2 oranında 
artmıştır6.  

2018 yılı Haziran ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 178,04 TL/MWh iken, 
bu değer 2019 yılı Haziran ayında %23,9 oranında bir artış kaydetmiş ve 220,57 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir. 

 

 

2018 yılı Haziran ayı içerisinde toplam 23.856 GWh olan elektrik talebi, 2019 yılı Haziran ayında 
bir önceki yıla göre %3,4 oranında azalma göstererek, 23.035 GWh değerine inmiştir7. 2018 
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5 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-08:00 arasındaki saatleri ifade 
eder. 
6 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır. 
7 2018 ve 2019 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
 

2019 yılı Mayıs ayı sonunda 89.471 MW olan toplam kurulu güç değeri 904 MW’lık artışla 2019 
yılı Haziran ayı sonunda 90.375 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %64,7’lik (58.464 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %21,7 (19.586 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
santralleri %3,2’lik (2.911 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %0,2’lik (155 
MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,8’lik (3.447 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız 
santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %6,4 (5.812 MW) olarak kaydedilmiştir.  

 

2019 yılı Haziran ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %29’luk kısmı (26.197 MW) doğal 
gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %22,8’lik kısmı (20,582 MW) barajlı hidrolik 
santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12,3’lük (11.129 MW) oran ile yerli 
kömür9 santralleri ve %9,9’luk oran (8.939 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu 
tipi hidrolik santraller %8,6’lık bir orana (7.801 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu 
gücün %8’lik bir kısmını (7.216 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün %6’lık kısmı 
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8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 30 Haziran 2019 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi 
raporu kullanılmaktadır.  
9 Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır. 
10 Akarsu tipi hidrolik santrallere lisanssız hidrolik santraller de dahildir. 
11 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik, kojenerasyon ve biyokütle santralleri diğer termik 
santraller olarak sınıflandırılmaktadır. 

tim şirketleri oluştururken, EÜAŞ 
santrallerinin toplam kurulu 
güçteki payı %21,7 (19.586 MW) 
seviyesindedir8. Yap işlet sant-
ralleri %3,2’lik (2.911 MW) bir 
orana sahip iken, yap işlet devret 
santralleri %0,2’lik (155 MW), iş-
letme hakkı devredilen santral-
ler %3,8’lik (3.447 MW) bir orana 
sahiptir. Lisanssız santrallerin 
toplam kurulu güç içindeki payı 
da %6,4 (5.812 MW) olarak kayde-
dilmiştir. 

8  Kaynak olarak TEİAŞ tarafından 
yayımlanan 30 Haziran 2019 tarihli 
Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır. 

2019 yılı Haziran ayı sonun-
da oluşan toplam kurulu gücün 
%29’luk kısmı (26.197 MW) doğal 
gaz ve LNG yakıt tipi santralleri 
ile karşılanırken, %22,8’lik kısmı 
(20,582 MW) barajlı hidrolik sant-
raller tarafından karşılanmak-
tadır. Bu yakıt tiplerini %12,3’lük 
(11.129 MW) oran ile yerli kö-
mür9 santralleri ve %9,9’luk oran 
(8.939 MW) ile ithal kömür sant-
ralleri izlemektedir. Akarsu tipi 
hidrolik santraller %8,6’lık bir 

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

orana (7.801 MW) sahipken, rüz-
gâr santralleri toplam kurulu gü-
cün %8’lik bir kısmını (7.216 MW) 
oluşturmaktadır10. Toplam kurulu 
gücün %6’lık kısmı (5.451 MW) 
güneş enerjisi santralleri, %1,5’lik 
kısmı (1.336 MW) jeotermal en-
erji santrallerinden oluşurken, 
%1,9’luk kısmı (1.724 MW) ise 
diğer termik santraller11 tarafın-
dan oluşturulmaktadır. 

2018 yılı Haziran ayında 2,74 
milyar m3 olarak kaydedilen top-
lam doğal gaz tüketimi, 2019 yılı 
Haziran ayında %9.2 oranında bir 
azalış ile 2,49 milyar m3 olarak 
gerçekleşmiştir. Elektrik santral-
lerinde tüketilen doğal gaz mik-
tarı 2018 yılı Haziran ayında 0,95 
milyar m3 iken bu miktar, 2019 
yılının aynı döneminde %59 ora-
nında azalarak 0,39 milyar m3 
olarak kaydedilmiştir12. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğal gaz 
miktarının toplam doğal gaz tü-
ketimine oranı 2018 yılı Haziran 
ayında %34,6 iken, bu oran 2019 
Haziran ayında %15,6 olarak ger-
çekleşmiştir.

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

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

12   2019 yılı Haziran ayı Elektrik 
üretimi için tüketilen toplam doğalgaz 
miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 
raporlarından alınmaktadır. Yuvarla-
malardan dolayı hesaplanan oranlarda 
farklılık bulunabilir. 
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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� Türkiye’de seçimlerden sonra elektriğe zam gelme olasılığı yüzde 50! 
� Güneş enerjili ısıtma ve soğutma teknolojilerinden iklime destek
� Türkiye’deki üst düzey yöneticilerin ajandası: YAPAY ZEKA


