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� Avrupa Birliği, güneş enerjisi pazarına kilitlendi
� Türk CEO’lar dönüşüme sarıldı
� Shell & Turcas, karbondioksit salınımını yüzde 50 azaltacak
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Shell & Turcas, 2050 yılına kadar 
karbondioksit salınımını yüzde 50 azaltacak

Avrupa Birliği, güneş enerjisi  
pazarına kilitlendi

Türkiye’nin yenilenebilir kaynaklardan 
elektrik üretimi toplamın yarısına ulaştı

Kendinizi daha iyi tanımanın ve 
anlamanın 17 etkili yolu

26 36 40
12 yıldır madeni yağ pazarının liderliğini elinde tutan Shell & Turcas, dünyanın 
farklı ülkelerindeki laboratuvarlarında geliştirdiği ürünlerle, hem kullanıcıların 
maliyetini düşürüyor hem de karbondioksit salınımını azaltıyor.

SolarPower Europe, “Güneş Enerjisi için AB Pazar Görünümü 2019-2023” 
raporunu yayınladı. Ön istatistiklere göre, bu yıl 2010’dan bu yana AB’nin PV 
kapasite artışında yaşanan en iyi yıl olabilir. AB üyesi ülkelerde PV kapasite 
artışı yüzde 104’e yükselirken 4,7 GW’lik yeni kapasite ile birinci sıradaki 
İspanya’yı 4 GW ile Almanya izliyor.

TSKB Danışmanlık Hizmetleri, ekonomiye etkileri, global jeopolitik 
ilişkiler ve çevreyle doğrudan ilişkisi nedeniyle her zaman en önemli 

sektörler arasında yer alan enerji sektörüyle ilgili detaylı bir rapor 
yayınladı. “Sektörel Görünüm: Enerji” başlıklı rapor, çok boyutlu ve 

eksenli bir yaklaşımla sektörün özet bir resmini çekiyor.

Hepimiz kendimizi tanıdığımızı düşünürüz ancak hayatın günlük akışı 
içinde yaptıklarımız, yaşadığımız olaylara karşı verdiğimiz tepkiler bazen 

bizi de şaşırtabiliyor. Dolayısıyla aslında çoğumuz kendimizin de çok 
tanımadığı ya da itiraf etmediği “garip” biri olabiliyor. Bu sorunu aşmak, 

kendimizi tanımak için neler yapabiliriz. İşte bunun 17 yolu…
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2020 YILINDA 
ELEKTRİĞE TERMİK 
SANTRALLER VE 
KURAKLIK SORUNU 
DAMGA VURACAK
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Ülkenin ilk nükleer tesisi için ilk adım atıldı
Dünyada ilk nükleer santral 1955 yılında 
önce ABD, daha sonra da Sovyetler 
Birliği’nde kuruldu. Türkiye de 1960’lı 
yılların başında nükleer enerjiyi konuşmaya 
başladı. Bugüne kadar onlarca proje 
hazırlandı, görüşmeler yapıldı... Ancak 60 
yıla yakın bir süredir devam eden nükleer 
santral konusunda ilk gerçek adım 3 Nisan 
2018 tarihinde atıldı ve Rus devlet şirketi 
Rosatom’un yapacağı Akkuyu Nükleer 
Santrali’nde temel atılıp ilk harç döküldü. 

ed
itö

r

İmtiyaz Sahibi

TÜRKİYE ENERJİ VAKFI 

İKTİSADİ İŞLETMESİ  

TENVA İktisadi İşletmesi 

Yetkilisi Aycan Kızıldağ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Esengül Erkan

esenerkan@tenva.org

Haber Merkezi

Deniz Suphi • Mahir Arslan 

Neşet Hikmet  • Z. Işık Adler

Esen Erkan

Katkıda Bulunanlar
Dr. Fatih Cemil Özbuğday
Dr. Fehmi Tanrısever
Dr. Kürşad Derinkuyu
Serhan Ünal
Abone / Reklam
info@tenva.org
Kurumsal Ab. Bir. Fiyat: 15 TL
Yayın İdare Merkezi
Alternatif Plaza, Kızılırmak 
Mah. 1446. Cad. No:12/37  
Kat: 10 Çukurambar / Ankara
T: +90 312 220 00 59 

Kuruluş Yılı: 2013

Basıldığı Yer

EZGİ OFSET MATBAACILIK

ADAKALE SOK NO : 25/13 

KIZILAY /ANKARA 

TEL 0.312 433 94 66

Dağıtım

Kurye / Kargo

Tasarım

Kasım Halis

www.medyatime.gen.tr

Hareketin hiç bitmediği, her geçen 
gün yeni bir gelişmenin yaşandığı 
tek sektör belki de enerji! Bu devi-

nim sadece bizim ülkemiz için değil, dünya-
nın en küçük ülkesinde bile geçerli. 

Çünkü dünyanın en ücra köşesinde haya-
tını sürdüreninden metropolde modern 
kentlerin keyfini (ya da stresini) çıkaranı-
na, sektöre milyarlık yatırım yapanından, 
yerel yönetimine, bürokratına, hatta devlet 
başkanına kadar kısaca 7’den 70’e kadar 
herkesi ilgilendiren, her canlının hayatına 
dokunan bir sektör enerji… 

Hal böyle olunca gündem de çok hızlı deği-
şiyor. Türkiye’nin enerji gündeminin ana 
konusu tüm dünyanın gözlerinin çevrili ol-
duğu, dünya devlerinin bir parçası olduğu 
Doğu Akdeniz’deki doğal gaz ve petrol ara-
malarıyken şimdilerde termik santralleri ve 
çevreyi konuşuyoruz. Çünkü baca filtre sis-
temi olmayan termik santrallere söz konu-
su yatırımlarını tamamlamaları için ek süre 
veren yasa, Cumhurbaşkanı tarafından veto 
edildi. Bir anda tüm gözler, ülkenin farklı 
yerlerindeki onlarca termik santrale çevril-
di. Termik santrallerin kurulu olduğu böl-
gelerde yaşayanlar kararı sevinçle karşılar-
ken yatırımcılar bir çözüm bulabilmek için 
Ankara’nın yolunu tuttu. 

Toplantı üstüne toplantı yapılıyor ancak 
henüz net bir sonuç yok ortada… Hangi ter-
mik santrallerin yatırımlarının eksik oldu-
ğu, kime ne kadar zaman tanınacağı, kim-

lerin kapısına kilit vurulacağı bilinmiyor 
ancak masada 13 termik santralin olduğu 
biliniyor. Santrallerin kapanacak olması, 
elektrik arzı üzerinde nasıl bir etki yapa-
cak? Esas soru bu!

Bu soruyu çok daha önemli hale getiren 
gelişme ise iklimle ilgili bir sorun yani 
kuraklık. Türkiye son yılların en kurak yıl-
larından birini yaşıyor. Barajlara gelen su 
miktarı geçmiş yıllara oranla ciddi oranda 
düşmüş durumda. Türkiye özellikle geçen 
yıl yaşanan su bolluğu sayesinde elektriğin 
maliyetini düşürmüştü. HES’lerde üretilen 
elektrik miktarının payı ciddi oranda art-
mış bu da kamunun zam yapma gerekliliği-
ni bir süreliğine de olsa ertelemişti. 

Her ikisi de yerli kaynak olan termik sant-
ral ve HES’lerin elektrik üretimindeki payı-
nın düşecek olması, ortaya çıkacak eksikli-
ğin doğal gazla giderilmesi anlamına geli-
yor. Yani elektriğin maliyeti artacak. Yılın 
son sayısının kapak haberinde bu konuyu 
ayrıntılı olarak inceledik. Konuyu hem arz 
hem de maliyetler açısından irdeleyerek 
olası sonuçları tahmin etmeye çalıştık. 

Umarız kuraklık kısa sürer ve termik sant-
raller bir an önce yatırımlarını tamamlaya-
rak üretimlerine devam ederler. Halkımızın 
da hem daha ucuz elektrik kullanır hem de 
çevre ve halkın sağlığı üzerindeki tehditler 
giderilmiş olur. 

İyi okumalar… 
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MANİSALI ÇOCUKLAR 
AKSA’YLA ENERJİ 

DÜNYASINI KEŞFETTİ
Kazancı Holding, Aksa grup şirketleriyle şehir 
şehir gezerek çocuklara enerji eğitimi vermeye 
devam ediyor. Aksa markalı grup şirketleri, mart 
ayında başladıkları ‘Enerjimiz Yarınlara’ proje-
sinde son olarak 27 ve 28 Kasım’da Manisa’daki 
Ahmetli Ortaokulu, Çiçekli Ortaokulu ve Beğel 
Ortaokulu’nu ziyaret ederek 200’den fazla çocu-
ğa enerji eğitimi verdi. Proje kapsamında mart 
ayından bu yana, 17 ilde 20 okulu ziyaret eden 
Aksa Enerjimiz Yarınlara ekibi, yıl sonuna kadar 
2 bin çocuğa enerji eğitimi vermeyi hedefliyor.
Proje kapsamında şu ana kadar Rize, Trabzon, 
Malatya, Elazığ, Van, Ağrı, Tokat, Amasya, Ordu, 
Giresun, Balıkesir, Çanakkale, Bolu, Düzce, Zon-
guldak ve İzmir’de 1.700 öğrenciye enerji eğitimi 
veren ekip, son olarak Manisa’da Ahmetli Ortao-
kulu, Çiçekli Ortaokulu ve Beğel Ortaokulu’nda 
200’den fazla öğrenciye enerji dünyasını anlattı.
Proje ile çocukların eğitsel gelişimlerine katkıda 
bulunmayı amaçlayan Aksa Enerjimiz Yarınla-
ra ekibi, Manisalı öğrencilere enerji kaynakları, 
enerji verimliliği, tasarruflu enerji kullanımı, 
enerji okuryazarlığı, temiz enerji kavramı ve 
enerji üretimi hakkında detaylı bilgiler aktardı. 
Aksa Enerji, Aksa Doğalgaz, Aksa Elektrik ve Aksa 
Jeneratör çalışanlarından oluşan ekip, kendi fa-
aliyet alanları hakkında da kapsamlı bilgi verdi. 

ENERJİSA ENERJİ’NİN NET 
KARI 798 MİLYON TL’YE ULAŞTI
Enerjisa Enerji, 2019 yılının ilk dokuz ayında 
798 milyon TL baz alınan net kâr elde ederek, 
2018 yıl sonu baz alınan net kâr rakamını aştı. 
Yıl sonu baz alınan net kârın 1 milyar TL’yi aşma-
sı ve faiz ve vergi sonrası nakit akışının pozitife 
dönmesi bekleniyor.
Sabancı Holding ve E.ON iştiraki olan Enerjisa 
Enerji, 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle mali tablo-
larını açıkladı. Buna göre şirket, 2019 yılının ilk 
dokuz ayında gelirlerini geçen yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 27 oranında artırarak, 3.487 mil-
yon TL konsolide faaliyet geliri yarattı. Enerjisa 
Enerji’nin baz alınan net kârı ise aynı dönem-
de 798 milyon TL’ye ulaştı. Buna göre, üçüncü 
çeyrekte karlılıkta büyüme artarken, yıl sonun-
da faiz ve vergi sonrası nakit akışının pozitife 
dönmesi ve baz alınan net kârın 1 milyar TL’yi 
aşması bekleniyor. Şirketin 2019 ilk dokuz ay 
sonuçlarını değerlendiren Enerjisa Enerji CFO’su 
Dr. Michael Moser, “Enerjisa Enerji faaliyet gelir-
lerindeki güçlü büyümesini üçüncü çeyrekte de 
sürdürürken, aynı zamanda finansal giderlerini 
de optimize ederek, baz alınan net kârda hızlı bir 
büyüme kaydetti” dedi.

AKFEN HOLDİNG, 1.43 MİLYAR 
TL’LİK TAHVİL İHRAÇ ETTİ

Akfen Holding, 200 milyon TL’lik dokuzuncu 
tahvil ihracını tamamladı ve 2010 yılından bu 
yana toplam 1,43 milyar TL’lik ihraca imza attı. 
Akfen Holding’in 2 yıl vadeli ve 3 ayda bir kupon 
ödemeli olarak yapılan 200 milyon TL tahvil ih-
racı 20 Kasım 2019 tarihinde Oyak Yatırım Men-
kul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirildi. 150 
milyon TL olarak planlanan tahvil ihracında çok 
sayıdaki yatırımcıların yoğun ilgisiyle 200 mil-
yon TL’lik satış yapıldı. 2010 yılından bu yana 
9 yılda dokuzuncu tahvil ihracına çıkan Akfen 
Holding bu işlemlerin sonunda 1,4 milyar TL’lik 
ihraca imza attı.
Tamamı Türkiye’de olmak üzere 2018 yılında 
5,6 milyar TL’lik yatırım hayata geçiren, 2019 
– 2020 yıllarında çeşitli projelerle yapacağı yak-
laşık 10 milyar TL’lik yatırımı tamamlayacağını 
duyuran Akfen Holding, tahvil ihracıyla birlikte 
elde edeceği kaynağı gelecek yılların yatırımları 
için kullanmayı planlıyor.
Akfen Holding’in tahvil ihracının büyük ilgi 
gördüğünü ifade eden Akfen Holding Finanstan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Gülbin 
Uzuner Bekit, “150 milyon TL’lik bir tahvil ihracı 
planladık. Ancak firmamıza güvenin sonucunda 
gelen çok yüksek talep ile ihraç miktarımızı art-
tırıp 200 milyon TL ile sınırlayarak tahvil satı-
şını başarıyla gerçekleştirdik. Tahvil ihracımıza 
gelen yüksek talebin Türkiye’nin ve Türk ekono-
misinin geleceği anlamında önemli bir gösterge 
oluşturacağına inanıyoruz” dedi. 

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE 
KÜRESEL BÜYÜME  

HIZI YAVAŞLADI
Küresel ekonomilerin enerji kullanımına dair 
önemli bir gösterge olan enerji yoğunluğunda 
sağlanan ilerleme, 2018 yılında yüzde 1,2 ile 
2000’li yıllardan bu yana en düşük oranda ger-
çekleşti. 
IEA tarafından yayımlanan “Enerji Verimliliği 
2019” raporuna göre, ekonomik büyümeyi ar-
tırmak ve sera gazı emisyonlarını önlemek için 
muazzam bir potansiyele sahip olan enerji ve-
rimliliğinde küresel ilerleme hızı yavaşlıyor. 
Tüketiciler, işletmeler ve çevre için son derece 
olumsuz etkileri olan bu yavaşlama eğilimine 
karşı harekete geçme çağrısında bulunan IEA, 
küresel ekonomilerin ne kadar enerji harcadığı-
na dair önemli bir gösterge olan enerji yoğunlu-
ğunun 2018 yılında yüzde 1,2 arttığını açıkladı. 
Bunun on yılın başından bu yana en düşük oran 
olduğuna dikkat çeken IEA, bu çerçevede iklim 
değişikliği hedeflerini gerçekleştirebilmek için 
küresel enerji yoğunluğundaki iyileşmenin hız-
lanması ve en az yılda yüzde 3 gerçekleşmesi ge-
rektiğini vurguladı.
Enerji verimliliğinde 2000’li yıllardan bu yana 
yaşanan gelişmeler sayesinde, Türkiye’nin de 
aralarında bulunduğu 30 IEA üyesi ülkede, ener-
ji harcamalarındaki tasarruf geçen yıl itibarıyla 
600 milyar doları aştı.

 PANO 
Aycan Kızıldağ
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DİCLE EDAŞ, İSTİHDAMA EN ÇOK KATKI  
SAĞLAYAN ŞİRKETLER ARASINA GİRDİ

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), yaklaşık 7 
bin personeliyle işsizlik oranının yüksek olduğu 
Güneydoğu Anadolu’da istihdama en fazla katkı 
sağlayan şirketler arasında yer aldı.
Şirketten yapılan açıklamada, bölgedeki 6 ile da-

ğıtım hizmeti veren Dicle EDAŞ’ın, 2013’te ger-
çekleştirilen özelleştirmeden önce 2 bin 809 olan 
personel sayısı 6 bin 417’ye yükseldi. Böylece, şir-
ketteki çalışan sayısı güvenlik ve temizlik hizmet-
leriyle 7 bini aştı.
Dağıtım bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, 
Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenle-
me Kurumu’nun yönetmeliklerine uygun olarak 
2 milyar 622 milyon liralık yatırım gerçekleşti-
ren şirket, özellikle sahadaki çalışan kadrolarını 
güçlendirmeyi sürdürüyor. Bölgede yeterli teknik 
eleman bulunmadığına işaret edilen açıklamada, 
şirketin sahada görevlendirmek üzere 380 tekni-
kere ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

ICSG 2020, 8-9 NİSAN’DA İSTANBUL’DA YAPILACAK
Akıllı Şebeke ve Şehirler ve Akıllı enerjiye dair 
çözüm önerilerinin global ölçekte ele alındığı ve  
gündemin belirlendiği en büyük organizasyon, 
8.Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehir-
ler Kongre Ve Fuarı ICSG 9-8  2020 Nisan 2020 
tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşiyor. 

Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig Barce-
lona Belediye Başkanı Ada Colau Ballano, EMTA 
Başkanı Laurent Probst, GVB 
Genel Müdürü Alexandra Van 
Huffelen’in açılış seremonisi-
ne davetli oldukları ICSG 2020 
8.Uluslararası Akıllı Şebekeler 
ve Şehirler Kongre ve Fuarı’n-
da kentsel hizmetin kalitesi, 
performans ve etkisinin artı-
rılması, kent maliyetlerinin 
ve enerji de dahil olmak üzere 
kaynak tüketiminin azaltılma-
sı yönündeki çözümler global 
çerçevede ele alınıyor. 

ICSG 2020 kapsamında 8-9 
Nisan 2020 tarihleri arasında 
bir araya gelecek sektör pay-

daşlarının dağılımı ise şu şekilde: elektrik dağı-
tım firmaları, gaz dağıtım firmaları, IT uzmanları, 
operasyonel hizmet sağlayıcıları, bakım & onarım 
hizmet sağlayıcıları, yapı-inşaat müteahhitlik fir-
maları, ekipman denetim ve onarım firmaları, şe-
hircilik ve planlama şirketleri, telekomünikasyon 
firmaları, ulaştırma & ulaşım sektörü temsilcile-
ri, enerji üretim, dağıtım ve depolama firmaları, 
kentsel çözüm üreticileri, taşıma sektörü temsil-

cileri, yerel yönetim üst düzey 
temsilcileri, insan kaynakları 
yöneticileri, Ar-Ge kuruluşları, 
proje geliştiriciler, güç tesisleri 
tasarımcıları ve proje ofisleri, 
güç endüstrisi danışmanlık fir-
maları, şehircilik danışmanlık 
firmaları, teknoloji firmaları, 
OEM’ler, ekipman tedarikçil-
eri, bağımsız ve  yardımcı güç 
üreticileri, bankalar ve finans 
kuruluşları, yatırım firmaları, 
yenilenebilir enerji proje geliş-
tiricileri, yenilenebilir enerji 
projeleri entegre şirketleri, 
otomotiv sektörü temsilcileri, 
alternatif enerji şirketleri. 

YEDAŞ ELEKTRİK TEKNİSYENLERİYLE BULUŞTU
Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop illerinde 
yaklaşık 2 milyonun üzerinde vatandaşın elektrik 
enerjisi ihtiyacını kaliteli ve kesintisiz bir şekilde 
sunan YEDAŞ, Müşteri Memnuniyeti çalışmaları 
kapsamında hizmet bölgesinde bulunan elektrik 
teknisyenleri odası ile buluşarak, EDAŞONLİNE 
sistemi ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel müdürlük 
binasında yapılan toplantıya elektrik ve 
elektronik teknisyenleri, Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası’nın Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop 
oda başkanları ve beraberinde bölgede hizmet ve-
ren elektrikçiler katıldı.
Şirketin sorumluluk alanında yürütülen süreçler-
den; proje onayları, bağlantı başvuruları ve yeni 
tesis kabul işlemleri ve yaşanan sorunların ko-
nuşulduğu toplantıda karşılıklı görüş ve öneriler 
paylaşıldı. Yaşanabilecek sorunların çözümü adı-
na önemli bir adım olan toplantıya; YEDAŞ Elekt-
rik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Hasan Yasir Bora 
ve üst düzey yöneticiler katıldı.
YEDAŞ yöneticilerinin sunumu ile başlayan top-
lantıda, proje onay, bağlantı ve yeni tesis kabul 

süreçlerinin online olarak yürütüldüğü EDAŞON-
LİNE sistemi ilgili geliştirmeler başta olmak üzere; 
ilgili mevzuatların uygulamaları, Bağlantı başvu-
rusu süreleri, fen adamlarının yetkileri, bağlan-
tı projeleri onayları ve bölgedeki elektrikçilerin 
uygulamaları konularında karşılıklı istişarelerde 
bulunuldu. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel 
Müdürü Hasan Yasir Bora, hizmet performansla-
rını artırmak için mevzuatı göz önünde bulundu-
rarak bölgenin gelişen ihtiyaçlarını karşılamayı 
hedefleyen sistem kurulduğunu belirterek, yapı-
lan toplantıda görüşülen konular ile bu sistemin 
daha da geliştirilerek tüm tüketicilere kaliteli ve 
hızlı hizmetin sunulması için çalışmalara sıkı bir 
şekilde devam edileceğinin altını çizdi.

EPDK, 2 BİN MW’LIK RES BAŞVURUSU ALACAK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Baş-
kanı Mustafa Yılmaz, rüzgar enerjisinden üreti-
len elektriği artırmayı hedeflediklerini belirterek, 
“Önümüzdeki yılın nisan ayında 2 bin megawatt-
lık rüzgar enerjisi santrali (RES) için başvuruları 
alacağız” dedi.
Yılmaz, Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) 
tarafından düzenlenen 8. Türkiye Rüzgâr Enerjisi 
Kongresi’nin açılışında yaptığı konuşmada, rüzgâr 
enerjisinden elektrik üretimi için yapılacak yatı-
rımların artırılmasında yatırımcılara büyük görev 
düştüğünü ifade etti.
Yenilenebilir kaynaklardan rüzgâr enerjisiyle üre-
tilen elektriğin öneminin vatandaşlara ve kamu-

nun tüm taraflarına iyi anlatılması gerektiğini 
aktaran Yılmaz, bunun konvansiyonel kaynaklar-
la kıyaslanarak yapılmasının, kolay anlaşılma açı-
sından fayda sağlayabileceğini söyledi.

Yılmaz, söz konusu yenilenebilir kaynaklara hala 
petrol, kömür gibi kaynakların alternatif olduğuna 
dikkati çekerek, “Bunu anlatmakta yatırımcılara 
da büyük görev düşüyor. Rüzgârı başka bakanlık-
larımıza da iyi anlatmamız lazım” diye konuştu.

Yılmaz, EPDK olarak yenilenebilir enerjiye destek-
lerinin süreceğini belirterek, “Önümüzdeki yılın 
nisan ayında 2 bin megawattlık RES için başvuru-
ları alacağız” dedi. 
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DOĞALGAZ KONFORU CEPTE
İGDAŞ uygulamasıyla her mobil cihaz bir şube.

Uygulamayı ücretsiz olarak indirin.

Fatura Ödemesi

Gaz Açma Randevusu

Sözleşme Feshi

Bağlantı ve Abonelik 
Sözleşmesi

Diğer Tüm
Doğalgaz İşlemleri

LİMAK ENERJİ, ENERJİ ÇALIŞANLARI HAFTASI’NI  
EKİBİYLE BİRLİKTE KUTLADI 

Limak Enerji, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez tarafından açıklanan ve bu yıl ilk 
kez kutlanan Enerji Çalışanları Haftasını ekibi ile 
birlikte kutladı. Enerji Çalışanları Haftası kapsa-
mında müşteri işlem merkezlerini ziyaret eden ve 
çalışanlarına kıdem ödülleri takdim eden Limak 
Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman 

Aytac, enerji sektöründe 470 binin üzerinde 
çalışan bulunduğuna dikkat çekti. Sözlerine, “Li-
mak Enerji olarak, 4 şehirde yaklaşık 100 işlem 
merkezimiz ile müşterilerimize hizmet veriyoruz. 
Bu hafta bizlere, aslında en zorlu sektörlerden 
birisi olan enerji sektörü çalışanlarının hayatın 
vazgeçilmez bir unsuru olan enerji tedariki için ne 
kadar hayati bir misyona sahip olduğunu da gös-
teriyor. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 
hizmet verdiğimiz 3 milyon müşterimizin istek ve 
taleplerini gece-gündüz demeden karşılayan çalı-
şanlarımız, güne masalarındaki sürprizle başladı-
lar. Haftanın devamında ise hem sektöre hem de 
şirketimize yıllarca hizmet veren değerli çalışanla-
rımızın iş yıl dönümlerini kutladık. Şehrin en uzak 
noktalarında kesintisiz enerji için, hizmeti müşte-
rilerimizin ayağına götüren çalışanlarımızın ve 
tüm enerji sektörü çalışanlarının Enerji Çalışanla-
rı Haftasını kutluyorum” dedi.

VADELİ ELEKTRİK PİYASASI 1 ARALIK 2020’DE BAŞLIYOR
Vadeli Elektrik Piyasası düzenlemesi 1 Aralık 
2020’de hayata geçirilecek. EPDK Elektrik Piya-
sası Daire Başkanı Dr. Refik Tiryaki, beşincisi 
düzenlenen Şeffaflık Çalıştayı’nda yaptığı konuş-
mada, “VİOP deneyimi ile başlayan uzun vadeli 
piyasa oluşturma çabalarımız Kurulumuzun ala-
cağa kararla tamamlanacaktır. VEP regülasyonu 
nihayete erecek, müteakiben de yazılımın tamam-
lanmasıyla 1 Aralık 2020’de hayata geçirilecektir. 
Fiziksel teslim esasına göre işleyecek Vadeli Elekt-
rik Piyasasının hayata geçirilmesini çok önemse-
diğimizi tekrarlamak isterim” açıklamasında bu-
lundu.

EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu da yaptığı 
açılış konuşmasında konuya ilişkin değerlendir-
melerde bulundu. Türkoğlu, “Bildiğiniz gibi bir-
likte çalışarak vadeli piyasalarımızı tasarlamaya 
çalışıyoruz. Vadeli Elektrik Piyasası ve Vadeli Do-
ğal Gaz Piyasası yakında piyasa katılımcılarımızın 

gündemine sunulacak. Bu konuda ciddi mesafe 
aldık. EPDK’ye son haliyle bir sunum yapacağız. 
Sonrasında EPDK’nin bunu karara bağlamasını 
bekliyoruz. Bu anlamda piyasa katılımcılarına te-
şekkürü borç bilirim. Çünkü vadeli piyasaları ta-
sarlarken çok detaylı ve uzun çalışmalar yaptık ve 
bunu bir çıktıya dönüştürdük. Artık mevzuat aşa-
masına gelmiş durumdayız” ifadelerini kullandı.
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AKENERJİ, YAPI KREDİ BANKASI İLE  
BORÇLARINI YAPILANDIRDI

Akenerji Elektrik, Yapı ve Kredi Bankası’ndaki 
854 milyon dolar tutarındaki kredisini yapılandır-
dı. Akenerji Elektrik Üretim AŞ, Finansal Sektöre 
Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkın-
da Yönetmelik uyarınca, Yapı ve Kredi Bankası ile 
arasında 30 Eylül 2015 tarihinde imzalanan kredi 
sözleşmesini uzun vadeli olarak yeniden yapılan-
dırdı. 
Şirket, yapılandırma işlemi için, bir buçuk yılı ana-
para ödemesiz dönem olmak üzere TL ve ABD Doları 
cinsinden 5 yıl ve 13 yıl vadeli toplam 854 milyon 
ABD Doları tutarında, yeni bir kredi sözleşmesi im-
zaladı. 

YENİ FİKİRLER YENİ İŞLER’İN KAZANANLARI BELLİ OLDU
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve 
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) 
ana partneri olduğu ‘Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ) 
Girişimcilik Programı’nda, “SRT Solar Roof Tra-
ck” ve “Volte” girişim projelerine, ödülleri takdim 
edildi. 
ODTÜ Teknokent’in ev sahipliği yaptığı etkinliğin 
destekleyenleri arasında Ana İş Ortağı Elginkan 
Vakfı, Organizasyon Ana İş Ortağı TEB, Ana Part-
nerler ELDER ve EPDK ile İş Ortakları e-PttAVM, 
OSTİM, TechSquare ve Tüpraş yer alıyor. Etkinlikte 
hem başarı hikayeleri anlatıldı, hem “Yeni Fikir-
ler Yeni İşler 2019” girişimleri tanıtıldı, hem de 
girişimciler sektörün diğer oyuncularıyla tanışma 
imkanı buldu. 
Enerji alanında ödül alan girişimcilik projelerin-
den SRT Solar Roof Track girişim projesi, çatı üstü 
GES güneş takip sistemi, kurulduğu çatı üzerinden 
güneşi doğuşundan batışına kadar takip edecek 
ve güneş ışınlarının maksimum sürede dik açıy-
la alınması sayesinde yaklaşık yüzde 35 oranında 
daha fazla elektrik üretimi sağlayacak.
Volte ile kullanıcıların, araç şarj istasyonlarına 
app üzerinden daha rahat ulaşılması, hizmetleri 
daha kolay ve güvenilir bir şekilde alınması, farklı 

abonelikler yerine tek bir abonelik ile bütün istas-
yonlara erişebilmesi ve mobil ödeme yapabilmesi 
sağlanacak.
Törende konuşan ODTÜ Rektör Yardımcısı ve ODTÜ 
TEKNOKENT Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet 
Yozgatlıgil, ODTÜ’nün teknoloji tabanlı girişimci-
lik alanındaki lider ve öncü rolü bulunduğunu be-
lirterek, “Üniversitemiz son 3 yılda; girişimcilik, 
araştırma ve üniversite-sanayi İşbirliği alanların-
da ülkemizdeki üniversiteler içinde en önde gelen 
üniversite oldu” dedi. 
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Aksa Enerji’ye yeni 
direktör atandı

Aksa Enerji Üretim AŞ Yatırımlar ve Mühendislik Direktör-
lüğü görevine, 01 Kasım 2019 tarihi itibarıyla Mustafa Kızıl-
tunç getirildi. Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans 
mezunu olan Mustafa Kızıltunç, halen Sabancı Üniversite-
si’nde Enerji Teknolojileri ve Yönetimi dalında yüksek lisans 
eğitimine devam ediyor. İş hayatına 1998 yılında çeşitli enerji 
firmalarında yatırımlar ve mühendislik alanında başlayan Kı-
zıltunç, 2014-2015 yıllarında Acwa Power’da Proje Direktör 
Yardımcısı ve Mühendislik Müdürü, 2015-2019 yılları arasın-
da ise Limak-İçtaş Enerji’de Yatırımlar Proje Müdürü olarak 
görev yapmıştı.

Rekabet Kurulu Başkanlığı 
görevine Birol Küle getirildi 

2019/368 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca Rekabet Kurulu Başkan-
lığı görevine Birol Küle getirildi. Aynı kararla Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığı 
görevine de Arslan narin atandı. 

Rekabet Kurulu’nda, Şükran Kodalak, Ahmet Algan ve Hasan Hüseyin Ünlü 
halen üye olarak bulunuyorlar; Adem Bircan da başkan vekili olarak görev ya-
pıyordu. 

Rekabet Kurulu, Rekabet Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’na 
göre; biri Başkan biri İkinci Başkan olmak üzere Cumhurbaşkanlığınca atanan, 
toplam yedi üyeden oluşuyor. Kurul başkanı, ikinci başkanı ve üyeler 4 yıl bo-
yunca görev yapıyor. 

Aydemir’e Schneider Electric’de 
uluslararası görev 

Enerji yönetimi ve otomasyonu alanında faaliyet gösteren Schneider Ele-
ctric; Servisler İş Birimi, Global Ticari Operasyonlar İş Geliştirmeden Sorumlu 
Başkan Yardımcılığı görevine Süleyman Aydemir’in atandığını duyurdu. Ayde-
mir, yeni görevi kapsamında şirketin Hong Kong ofisine taşınacak ve küresel 
çapta şirketin iş ve ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve hizmet yöneti-
minden sorumlu olacak. 

Kariyerine 2000 yılında başlayan ve 2002 yılında Schneider Ele-
ctric’e katılan Aydemir, servis mühendisliği, saha hizmetleri, proje ve 
satış mühendisliği, pazarlama gibi alanlarda görevler üstlendi. 2010 
yılında Enerji Birimi Proje Satış Müdürü olan Aydemir, 2015 yılında 
ise Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Saha Hizmetleri Genel 
Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Aydemir, 1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mü-
hendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2015 yılında Koç Üniver-
sitesi Executive MBA, 2016 yılında ise Yale Üniversitesi Davranış-
sal Ekonomi programlarını tamamladı. 

Nihat Ismuk, TEİAŞ’tan 
ayrılıp TEDAŞ’a transfer oldu 

Nihat Ismuk, TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak atandı.

Nihat Ismuk, 2019/394 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca 
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdür Yardımcısı ve Yö-
netim Kurulu Üyesi olarak atandı. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bö-
lümünden mezun olan Nihat Ismuk, kariyerinin ilk yıllarında gemicilik 
sektöründe çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. 

2006-2010 yılları arasında sahibi olduğu danışmanlık şirketinde 
çalışan Nihat Ismuk, Ekim 2016 tarihinde Türkiye Elektrik İletim AŞ’de 
(TEİAŞ) yine Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
atandı. 
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DÜNYANIN EN YÜKSEK  
GÜÇLÜ ELEKTRIKLI 

FERIBOTU SEFERE BAŞLADI

Dünyanın en yüksek güçlü e-feribotu Ellen, 
Danimarka’ya bağlı iki ada olan Ærø ve Dan-

foss’un Danimarka’daki evi olan Als arasında hizme-
te girdi. 60 metre uzunluğundaki e-feribot, 31 binek 
araç veya 5 kamyon ile 198 yolcu taşıma kapasitesine 
sahip ve 15.5 knot hıza ulaşabiliyor. Elektrikli feribot 
Ellen sayesinde yılda 2000 ton karbondioksit emisyo-
nu ve 41,5 kg Nox partiküllerinin oluşması engelleni-
yor.

Ellen, bir gidiş-geliş seferinde 22 deniz mili yol kat 
ediyor. Bu mesafe, dünyadaki diğer elektrikli feribot-
ların çalıştığı hatlardan 7 kat daha uzun. Ellen’ın bu 
mesafeyi sıfır emisyonla kat edebilmesini, sahip oldu-
ğu 2x 2150 kWh kapasiteli aküleri sağlıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Danfoss Güç Çözümleri 
Segmenti Başkan Yardımcısı Kimmo Rauma “Ellen, 
elektrikli ulaşımın geleceğinin muhteşem bir örneği, 
daha temiz, daha yeşil ve daha verimli. Bu, Avrupa Bir-
liği için oldukça önemli bir proje ve elektrikli feribot-
ların sahip olduğu potansiyeli gözler önüne seriyor. 
Ellen ve elektrik tahrik sisteminin asıl görevi, dünyayı 
değiştirebilecek teknolojilerin aslında elimizin altında 
olduğunu tüm dünyaya göstermek. Dünyayı dönüş-
türmek, emisyonları azaltmak istiyoruz ve sanayinin 
bu sürece öncü olabileceğine inanıyoruz. Danfoss’un 
güvenilir motor ve motor kontrol sistemleriyle dona-
tılan Ellen, elektrikli deniz taşımacılığında geleceği 
temsil ediyor” dedi.

GLOBAL, YENILENEBILIR ENERJI 
PORTFÖYÜNÜ MARDIN’IN 

GÜNEŞIYLE BÜYÜTTÜ

Global Yatırım Holding, stratejik yatırım alanları 
arasında yer alan temiz ve yenilenebilir enerji 

üretiminde ilk güneş enerjisi santralini devreye alıyor. 
Holdingin iştiraki Ra Solar, Mardin’de yatırımını ger-
çekleştirdiği 9 MW’lık (10,8 MWp) santralin kısmı ge-
çici kabulünü tamamladı. Biyokütle enerji üretiminde 
lider yatırımcılar arasında yer alan Global Yatırım Hol-
ding’in portföyünde bulunan santrallerin kurulu gücü, 
Ra Solar ile birlikte 92,3 MW’a yükseliyor. Kurulu gü-
cün 38,2 MW’ı temiz ve yenilenebilir enerjiden geliyor.

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Kutman, “Ülkemizin enerjide dışa bağım-
lılığını azaltmak için yenilenebilir kaynaklarından 
üretime yatırım yaparak ekonomiye katkı sağlamayı 
hedefliyoruz. Temiz ve yenilenebilir olduğu kadar ve-
rimli enerji çözümlerine odaklanıyoruz” dedi. Kutman, 
“Çeşitli coğrafyalarda liman iş kolumuz sayesinde 
edindiğimiz ilişkilerimizi kullanarak yenilenebilir enerji 
portföyümüzü yeni projeler veya satın almalarla geliş-
tirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Ra Solar’ın yılda 20 milyon kilovatsaat (KWh) 
enerji üreterek 7 bin 500 konutun elektrik ihtiyacını 
karşılaması hedefleniyor. Mardin’deki santralin 2020 
yılı itibarıyla 10 yıl süreyle YEKDEM’den yararlanması 
ve KWh başına 13,3 ABD sentlik tarifeden elektrik sat-
ması öngörülüyor. 
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TÜPRAŞ, 9 AYDA 179 MILYON DOLAR YATIRIM YAPTI 

Tüpraş, yılın ilk 9 ayında üretim miktarını geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artırarak 

21,2 milyon tona ulaştırdı. 2019 yılının üçüncü çeyre-
ğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Tüpraş, söz 
konusu dönemde toplam 22,2 milyon ton satış ger-
çekleştirerek Türkiye’nin akaryakıt ihtiyacını karşıladı. 

Yılın ilk yarısında İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm 
Tesisi’nde gerçekleştirdiği planlı bakım ve iyileştirme 
duruşuna rağmen Tüpraş, bu yılın dokuz ayında üre-
tim miktarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 
artırdı. Dokuz ayda toplam üretim tutarı 21,2 milyon 
ton olarak gerçekleşti. 2019 yılının üçüncü çeyreğin-
deki üretim miktarı ise 7,5 milyon ton oldu.

Yılın üçüncü çeyreğinde, Tüpraş’ın yurt içi satış 
miktarı 6,4 milyon ton olurken, toplam satış mikta-
rı 7,8 milyon tona ulaştı. 2019 yılının ilk dokuz aylık 
döneminde toplam satış miktarı ise 22,2 milyon ton 
olarak gerçekleşti. Ham petrol fiyat ortalamasının 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 düşmesi-
nin etkisiyle, 2019 yılı 3. çeyrek satış hasılatı yüzde 
23 azalarak 23 milyar TL olurken, 9 aylık satış hasılatı 
ise yüzde 7 artışla 68 milyar TL oldu. Şirket, rafinaj ve 
lojistik için 9 aylık dönemde toplam 179 milyon dolar 
yatırım harcaması gerçekleştirdi. 

TURKCELL, ENERJISINI PORTATIF  
SOLAR SAHADAN KARŞILAYACAK 

Turkcell, Ankara Temelli’de otopark üzerine yer-
leştirilen güneş panelleriyle elektriğini kendisi 

üreten veri merkezini açtı. Ankara Anadolu Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki (Ankara OSB) Turkcell Ankara 
Veri Merkezi açıldı. Ankara Temelli Veri Merkezi, Tür-
kiye’deki ilk güneş enerjisiyle elektriğinin bir kısmını 
kendisi üreten veri merkezi olma unvanına sahip.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan açılışta yap-
tığı değerlendirmede, “Sürdürülebilirliği odağımıza 
aldığımız iş modelimizle Türkiye’de bir ilki daha ger-
çekleştirerek portatif solar saha kullanımımızı yay-
gınlaştırmaya başladık. Nüfusu belirli dönemlerde 
yoğunlaşan ve enerji kaynağı bulunmayan bölgelerde 
kaliteli iletişim hizmeti sağlayan portatif solar saha 
çevre dostu özelliğiyle öne çıkıyor. Yenilenebilir ener-
ji teknolojilerine yaptığımız yatırımlar sayesinde yıllık 
yaklaşık 480 megawattsaat elektriği alternatif enerji 
kaynaklarıyla üretir hale geldik. Açılışını gerçekleştir-
diğimiz Ankara veri merkezimiz, ayrıca otopark üzeri-
ne yerleştirdiğimiz solar panellerden güneş enerjisiyle 
elektriğini kendisi üreten Türkiye’deki ilk veri merkezi 

olma unvanına da sahip oldu. Çevre dostu olarak inşa 
ettiğimiz merkezimizde, yağmur sularını dönüştüre-
rek bina içinde ve yeşil alan sulamasında kullanıyo-
ruz” dedi. 

Ankara Temelli Veri Merkezi, 44 bin 150 metreka-
re kapalı ve 12 bin metrekarelik beyaz alanıyla Türki-
ye’nin en büyüğü oldu. Merkezin, yeşil bina ve çevreye 
uyumlu olduğu “Leed Gold” sertifikasıyla da onaylan-
dı. Gelecek yıl Çorlu’daki veri merkezinin devreye gir-
mesiyle birlikte Turkcell’in veri merkezlerine yaptığı 
toplam yatırımın 2 milyar TL’yi aşması bekleniyor.

TANAP’IN AVRUPA BAĞLANTISI TAMAMLANDI 

Güney Gaz Koridoru’nun en önemli halkası Trans 
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin (TA-

NAP) Avrupa bağlantı açılışı, Edirne İpsala’daki TANAP 
MS4 Ölçüm İstasyonu’nda yapıldı. Törene Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhur-
başkanı İlham Aliyev, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı 
Konseyi üyesi Şefik Caferoviç, Gürcistan Başbakanı 
Giorgi Gakharia, Türkiye, Katar, Kuzey Makedonya ve 
Bulgaristan’dan bakanlar, İtalya, Yunanistan, Bosna 
Hersek, Sırbistan ve Avrupa Birliği temsilcileri, SOCAR, 
BOTAŞ ve BP üst düzey yöneticilerinin yanı sıra iş dün-
yasının önemli temsilcileri katıldı. 

Törende konuşan SOCAR Başkanı ve TANAP Yö-
netim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev, “Geçen yıl 
Güney Gaz Koridoru ve onun en önemli halkası olan 
TANAP’ın birinci kısmını faaliyete geçirdik. Bu gün ise 
TANAP, Avrupa’ya doğal gaz taşımak için tamamen 
hazır duruma getirilde. Türkiye’nin doğusundan ba-
tısına kadar uzanan bu tarihi iletim hattının inşaatı, 
zamanında ve yüksek kaliteli bir şekilde tamamlan-
dı. Türkiye-Yunanistan sınırında TANAP’a bağlanacak 
Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı’nın (TAP) inşaatı 
da sona erdikten sonra tarihte ilk defa Azerbaycan 
gazı Hazar Havzası’ndan Avrupa pazarlarına, doğ-
rudan iletilmiş olacak. Böylece, Avrupa’nın yeni gaz 
tedarikçisi olmanın yanı sıra, Türkiye’nin de en büyük 
ikinci doğal gaz tedarikçisine de dönüşmeyi hedefli-
yoruz” dedi.

TANAP projesi için uluslararası danışmanlık şirket-
lerinin öngördüğü 11,7 milyar dolarlık yatırım değe-
ri, etkili yönetim sonucunda 6,5 milyar dolara kadar 
düşürülürken, maliyette yüzde 45’lik tasarruf elde 
edildi. TANAP kapsamında tüm çalışmaları zamanın-
da ve yüksek kaliteli bir şekilde tamamlayan SOCAR, 
harcamaları düşürmesi sayesinde başta Azerbaycan 
ve Türkiye olmak üzere, boru hattı hissedarlarına 5,2 
milyar dolar tasarruf sağladı. 

3,3 milyar metreküp gaz taşındı 
Ticari operasyon kapsamında 25 Kasım 2019 tari-

hi itibarıyla BOTAŞ’a 3,3 milyar metreküp gaz taşıyan 
TANAP, 2019 yılının haziran ayından 2020 yılının ha-
ziran ayı sonuna kadar, Türkiye’ye 4 milyar metreküp 
doğal gaz taşınmasını taahhüt ediyor. 2020 yılının ha-
ziran ayı sonundan itibaren ise Türkiye yıllık 6 milyar 

metreküp doğal gaz almaya başlayacak. Azerbaycan 
gazı önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa pazarları-
na da ulaşacak ve 16 milyar metreküplük bir taşıma 
hacmine ulaşacak. Bunun 10 milyar metreküpü 2020 
yılından itibaren Avrupa’ya ihraç edilecek. Yapılacak 
ek yatırımlarla TANAP’ın doğalgaz taşıma kapasite-
si 31 milyar metreküpe çıkabilecek. Toplam uzunlu-
ğu 1.850 kilometre olan boru hattının yüzde 30’dan 
fazla kısmı deniz seviyesinden 2 bin metre yukarıda 
inşa edildi. Proje kapsamında 114 milyon 690 bin 31 
adam saat emek sarf edilirken, hattın geçtiği en yük-
sek nokta 2 bin 760 metre, en derin noktası ise deniz 
seviyesinin 65 metre altında oldu. Projenin en yoğun 
döneminde 13 bin kişinin çalıştığı TANAP’ta 30 Hazi-
ran 2018 tarihi itibarıyla ticari gaz akışı başladı. 

TÜRKIYE’NIN AVRUPA ILE  
ENTEGRASYONU GÜÇLENECEK

Deloitte Enerji Endüstrisi Lideri Elif Düşmez Tek, 
TANAP’ın Avrupa bağlantısının sağlanması üzerine 
yaptığı değerlendirmede “TANAP- Avrupa bağlantı-
sı açılışı; Azerbaycan’da üretilen doğal gazın Avru-
pa’ya taşınması amacıyla geliştirilen TAP projesinin 
devreye alınması adına önemli bir adım. Her ne ka-
dar Avrupa’ya iletilecek olan doğal gaz Türkiye’den 
transit geçecek olsa da, Türkiye doğal gaz piyasa-
sı, İtalya’ya ve dolayısıyla Batı Avrupa ülkeleriyle 
doğrudan yüksek kapasiteli bir bağlantıya sahip 
olacak. Bu sayede Türkiye ve Avrupa doğal gaz pi-
yasalarının entegrasyonu güçlenecek. Ayrıca, Trans 
Adriyatik Boru hattı doğal gazını TANAP üzerinden 
tedarik edecek. Dolayısıyla, TAP üzerinden yapıla-
cak gaz akışı TANAP’ta ortaklığı bulunan BOTAŞ için 
gelir imkanı sağlayacaktır” dedi. 

18 • Aralık 2019 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA • Aralık 2019 • 19

   YATIRIM       YATIRIM     YATIRIM      



VOLKSWAGEN, ÇIN’DE 4 MILYAR EURO YATIRIM YAPACAK

Volkswagen, Çin’deki partnerleriyle birlikte gelecek 
yıl içinde dört milyar euroyu aşkın yatırım gerçek-

leştirecek. Bu tutarın yaklaşık yüzde 40 kadarı, grubun Çin 
şubesi başkanı Stephan Wöllerstein’ın 21 Kasım günü Gu-
angzhou kenti otomobil fuarında belirttiği üzere, elektrikli 
araba alanına tahsis edilecek. Grubun Çin şubesi 2025’te 
1,5 milyon elektrikli araç üretip teslim etmek niyetinde. 

Volkswagen, önümüzdeki beş yılda, Çin dışında da ge-
leceğe dönük alanlarda 60 milyar Euro harcayacak; bunun 
33 milyarı yalnızca elektrikli motor ve modellere yönelik 
olacak. Uzun vadede, şu anda biraz gevşeme eğilimi gös-
teren Çin pazarı sürümünün de yine olumlu yönde gelişme 
göstermesi bekleniyor. 

Öte yandan VW Grubu, içinde bulunduğumuz yılın ilk 
10 ayı içinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüz-
de 1,8 oranında bir azalışla, Çin’de 3,34 milyon araçlık bir 
sürüm hacmi gerçekleştirdi. Wöllerstein, Volkswagen’in 
piyasa payının 2020’de durağan konumdan yükselişe ge-
çeceğini bekliyor.GELIŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE  

YENILENEBILIR YATIRIMLARI DÜŞTÜ 

Bloomberg Yeni Enerji Finansmanı’nın (BNEF) 
104 gelişmekte olan piyasada yaptığı araş-

tırmaya göre, geçen yıl rüzgâr, güneş ve diğer enerji 
projelerine yatırım, bir önceki yıla göre 169 milyar do-
lardan 133 milyar dolara düştü. 

Bu düşüşte Çin’in belirleyici olduğu kaydedilen 
araştırmada, Çin’in temiz enerji yatırımı geçen yıl, bir 

önceki yıla göre 122 milyar dolardan 86 milyar dolara 
indi. Araştırmada, gelişmekte olan ülkelerde yenilene-
bilir enerjiye dönük bir hareket olduğu ama karbondi-
oksit emisyonunun veya iklim değişikliğinin etkilerini 
sınırlandırmak için bu hareketin hızının çok yeterli ol-
madığı belirtildi. Gelişmekte olan ülkelerde geçen yıl 
kömürlü elektrik üretimi ise bir önceki yıla göre 6 bin 
400 terawatt/saatten 6 bin 900 terawattsaate çıktı. 

Öte yandan dünya çapındaki güneş enerjisi sant-
rali kurulumları, 100 gigawatt sınırını geçti. 

Navigant Research tarafından yayınlanan rapora 
göre, 2019-2028 yılları arasında dünyada 1,955 GW 
güneş enerjisi kurulumunun gerçekleştirileceği öngö-
rülüyor. 

Bu kapsamda, gelecek 10 yılda güneş enerjisi sek-
törü 2 milyar dolardan fazla gelir sağlayan bir sektör 
haline gelecek. Güneş enerjisi sektöründeki teknolojik 
gelişmeler ışığında maliyetler düşerken, Çin ve ABD 
sektörün iki lider ülkesi olarak öne çıkıyor. Asya Pasifik 
bölgesinin diğer bölgelere oranla güneş enerjisinde 
daha hızlı bir büyüme kaydetmesi bekleniyor.

TOYOTA, HIDROJENI SANAYI TIPI ELEKTRIK 
 ÜRETIMI IÇIN KULLANACAK

Toyota, hidrojeni, ulaşım araçlarından sonra sa-
nayi tipi elektrik üretiminde de kullanmak için 

yaptığı çalışmaları hızlandırdı. İlk olarak hidrojen yakıt 

hücreli otomobil olan Mirai’yi sunan Toyota, şimdi de 
Mirai’de kullanılan yakıt hücresi sistemini adapte et-
tiği bir sabit elektrik jeneratörü geliştirdi. Toyota Cit-
y’deki Honsha fabrikasında kurulan ve testleri yakın 
zamanda gerçekleştirilen hidrojen yakıt hücreli jene-
ratörün amacı, ofislerde, fabrikalarda ve diğer ticari 
alanlarda ulaşılabilir bir fiyata çevreci enerji sunmak. 
Toyota, bu amaçla hidrojen yakıt hücresi sistemiyle 
maliyeti düşük, performansı yüksek kompakt jenera-
törler üretmeyi hedefliyor.

Toyota tarafından testleri gerçekleştirilmeye de-
vam eden jeneratör günde 24 saat boyunca çalışacak 
ve 100 kilowatt güç üretecek. Enerji verimliliği, sun-
duğu güç, dayanıklılık ve jeneratörün kullanım kolay-
lığı bu testlerde birlikte görülecek. Testlerin sonuç-
larına göre Toyota, yakıt hücreli jeneratörleri birçok 
fabrikada kullanmayı amaçlıyor. Aynı zamanda jene-
ratörler yakıt hücresi sistemlerinin üretimi sırasında 
ortaya çıkan hidrojenle doldurulacak. Böylece Toyota, 
hidrojen kullanımını daha verimli hale getirecek. 

SHELL, PLASTIK 
ATIKLARDAN KIMYASAL 

HAMMADDE ÜRETIMINE BAŞLADI

Shell, piroliz yöntemi ile doğada zor çözünen 
plastiklerin geri dönüşümünden elde ettiği 

hammaddeden kimyasal üretimine başladı. Shell bu 
çalışma kapsamında 2025 yılına kadar dünya ça-
pındaki kimyasal üretim tesislerinde yılda bir milyon 
ton plastik atık kullanmayı hedefliyor. Piroliz olarak 
bilinen yöntem, doğada zor çözünen plastiklerin geri 
dönüşümü için bir buluş olarak kabul ediliyor. Shell, 
2025 yılına kadar dünya çapındaki kimyasal üretim 
tesislerinde yılda bir milyon ton plastik atık kullanma-
yı hedefliyor. 

Shell Global Kimyasal Ürünler İşkolu Genel Müdür 

Yardımcısı Thomas Casparie, “Plastik atıklardan kim-
yasal üretimi, çevre ve işimiz için yerinde bir adım. 
Geleneksel yöntemlerle geri kazanımı güçlükle yapıla-
bilen plastik atıkları alıp tekrar kimyasallara dönüştü-
recek bir döngü oluşturuyoruz. Ürettiğimiz bu kimya-
sallar müşterilerimizin yüksek kaliteli ve sürdürülebilir 
ürünler için artan taleplerini de karşılayacaktır” dedi.
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YUSUFELI’NIN GÖVDESI 154 METREYE ULAŞTI 

Artvin’de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve 
tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği 

ile Türkiye’nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj 
tipi kategorisinde ise dünyanın 3’üncü en yüksek ba-
rajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinde 154 met-
re gövde yüksekliğine ulaşıldı. Türkiye’nin en prestijli 
projeleri arasında yer alan, 2021 yılında devreye gi-
recek Yusufeli Barajı ile yaklaşık 750 bin nüfuslu bir 
kentin yıllık enerji ihtiyacı karşılanmış olacak.

275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yük-
sek, dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj tipi 
kategorisinde üçüncü en yüksek barajı olacak Yusu-
feli Barajı, öz kaynaklarla ve tamamı Türk mühendisler 
tarafından inşa ediliyor. 154 metre gövde yüksekliğine 
ulaşılan ve 2 milyar 130 milyon metreküp su depola-
nacak ve 2,5 milyar liraya mal olacak. Baraj inşaatın-
da 440 metre temel kotundan başlanarak 710 met-
re kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa 
edilecek. Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş 
değer olacak Yusufeli Barajı’nda, Artvin’den Edirne’ye 
13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 

metrekarelik 60 bin adet konutun inşa edilebileceği 4 
milyon metreküp beton kullanılacak. Günde 6 bin 500 
metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı 
olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısın-
dan itibaren su tutulmaya başlanacak.

ABD’LI MIROVA, 
YENILENEBILIR ENERJI 

PROJELERINE  
857 MILYON EURO FON 

SAĞLAYACAK

ABD’li Natixis Yatırım Yönetimi şirketinin so-
rumlu yatırım kolu olan Mirova, temiz ener-

ji projelerine yatırım yapmak için 857 milyon euro 
değerinde bir fonun onaylandığını açıkladı. Fon, ço-
ğunlukla karasal rüzgar, güneş, hidro, biyokütle ve 
biyogaza yatırım yapacak, aynı zamanda elektrik ve 
hidrojen mobilite ve depolanmasını da göz önüne 
alacak.

Mirova, yenilenebilir enerji sektöründeki büyüme-
sini desteklemek için enerji dönüşümü ekibini 14 kişi-
ye çıkardığını da belirtti. Mirova-Eurofideme 4 adı ve-
rilen fon, şimdiden ilk yatırımlarını yaptı. Fon; Fransa, 
Portekiz, Norveç ve İspanya’daki yaklaşık 600 MW’lık 
projeye 300 milyon euro üzerinde finansman sağladı. 

Enerji sektörünün önemli başlıklarının ele alınıp 
yeni iş birliği ve yatırımların temelinin atıldığı “12. 
EIF Uluslararası Enerji Kongresi” 6-8 Kasım tarihleri 
arasında Ankara’da yapıldı. Ankara Congresium’un 
10 bin metrekarelik fuar ve 50 bin metrekarelik et-
kinlik alanında 6-8 Kasım arasında gerçekleştirilen 
kongreye, 300’ün üzerinde yerli ve yabancı şirket ve 
yaklaşık 40 ülkeden bakan, müsteşar ve üst düzey 
yetkilileri katıldı. 

Eş zamanlı olarak 5 salonda yapılan oturumlarda 

güneş, rüzgar, jeotermal, hidroelektrik, biyokütle gibi 
yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra dünya ve 
Türkiye enerji piyasalarının değerlendirilmesi, milli 
enerji bağlamında Türkiye’deki enerji yatırımları ve 
enerji depolama gibi konular tartışıldı. Enerji Verim-
liliği Derneği Başkanı Murat Kalsın’ın kongre baş-
kanlığını üstlendiği EIF’in açılış konuşmalarını Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile EPDK 
Başkanı Mustafa Yılmaz yaptı. 

Açılış konuşmasında Türkiye’nin arz güvenliği, 

Türkiye, yenilenebilir enerji yatırımıyla  
1.5 milyar dolarlık tasarruf sağlayacak

12. EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nda bir konuşma yapan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 
“Bu yılın ilk 10 ayında elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payını 

yüzde 64’e çıkardık. Yılı da bu seviyelerde kapatabilirsek yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir tasarruf 
sağlamış olacağız. Önümüzdeki süreçte “Mini YEKA” projelerimize de hız vereceğiz. Böylece 

sektöre daha fazla kaynak ve oyuncu girmesinin de önünü açacağız” dedi…
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yerlileştirme, öngörülebilir bir piyasa işleyişi ve tüm 
bunların ötesinde enerji bağımsızlığında büyük bir 
başarı hikâyesi yazdığını belirten Enerji Bakanı Fatih 
Dönmez, “Üretimden dağıtıma kadar enerjinin her 
alanında yoğun bir altyapı çalışmasıyla enerjide arz 
güvenliği sorununa nokta koyduk. Elektrik ve doğal 
gaz borsalarıyla hem piyasa hacminin derinleştiği 
hem daha fazla oyuncunun piyasaya entegre olduğu 
hem de daha fazla rekabetin yaşandığı kalite ve 
müşteri memnuniyeti odaklı bir piyasa oluşturduk. 
Enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi adına enerji 
ve ham madde üretimi yaptığımız her bir alanda 
enerji kümelenmesini sağlayacak yerli üretim, yerli 
teknoloji, yerli Ar-Ge ve know-how transferine ağır-
lık verdik” dedi. 

"Dünyada 12'nci sıraya yükseldik" 
“Bu yılın ilk 10 ayında elektrik üretiminde yerli ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 64’e 
çıkardık. Yılı da bu seviyelerde kapatabilirsek yakla-
şık 1,5 milyar dolarlık bir tasarruf sağlamış olacağız. 
Yani 1,5 milyar doları daha az yurt dışına vermiş ola-
cağız” diyen Bakan Dönmez, sözlerine “Eylül sonu 
itibarıyla 90 bin 720 MW’a yükselen toplam kurulu 
gücümüzün yaklaşık yüzde 65’i yerli ve yenilenebi-
lir kaynaklardan oluşuyor. Son 17 yılda kurulu gü-
cümüz rüzgarda yaklaşık 400 kat, jeotermalde 78 
kat, biyokütlede 38 kat, hidrolikte 2,5 kat arttı. Bu-
gün 5 bin 600 MW kurulu gücümüzle Avrupa’da al-
tıncı, dünyada 12’nci sıradayız. Önümüzdeki süreçte 
“Mini YEKA” projelerimize de hız vereceğiz. Böylece 
sektöre daha fazla kaynak ve oyuncu girmesinin de 
önünü açacağız” şeklinde devam etti. 

ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ TEKNOLOJİ 
İLE SAĞLAYABİLİRİZ

12. EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı Başkanı 
Murat Kalsın  etkinlikte yaptığı konuşmada ‘enerji-
nin gelecek olduğunu’ belirterek,  “Sektörümüzün 
katma değerini artıracak, maliyetleri düşürecek ve 
verimliliği sağlayacak en önemli araç olan teknolo-
jiyi işimizin odağına koymalıyız. Ancak bu sayede 
daha kaliteli ürünler ve hizmetlere çok daha hızlı ve 
düşük maliyetle ulaşmamız mümkün olacaktır. Çün-
kü teknoloji daha ucuz enerji, daha verimli enerji ve 
daha fazla istihdam anlamına geliyor” dedi. 
“Teknolojinin tetiklediği bir diğer konu ise hiç 
kuşkusuz enerji verimliliğidir” şeklinde konuşan 
konuşmasını şöyle sürdürdü: Her zaman vurgula-
dığım gibi ‘Enerji verimliliği, en temiz, en milli, en 
ucuz enerji kaynağıdır’. Dünya genelinde enerji ve-
rimliliğine yapılan yatırım tutarı 234 milyar dolara 
ulaşmış durumda. Bu rakam, verimlilik sağlama 
çalışmalarının yepyeni bir sektör oluşturduğunu 
gösteriyor. Enerji kaynakları kısıtlı ülkeler için çok 
önemli bir avantaj olan verimlilik, Türkiye için de 
birçok açıdan fayda sağlayacak bir kaynaktır. Bildi-
ğiniz üzere toplam ithalatımız içinde 45 milyar do-
ları aşan bir rakamı enerji ithalatı oluşturuyor. Bu 
açıdan sağlayacağımız yüzde 1’lik verimlilik bile, 
ülkemiz hazinesi açısından çok önemli”  şeklinde 
konuştu.

Yenilenebilir enerjide bir başka önemli noktanın 
ise çatı cephe uygulamalarının yaygınlaşması ol-
duğuna dikkati çeken Bakan Dönmez, amaçlananın 
elektriğin tüketildiği yerde üretilmesi olduğunu söy-
ledi.

“Yenilenebilir enerji teçhizatlarını da 
üreteceğiz” 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 
Başkanı Mustafa Yılmaz, doğal gazın ithal bir ürün 
olmasına rağmen yurt içinde ayrı bir üretim eko-
nomisi kurulmasında fayda sağladığını belirterek; 
“Bugün doğal gaz sektöründe kullanılan malzeme-
nin yüzde 95’ten fazlasını yerli üretebiliyoruz. İthal 
olan bir malzemenin başka bir katma değer oluştur-
masına verilebilecek en iyi örneklerden birine doğal 
gaz sektörümüzde şahit olduk” dedi.

Doğal gazdaki durumun benzerinin yenilenebilir 
enerji sektörü için de oluşması için gerekli adımların 
atıldığını ifade eden Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: 
Bugün güneş enerjisiyle alakalı olarak, güneş panel-
lerindeki hücreleri üreten epeyce firmalarımız oluştu. 
Avrupa’nın 7 ülkesine ihracat yapan üreticilerimiz 
var. Bugün yenilenebilir ve yerli kaynaklardan yüzde 
65’lere varan bir üretimimiz oldu. Gelecekte de ye-
nilenebilir enerji üretim için kullanılacak türbin gibi 
teçhizatların da üretimi ülkemizde gerçekleştirilecek. 

DEPOLAMAYA 2025’E KADAR  

150 MİLYAR DOLARLIK  

YATIRIM YAPILACAK

12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı EIF’in ikin-

ci günü, “Enerji Depolama Alanındaki Yeni Tekno-

lojiler” başlıklı oturuma ev sahipliği yaptı. Enerji 

Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan’ın açılış konuş-

ması yaptığı oturum, EÜD Başkan Yardımcısı ve İç-

taş Enerji Grup Başkanı Korkut Öztürkmen’in mode-

ratörlüğünde gerçekleştirildi. EÜD olarak depolama 

konusuyla ilgili yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve bu 

alandaki mevzuatın yıl sonundan önce devreye gir-

mesini beklediklerini söyleyen EÜD Başkan Yardım-

cısı ve İçtaş Enerji Grup Başkanı Korkut Öztürkmen, 

“Böylece depolama alanındaki yatırımların önü 

açılmış olacak” dedi. Depolama konusunda dünya 

genelinde 2025 yılına kadar 150 milyar dolarlık ya-

tırım yapılacağının öngörüldüğünü belirten Öztürk-

men, lityum-iyon bazlı pil teknolojisinde maliyetle-

rin hızla düşüşünün devam edeceğine; 2025 yılında 

bu teknolojinin fizibilite açısından doğal gaz sant-

rallerinin bile önüne geçebileceğine dikkat çekti.
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Shell & Turcas, 12 yıldır 
Türkiye’de madeni yağ sek-
törünün zirvesinde yer alıyor. 
Özellikle özellikle otomotiv 
sektörüne yönelik yüksek 
performanslı, yakıt ve enerji 
tasarrufunu öne çıkaran ye-
nilikçi ürünler geliştirmeye 
odaklanan şirket, mart ayında 

satışa sunduğu yeni ürünüyle de tüketicilerin dikka-
tini çekti. Doğal gazdan üretilen bu yeni yağın sürdü-
rülebilirlik açısından da önemli olduğunu söyleyen 
Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfet-
tin Uzunçakmak, dünyanın farklı ülkelerindeki labo-
ratuvarlarında çalışan 200 uzmanın geliştirdiği bu 
ürünler sayesinde pazar liderliğini sürdüreceklerini 
belirtiyor.

Shell & Turcas’ın 2019 yılında madeni yağ 
alanındaki performansını son verilerle 
değerlendirir misiniz? 

Shell & Turcas olarak; başta otomotiv olmak 
üzere sanayi, inşaat, madencilik, nakliye ve genel 
imalat gibi alanlarda müşterilerimizin ihtiyaçlarını 

karşılamak için çeşitli madeni yağ ürünlerinin Türki-
ye’de üretimini, satışını ve pazarlamasını gerçekleş-
tiriyoruz. Shell olarak, Türkiye’de ve küresel madeni 
yağlar pazarında 12 yıldır liderliğimizi sürdürüyoruz.

Petrol Sanayi Derneği’nin (PETDER) Türkiye pa-
zarına ilişkin sektör raporuna göre Shell & Turcas, 
Türkiye’nin lider madeni yağ tedarikçisi olurken, 
uluslararası danışmanlık ve araştırma şirketi Kli-
ne’ın madeni yağlar pazar analizi raporuna göre de 
Shell, bu yıl da dünyanın ‘1 numaralı Madeni Yağ Te-
darikçisi’ unvanını korudu. 

Portföyünüzde madeni yağ anlamında hangi 
marka ve ürünler bulunuyor? Ürünlerinizin 
tercih edilmesindeki temel etkenler nelerdir? 

Dünyanın ve Türkiye’nin 12 yıldır bir numaralı 
madeni yağ tedarikçisi olarak 100’ü aşkın ülkede 
tüketicilere son teknoloji ve yüksek performanslı 
ürünler sunuyoruz. Shell, farklı sektörlerin ihtiyaç-
larını karşılamak için geliştirdiği geniş bir madeni 
yağ ürün portföyüne sahip. Shell Helix, Rimula ve 
Advance motor yağlarının yanı sıra Tellus, Omala ve 
Gadus markalı endüstriyel yağ ürünleri de portföyü-
müzde yer alıyor. 

Shell olarak özellikle otomotiv sektörüne yöne-
lik yüksek performanslı, yakıt ve enerji tasarrufunu 
öne çıkaran yenilikçi ürünler geliştirmeye odaklan-
dık. 2014’te tanıtımını yaptığımız patentli PurePlus 
teknolojisi ile dünyada ilk defa doğal gazdan motor 
yağı ürettik. “Shell Pureplus” teknolojisiyle ürettiği-
miz binek araçlara yönelik Shell Helix motor yağları, 
kullanıcılara yüksek performans ve koruma sağlı-
yor. 2016 yılında ise ağır vasıta dizel motor yağları 
ürün grubumuz Shell Rimula’yı “Ekstra Dinamik 
Koruma Teknolojisi” ile doğal gazdan üretmeye baş-
ladık. Böylece binek araç sürücülerine sağladığımız 
faydaları ağır vasıta sürücülerine de sunuyoruz. Biz 
gerek binek gerek ticari araç sürücülerinin ihtiyaç-
larını, beklentilerini ve yaşadıkları zorlukları çok iyi 
anlıyoruz. Onların tutkularını içselleştiriyor ve aynı 
tutkuyla onlar için en yüksek verimli ve yüksek per-
formanslı ürünleri geliştirmek için çalışıyoruz.

Shell’in madeni yağ alanında Ar-Ge 
çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz? Bu 
yıl piyasaya yeni sürdüğünüz motor yağının 
özelliklerini anlatır mısınız? 

Shell olarak inovasyon gücümüzü bir kez daha 
ortaya koyarak her marka araçta ve tüm motor tip-

RÖPORTAJ . .

Shell & Turcas, 2050 yılına 
kadar karbondioksit salınımını 

yüzde 50 azaltacak

12 yıldır madeni yağ pazarının liderliğini elinde 
tutan Shell & Turcas, dünyanın farklı ülkelerindeki 

laboratuvarlarında geliştirdiği ürünlerle, hem 
kullanıcıların maliyetini düşürüyor hem de 
karbondioksit salınımını azaltıyor. Shell & 

Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin 
Uzunçakmak, Ar-Ge çalışmalarına her yıl 1 milyar 

doların üzerinde yatırım yaptıklarını belirterek 
“ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Japonya’da 
madeni yağ konusunda uzmanlaşmış araştırma 

laboratuvarlarımız bulunuyor. Bu laboratuvarlarda 
yaklaşık 200 bilim insanı ve madeni yağ 

mühendisi çalışıyor” diyor. Uzunçakmak bu 
laboratuvarlarda geliştirilen yağlar sayesinde 2050 

yılına kadar karbondioksit salınımını yüzde 50 
oranında azaltacaklarını vurguluyor… 
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len üreticilerle yakın iş birlikleri kuruyoruz. Bu iş bir-
likleri ihtiyaçları sahada görmemiz ve en zorlu ko-
şullara uygun ürün geliştirmemiz açısından büyük 
önem taşıyor. 

“ÇOK ÖNEMLI  
OTOMOTIV OYUNCULARIYLA 

ANLAŞMA IMZALADIK”

Shell Madeni Yağlar uzun zamandır motor 
sporlarında da önemli iş birliklerini 
sürdürüyor. Bu alandaki yatırımlarınıza ve 
motor sporlarına yönelik Ar-Ge ve inovasyon 
çalışmalarınıza dair neler söylemek istersiniz?

Yenilikçi yaklaşımımız ve Ar-Ge’ye yaptığımız 
yatırımın sonucu olarak hem küresel hem de yerel 
markalar tarafından iş ortağı olarak tercih ediliyo-
ruz. Uzun yıllardır ürün tedarik ettiğimiz yerel ve kü-
resel araç üreticileri arasına Scuderia Ferrari, Hyun-
dai, BMW ve MAN gibi önemli markalar bulunuyor. 
Motor sporlarına yönelik inovasyon çalışmalarımız 
ve bu alanda önde gelen motor sporları takımlarıyla 
yürüttüğümüz iş birlikleri Shell’in, motor yağlarına 
yönelik Ar-Ge çalışmalarında yol gösterici oluyor. Bu 
iş birlikleri sayesinde dünyada tavsiye edilen motor 
yağı üreticisi olmamız bizim için ayrı bir önem taşı-
yor. 

Son olarak BMW Grubu’nun BMW, BMWi, BMW 
M, MINI, BMW Motorrad ve Rolls-Royce Motor Cars 
markaları için 2022 yılına kadar Avrupa, Ortadoğu 
ve Afrika bölgesinde satış sonrası motor yağlarının 
tek tedarikçi olma anlaşmamızı yeniledik.

Derince’deki madeni yağ ve gres üretimi 
tesisinizin Akdeniz Bölgesi ve Türkiye için 
önemi nedir?

Shell’in Akdeniz’deki en büyük madeni yağ ve 
gres üretim tesisi olan Derince’deki madeni yağ ve 
gres üretimi tesisimizde 2018 yılında yaklaşık 112 
bin ton madeni yağ ve gres ürettik, 61 ülkeye ger-
çekleştirdiğimiz 34 bin ton ihracat hacmiyle rekor 
seviyeye ulaştık. 

Kocaeli’nde 1963 yılında kurulan ve özellikle 
2007 yılından itibaren gerçekleştirilen yatırımlarla 
“bölgesel üretim üssü” konumuna yükselen Shell & 
Turcas Derince’deki tesisimiz, yarım asırdan uzun 
bir süredir Türkiye ekonomisi için katma değerli üre-

tim yapıyor ve istihdam yaratıyor. Tesis ayrıca, böl-
gesel üretim üssü niteliğiyle, Shell’in küresel üretim 
ağı içinde önemli bir rol oynuyor ve örnek gösterili-
yor. Gerçekleştirdiğimiz ihracat ile ülke ekonomisine 
önemli katkıda bulunuyoruz.

lerinde eksilen yağı tamamlayıcı özelliği olan yeni 
bir yağ ürettik. Uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucu 
ürettiği Shell Helix Universal Top Up tamamlayıcı 
madeni yağ Almanya, İngiltere, Hollanda ve Polonya 
ile birlikte aynı anda Türkiye piyasasına sunuldu. 

Mart ayında Türkiye çapındaki Shell istasyon-
larında 1 litrelik ambalajlarda satışa sunulan Shell 
Helix Universal Top Up sayesinde sürücüler; kolay ve 
basit bir şekilde aracının eksilen yağını tamamlaya-
cak. Doğal gazdan üretilmesi nedeniyle çevre dostu 
bir ürün olan Shell Helix Universal Top Up madeni 
yağın, Shell’in 2050 yılına kadar karbondioksit salı-
nımını yaklaşık yüzde 50 oranında azaltma hedefine 
ulaşmasında yardımcı olması bekleniyor.

Yüzde 99,5 saflık derecesi içeren doğal gaz içe-
rikli baz yağdan GTL teknolojisi kullanılarak üretilen 
Shell Helix Universal Top Up, tamamen motordaki 
eksik yağı tamamlamak amacıyla tasarlandı. Bu 
yenilikçi ürün, dizel, benzinli ve hatta turbo şarjlı 
motorlarda eksilen yağın tamamlanmasını basit ve 
kolay bir şekilde sağlıyor. Ayrıca tüm diğer marka-
ların madeni yağları ile birlikte çalışma özelliği sa-
yesinde, tüketicilerin yanlış bir ürün seçmesi gibi bir 
kafa karışıklığını ortadan kaldıracak. İnovasyon gü-
cümüz sayesinde pazar liderliğimizi, tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de sürdürüyoruz. Önümüz-
deki dönemde de yeni teknolojilere yatırım yaparak 
piyasaya yenilikçi ürünler sunmaya devam edeceğiz

5 AYRI ÜLKEDE ÜRÜN GELIŞTIRME 
LABORATUVARI VAR

Katma değeri artırmaya yönelik Ar-Ge, 
inovasyon ve teknoloji çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz? 

Dünyada ve Türkiye’de madeni yağ tedarik zin-
cirinin tamamında faaliyet gösteriyoruz. Rekabetin 
yüksek olduğu madeni yağ piyasasında liderliğimizi 
korumak ve pazarın değişen ihtiyaçlarını karşılaya-
cak şekilde ürünlerimizi sürekli olarak çeşitlendiri-
yoruz. 

Shell olarak Ar-Ge çalışmalarına her yıl 1 milyar 
doların üzerinde yatırım yapıyoruz. Ürün geliştir-
meye yönelik ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda ve 
Japonya’da madeni yağ konusunda uzmanlaşmış 
araştırma laboratuvarlarımız bulunuyor. Bu labora-
tuvarlarda çalışan yaklaşık 200 bilim insanı ve ma-
deni yağ mühendisi, her yıl milyonlarca kilometrelik 
saha denemeleri gerçekleştiriyor. Bu çalışmaların 
bir sonucu olarak madeni yağ, baz yağ ve gres alan-
larında portföyümüzde 150’den fazla patentimiz bu-
lunuyor. 

Temel amacımız, Ar-Ge’ye sürekli yatırım yapa-
rak yenilikçi ürünlerimizle, her zaman olduğu gibi 
teknolojiye öncülük etmek ve iş ortaklarımız için 
değer yaratmak. Bunu gerçekleştirmek için başta 
inşaat ve otomotiv sektörleri olmak üzere önde ge-

MADENİ YAĞLARIN 
KAPAKLARIYLA TEKERLEKLİ 

SANDALYE ALINIYOR
Shell madeni yağ biriminin desteklediği sosyal 
sorumluluk projesi var mı? 
Topluma karşı sorumluluğunun farkında olan 
bir şirket olarak; iş olanakları yaratmanın, yete-
nekleri geliştirmenin, yerel tedarikçilerden ürün 
ve hizmet almanın yanı sıra toplumun ihtiyaçla-
rına yönelik sosyal sorumluluk projeleri geliştiri-
yoruz. Bu alanda engelli vatandaşlarımıza yöne-
lik Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile 
birlikte yürüttüğümüz kapak toplama çalışması 
var. Shell & Turcas madeni yağ distribütörleri, 
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile 
iş birliği yaparak Türkiye çapındaki özel made-
ni yağ servislerinden plastik kapakları topluyor. 
Kampanya kapsamında toplanan kapakların geri 
dönüşümü sayesinde elde edilen gelirin tamamı; 
engelli vatandaşlara için tekerlekli sandalye alı-
mında kullanılıyor. Shell& Turcas, satılan made-
ni yağların plastik kapaklarını tüm Türkiye’deki 
distribütörlerinde biriktirerek, akülü tekerlekli 
sandalye kampanyasına destek oluyoruz. 
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Türkiye son yıllarda elektrikte arz fazlası yaşı-
yor, sanayi üretiminin düşmesi, bireysel tüketicile-
rin tasarrufa yönlenmesi gibi nedenlerle elektrik 
tüketiminin artış hızı geçmiş yıllara göre azaldı. 
Sektörde yaşanan bir diğer değişiklik ise geçen yıl 
yağışların fazla olması nedeniyle hidroelektriklerin 
üretimdeki payını artırması oldu. Böylece başta do-
ğal gaz çevrim santralleri olmak üzere diğer üretim 
kaynaklarının payı düştü. 

Ancak 2020’de karşımızda bambaşka bir tablo 
çıkacak. Çünkü tüm koşullar değişmeye başladı. 
Özellikle termik santral ve hidroelektrik santralle-
rinin kurulu güç içindeki payı azalacak gibi görünü-
yor. Baca temizleme sistemi olmayan bazı termik 
santrallerin kapanma olasılığı ve son yılların en ku-
rak yılının yaşanması nedeniyle doğal gaz çevrim 
santrallerinin payı artacak. Elbette bir arz sıkıntısı-
nın yaşanması beklenmiyor ancak elektrik üretim 
maliyetlerinin artması söz konusu olabilir. 

Konuyu ayrıntılarıyla incelemeden önce elimiz-
deki en son verilere bakalım. Kasım 2019’da ger-
çekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından ince-
lendiğinde toplam üretimin yüzde 23,6’inin doğal 
gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği 
görülüyor. Barajlı hidroelektrik santraller ilgili ayda 
toplam üretimin yüzde 16,2’sini karşılarken, akarsu 
tipi hidroelektrik santraller ise yüzde 3,4 oranıyla 
katkıda bulundu. İthal kömür santralleri kasım 
ayında toplam üretimin yüzde 25,9’unu karşılarken, 
yerli kömür santralleri ise yüzde 20 oranında katkı 
sağladı. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar 
enerjisi santralleri toplam üretime yüzde 5,8 jeo-
termal ve güneş enerjisi santralleri ise yüzde 3,5 
oranında katkıda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, bazı kömür 
santrallerinde çevre yatırımlarına ilişkin süreyi 2.5 
yıl erteleyen yasayı veto etmesi sonrasında Anka-
ra’da hareketli günler yaşanıyor. Enerji ve Çevre ba-
kanlıklarında peş peşe toplantılar gerçekleştiriliyor. 

Dört santralin geleceği tartışılıyor
İlk toplantı, Enerji Bakanlığı’nda düzenlendi. 

Enerji Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah 

2020 YILINDA ELEKTRİĞE 2020 YILINDA ELEKTRİĞE 
TERMİK SANTRALLER VE TERMİK SANTRALLER VE 

KURAKLIK SORUNU KURAKLIK SORUNU 
DAMGA VURACAKDAMGA VURACAK

BOTAŞ DA DOĞAL  
GAZCILARLA TOPLANTI YAPTI

Anılan santrallerin dışında yer alan gaz santralleri 
de üretim artışı için planlamalar yapıyor. Olası boş-
luğun bir bölümünün de ithal kömür santralleriyle 
karşılanabileceği ifade ediliyor. 
BOTAŞ da boş durmuyor. BOTAŞ, aralık ayı başında 
doğal gazla elektrik üreten santrallerin yöneticile-
riyle bir araya geldi. Sektöre, 2020 yılında uygulaya-
cağı gaz satış stratejisi hakkında bilgi verdi. Şirket, 
gerek gaz tedariki konusunda gerekse de cezalarla 
ilgili daha esnek bir satış stratejisi izleyeceğini kay-
detti. Cezaları yumuşattı, santralların kaygı duyma-
dan gaz çekmesinin önünü açtı. 

Türkiye, 2020 yılına elektrikte farklı bir tabloyla 
girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baca filtre 
sistemi olmayan termik santrallere verilen ek 
süreyi veto etmesinin ardından gözler arıtma 
sistemi olmayan termik santrallere çevrildi. 

Henüz net olmamakla birlikte üretim kapasitesi 
göz ardı edilemeyecek büyüklükte 7 termik santral 

kapanma tehlikesiyle karşı karşıya…
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▶ 2020 YILINDA ELEKTRİĞE TERMİK SANTRALLER VE  KAPAK 
Deniz Suphi

Bir başka sorun da hidroelektrik 
santrallerinde yaşanıyor. Son yılların en 

kurak dönemini yaşayan Türkiye’de barajlara 
gelen su oranında ciddi bir düşüş yaşanıyor. 

Geçen yıl yaşanan yağış bolluğu sayesinde HES’lerin 
üretime katkısı artmış ve elektrik üretim maliyetlerinde 

düşüş yaşanmıştı. Şimdi termik santral ve HES’lerin 
kapasitesinin düşecek olmasının yarattığı açık doğal 

gaz çevrim santralleri ile kapatılacak. Herhangi 
bir arz sorunu beklenmiyor ama sorun elektrik 

üretim maliyetlerinin artacak olması… 



nacak, bunların kurulu güçleri ne? 4 ile 6 arasında 
kömür santralinin kapanabileceği konuşuluyor. Sayı 
belli olmadığı için kurulu güç vermek doğru olma-
yacak. 

Sektöre göre, yeni yılda çevre yatırımlarını yap-
madıkları gerekçesiyle 2 bin 500-3 bin megavat kö-
mür santralı üretimden çıkabilir. Bu durumda 2020 
elektrik üretiminde kaynak yönünden önemli bir 
değişiklik gündeme gelecek. Kömür santrallerinin 
yerini ya da boşluğunu büyük ölçüde doğal gaz sant-
ralleri dolduracak. 

Anımsanacağı gibi bu yıl elektrik üretiminde suya 
ağırlık verildi. Bu nedenle doğal gaz santralleri (In-
terGen-ENKA ortaklığının bin 600 megavatlık Gebze, 
820 megavatlık Adapazarı ve bin 580 megavatlık 
İzmir santralleri, Ankara’da bulunan 798 megavat-

lık Baymina, Unit’in sahibi olduğu Yeni Elektrik’in 
Gebze’deki 850 megavatlık gaz santrali) üretime ara 
verdi. 

ENKA’nın, 2020 yılında da üretim yapması bek-
lenmiyor. Ankara-Malıköy’de bulunan Baymina’nın 
2020 yılında üretime girip girmeyeceği merak ko-
nusu. Şirkete yakın kaynaklar, gelişmelerin yakın-
dan takip edildiğini belirtiyor. Şirketin, gelişmelere 
göre pozisyon alacağı görülüyor. Galatasaray eski 
Başkanı Ünal Aysal’ın sahibi olduğu Unit ile İtalyan 
Ansaldo ortaklığı Yeni Elektrik Üretim AŞ’nin Geb-
ze’de bulunan 850 megavatlık gaz santrali, aylar 
sonra devreye girdi ve elektrik üretmeye başladı. 
Yeni Elektrik, bir süre önce konkordato ilan etmişti. 
Santralin, 2020 yılında da üretim yapmayı düşün-
düğü belirtiliyor. 

Tancan’ın başkanlık ettiği toplantıya, söz konusu 13 
kömür santralinin patron ve üst düzey yöneticileri 
katıldı. Bakanlık, çevre yatırımlarını yapmayan sant-
rallerle ilgili süreç hakkında bilgi verdi ve “Baca gazı 
başta olmak üzere yasada öngörülen sürede çevre 
yatırımlarını yapmayan santraller, 1 Ocak itibarıyla 
kapatılacak” dedi. 

Ardından Çevre Bakanlığı devreye girdi. Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yılın tamamlanma-
sına 12 gün kala, 13 kömür santralinin yöneticile-
riyle bir araya geldi. Kurum, bu santrallerden mev-
zuatta öngörülen çevre yatırımları konusunda sorun 
olduğu mesajını verdi. Kurum, 1 Ocak itibarıyla bu 
santrallere kapatma dahil cezai bazı işlemlerin uy-
gulanabileceği uyarısını da yaptı. 

Masada olan 13 santralden üçünün çevre izni ol-

duğu, dördünün ise izin alabilecek durumda olduğu 
kaydediliyor. Peki, diğer santraller ne yapacak? Sül-
für ve azot gibi zehirli gazları tutmaya yarayan baca 
gazı arıtma tesisi bulunan bu santrallerin, “geçici fa-
aliyet belgesi” almak üzere başvurması bekleniyor. 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, söz konusu 
santrallerde, baca gazı ile diğer arıtma tesislerinin 
bulunup bulunmadığını inceleyecek. Kül depolama 
alanının mevzuata uygun olup olmadığı kontrol edi-
lip santrallerin, çevre izni ve lisansları denetlenecek. 
Bu çerçevede “uygunluk” belgesi düzenlenecek. Bu 
santrallere, 6 ay süre verilmesi bekleniyor. Santral-
ler, bu sürede eksiklerini giderecek; mevzuatın ge-
reklerini yerine getirecek.  

3 bin MW’lık santral devreden çıkabilir
Şimdi, kritik soruyu soralım? Kaç santral kapa-

 

BİRİM ÜRETİM 

MALİYETLERİ ARTABİLİR
Gazın payının artmasının etkisi ne olur? 

Gazın payının artması durumunda piyasada 

birim elektrik fiyatının da yükselmesine kesin 

gözüyle bakılıyor. Piyasada, aralık ayının ikinci 

yarısında birim elektrik fiyatı ortalama 33-35 

kuruş aralığında değişti. Gazın payının 

artmasıyla 40 kuruşlara kadar çı-

kabileceği hesaplanıyor.
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Su, sırasıyla Karakaya, Atatürk ve Birecik baraj-
larına akıyor. Karakaya, elektrik üretiyor ve su bir 
sonraki baraja yöneliyor. Bu zincir, nehir boyun-
daki santrallerde yineleniyor. Bu nedenle, Keban’ın 
tuttuğu su miktarı, Fırat üzerindeki santrallerden 
elektrik üretimi açısından belirleyici oluyor. 

Bu durumda ne yapılmalı, ne tür önlem alın-
malı? Bu soruları, uzmanlara sorduk. Uzmanlar, 
kasım ve aralık aylarının mevsim normallerinin 
üzerinde sıcak geçtiğini anımsattı. Türkiye’nin ana 
havza barajlarının bulunduğu Orta ve Doğu Ana-
dolu’da çok az kar ve yağmur yağışı görüldüğüne 
dikkat çekti. 

Uzmanlar, resmi verilerin de bunu ortaya koy-
duğunu belirterek, “Sonbaharda ana havza baraj-
lara gelen su miktarı, geçen yılın hemen hemen ya-
rısı kadar. Sıcaklar, mevsim normallerinin üstünde 
seyrediyor. Yağış çok az, özellikle de kar yağışı…” 
dedi. 

Kamu kaynak planlaması yapmaya başladı
Uzmanlar, enerji yönetiminin, bu duruma karşı 

pozisyon aldığını kaydederek, “Sudan elektrik üre-
timinde zorunlu olarak frene basıldı. Ocak, şubat ve 
martta yağış olup olmayacağını bilemeyiz. Ama su-
yun planlamasının yapılması mevcut suların kulla-
nımında dikkat edilmesi gelecek günler için büyük 
önem taşıyor” diye konuştu.

Peki, sudan üretim ne kadar azaldı ve yerine 
hangi kaynak geçti? Türkiye, 2019 yılında (özellikle 
yılın ilk yarısında yoğun su gelirinin etkisiyle) su-
dan elektrik üretiminde (gerek barajlı gerekse de 
akarsu) rekor kırdı. Üretim, yüzde 30’ların üstüne 
çıktı. Bu dönemde, doğal gazın payı da dramatik 
şekilde düştü ve yüzde 20’nin altına kadar indi. 
Birkaç yıl öncesine kadar gazın payı yüzde 40-50 
aralığında seyrediyordu. 

Son dönemde sudan üretim azaldı. Suya dayalı 
elektrik üretimi toplan üretim içinde yüzde 20’nin 
altına geriledi. Doğal gazın payı arttı. Türkiye’nin, 
elektrikte yeterli miktarda kurulu gücü bulundu-
ğunu kaydeden uzmanlar, “Elektrikte arz sorunu 
yok. Bu dönemde, kaynak planlaması ve çeşitlili-
ğiyle ilgili çalışmalar öne çıkacak” dedi.

Termik santrallerin ardından benzer bir 
sorun da hidroelektrik santrallerde yaşanıyor. 
Çünkü sonbahar ve kış ayları, barajlara ge-
len su miktarı yönünden bekleneni veremedi. 
Resmi verilere göre,  2018 yılının ilk 17 gü-
nünde aralarında Keban, Sarıyar, Boyabat’ın 
da bulunduğu ana havza barajlara 3 milyar 
703 milyon metreküp su geldi. Bu yıl aynı dö-
nemde gelen su miktarı, geçen yıla oranla he-
men hemen yarı yarıya azaldı ve 1 milyar 471 
milyon metreküpte kaldı. Uzmanlar, Türkiye’nin 
ana havza barajlarının bulunduğu Orta ve Doğu 
Anadolu’da çok az kar ve yağmur yağışı görül-
düğüne işaret ederek, “Sıcaklar, aralık ayının ilk 
yarısında da ülke genelinde mevsim normal-
lerinin üstünde seyretti. Yağış çok az. Özellikle 
kar yağışının beklenenin altında olduğu görülü-
yor. Enerji yönetimi, bu nedenle sudan elektrik 
üretiminde zorunlu olarak frene bastı” diyor. 

Aralık ayı da elektrik üretiminin motorların-
dan biri olarak görülen, en ucuz kaynak olan 
suda bekleneni vermedi. Ana havza olarak 
adlandırılan barajlara kasım ayının ardından 
aralığın ilk 17 gününde de beklenen ya da plan-

lanan miktarda su gelmedi. Ana havza olarak 
adlandırılan Adıgüzel, Alkumru, Almus, Alpas-
lan-1, Altınkaya, Batman, Boyabat, Demirköprü, 
Deriner, Dicle, Ermenek, Garzan, Hasan Uğurlu, 
Hirfanlı, Karacaören, Keban, Kemer, Kılıçkaya, 
Kralkızı, Kuzgun, Kandil, Oymapınar, Özlüce, 
Sarıyar, Tercan, Torul, Uzunçayır, Yamula ve Ye-
digöze’ye, 2018 yılının kasım ayında 2 milyar 
234 milyon metreküp su geldi. Söz konusu ba-
rajlara, bu yıl kasım ayında gelen su miktarı, 2 
milyar 159 milyon metreküpte kaldı. 

Söz konusu barajlarda, geçen yıl aralık ayı-
nın ilk 17 gününde, 3 milyar 703 milyon met-
reküp su birikti. Bu yıl aynı dönemde gelen su 
miktarı, geçen yıla oranla yarı yarıya azaldı ve 
1 milyar 471 milyon metreküp olarak kayıtlara 
geçti. 

Orta ve Doğu Anadolu’da ciddi sorun var
Peki, ana havza barajları neden önemli? 

Bu barajların havzasına gelen su, enerji yöne-
timine gelecek planlaması açısından önemli 
mesajlar veriyor. 

Örneğin, ana havza olarak öne çıkan Fırat 
Nehri üzerindeki Keban’da elektrik üretiliyor. 

BARAJLARDAKI SU BARAJLARDAKI SU 
SEVIYESI YÜZLERI SEVIYESI YÜZLERI 

GÜLDÜRMEDI GÜLDÜRMEDI 
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teknik düzenlemeler ve ekonomik yatırımlar ile gü-
neş enerjisi Avrupa Yeşil Anlaşması’nı gerçeğe dö-
nüştürebilir.

Maliyetlerdeki düşüş, tüketiciye avantaj 
sağlıyor

SolarPower Europe, 2019’un Avrupa güneş 
enerjisi sektörünün 2010’dan bu yana geçirdiği en 
iyi yıl olduğunu belirtirken maliyetlerdeki düşüş ve 
piyasadaki rekabetin yarattığı tüketici avantajları ile 
geçen yıla göre daha fazla fotovoltaik kurulduğuna 
dikkat çekti.

İstatistiklere göre, yıl sonunda AB’nin 131.9 GW 
toplam kurulu güneş enerjisi kapasitesine sahip 
olması bekleniyor. SolarPower Europe, bu yıl kı-
tada diğer tüm elektrik üretim teknolojilerinden 
daha fazla yeni fotovoltaik kapasitesi yapıldığını ve 
2008’den bu yana ilk kez İspanya’nın yeni kapasite 
konusunda lider ülke olduğunu kaydetti. SolarPower 
Europe etkileyici büyüme grafiği gösteren ülke için 
de Polonya’yı seçti. Polonya’nın kurulu güneş ener-
jisi kapasitesini bu yıl dört katına çıkarak 784 MW’a 
ulaşması bekleniyor.

Rapora göre, 28 AB ülkesinden 26’sı önceki yıla 
göre daha fazla güneş enerjisi kullanıyor. Bu yılın so-
nuna kadar AB, 2018’de faaliyet gösteren 115.2GW’a 
yüzde 14’lük bir büyüme ile 131.9GW kümülatif ku-
rulu PV kapasitesine ulaştı.

PV kapasitesi artışında lider ülkeler:
1. İspanya (4.7GW)
2. Almanya (4GW)
3. Hollanda (2.5 GW)
4. Fransa (1.1GW)
5. Polonya (784MW)

AB’de en popüler enerji üretim kaynağı 
“güneş”

SPE Politika Direktörü Aurélie Beauvais, AB ül-
keleri için bağlayıcı olan ulusal 2020 yenilenebilir 
enerji hedeflerinin de güneşin yükselişinde kilit bir 
faktör olduğunu söyledi. Beauvais, “Ülkeler artık 
2030 yılına kadar yüzde 32 yenilenebilir enerji he-
defi belirleyen Avrupa Komisyonu’nun temiz enerji 
paketine uyum konusunda hareket etmeye hazırla-
nıyorlar” ifadesini kullandı.

2019 yılında duyurulan “Tüm Avrupalılar İçin 
Temiz Enerji” yasama paketi ayrıca, PV gücünün 
2030’a kadar yayılmasını destekleyecek birçok gü-
neş enerjisi önerisi içeriyor. Kolay kurulan ve çoğu 
zaman en düşük maliyetli yenilenebilir kaynak olan 
güneş enerjisi, ayrıca Avrupa vatandaşları arasında 
en popüler enerji üretim kaynağı olarak görülüyor. 
SPE’ye göre, gelecekte de bu ilginin devam etmesi 
için güneş elektriğinin şebekeye entegrasyonu için 
daha akıllı yönetmeliklerin hazırlanmasını gerekti-
riyor.

2019 yılına ilişkin tahminlerde, Avrupa Birliği’nin 
28 üye ülkesinin bu yıl şebekeye 16,7 GW kapasitede 
fotovoltaik eklemesi ve yüzde 104’lik şaşırtıcı bir ar-
tış göstermesi bekleniyor. İspanya, bu yıl kapasite 
artışının ön saflarında yer alırken kurulu gücüne 
4.7 GW ekledi. Almanya 4 GW, Hollanda 2,5 GW ve 
Fransa 1,1 GW kapasite eklemeye hazırlanıyor.

SolarPower Europe (SPE) CEO’su Walburga He-
metsberger, Avrupa Birliği’nin güneş enerjisinde 
yeni bir büyüme çağına girdiğini vurgulayarak şu 
açıklamalarda bulundu: Güneş enerjisi konusunda 
yeni bir döneme girdik. Güneş panelleri diğer tüm 
yenilenebilir enerji teknolojiler arasında en çok ter-
cih edilen teknoloji konumunda yer alıyor. Bu alanda 
Avrupa’nın doğru yolda olduğunu düşünüyoruz. İk-
lim konusunda gösterilen siyasi liderlik, politikalar, 

Avrupa Birliği, güneş enerjisi 
pazarına kilitlendi

SolarPower Europe, “Güneş Enerjisi için AB Pazar Görünümü 2019-2023” raporunu yayınladı. 
Ön istatistiklere göre, bu yıl 2010’dan bu yana AB’nin PV kapasite artışında yaşanan en iyi yıl 

olabilir. AB üyesi ülkelerde PV kapasite artışı yüzde 104’e yükselirken 4,7 GW’lik yeni kapasite 
ile birinci sıradaki İspanya’yı 4 GW ile Almanya izliyor. 

Grafik-1: AB 28 IÇIN TOP 10 GÜNEŞ PV PIYASASI, 
2018 – 2019

Grafik-2: AB 28 GÜNEŞ PV PAZARLARININ KAPASITE EKLEMELERI VE PAYLARI -TOP 10 (2019 & 2023 YILLARI)
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▶ Avrupa Birliği, güneş enerjisi pazarına kilitlendi DÜNYA GÜNDEMİ 
Esen Erkan



Bu yılın başlarında 2019 için yıllık küresel 

PV kapasitesi ilavesinin 128 GW olacağı 

öngörülüyordu. 2019 yılında AB PV pazarında 

yüzde 100’ün üzerinde büyüme kaydedilirken 

AB’nin 2018’de güneşten elde ettiği toplam 

8,2 GW kapasiteye geçtiğimiz yıl içerisinde 

16,7 GW daha eklendi.

AB üye devletlerinin enerji üretiminde yenile-
nebilir kaynakların payını 2030 yılına kadar yüzde 
32’ye çıkarma kararı nedeniyle hazırlık yapmaya 
başladıkları ve önümüzdeki yıllarda bu irade ile 
güçlü bir büyüme beklendiği ifade ediliyor. So-
larPower Europe raporunda, bu yıl 16.7 GW yeni PV 
kapasitesi eklendiğini, gelecek yıl 21 GW, 2021’de 
21.9 GW PV kapasitesi eklemesi ve rekor yılın 2022 
olması bekleniyor.

SolarPower Europe’ın, 2019’a ilişkin nihai ista-
tistiklerini ve beş yıllık yeni PV talep tahminlerini 
Haziran 2020’de Münih’te düzenlenecek Intersolar 
Avrupa Ticaret Fuarı’nda yayınlaması planlanıyor.

Yeni gelişen pazarlara öneriler…
Fildişi Sahilleri, Kazakistan, Mozambik, Myan-

mar ve Senegal gibi yeni gelişen güneş pazarlarının 
daha iyi anlaşılması ve yatırım fırsatlarının gösteril-
mesi için raporda zorluklar ve fırsatlar da belirlendi.

FIRSATLAR
  Büyük pazar potansiyeli: SolarPower Europe, 

şartların uygun olması durumunda, gelişmek-
te olan pazarların 2023 yılına kadar 100 GW 
güneş ekleyebileceğini tahmin ediyor.

  Tüm insanların temiz enerjiye erişebilmesi: Gü-
neş, çevik, akıllı ve kullanımı kolay bir teknolo-
ji olarak, dünya genelinde ekonomik, güvenilir, 
sürdürülebilir ve modern enerjiye evrensel eri-
şimin sağlanmasında yardımcı olabilir.

  Destek araçları: Development and Interna-
tional Cooperation Instrument (NDICI) adlı 
sisteminin, destek araçlarının yetersiz koordi-
nasyonunda zorlukların üstesinden gelmeye 
yardımcı olma potansiyeline sahip olması.

ZORLUKLAR
  Sınırlı siyasi irade, kurumsal kapasite ve eko-

nomik istikrarsızlık gibi pazara giriş engelleri,
  Tek tip bir finansman kuralının olmaması, 

mevcut AB destek araçlarının koordinasyonu-
nun ve şeffaflığının eksik olması,

  Yeşil mal ticareti için mevcut bir çerçevenin 
bulunmaması.
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▶ Avrupa Birliği, güneş enerjisi pazarına kilitlendi



Türkçe ve İngilizce olarak hazırladığı son raporunda 
ekonominin ve modern hayatın vazgeçilmez girdi-
lerinden olan enerjiyle ilgili çok boyutlu ve eksenli 
bir yaklaşımla, sektörün bugününü ve sektöre ilişkin 
öngörüleri paylaştı.

Burcu Bektaş, Can Hakyemez, Emre Yanık ve Dr. 
Kubilay Kavak tarafından hazırlanan “Sektörel Gö-
rünüm: Enerji” başlıklı raporda, düz çizgilerle değil 
iniş-çıkışlarla ilerleyen, dev yatırımcılarla küçük 
ölçekli aktörleri aynı düzlemde buluşturan ve belli 
yönleriyle derinleşmiş Türkiye enerji piyasasının 
mevcut durumuna değiniliyor ve durumun özet 
resmi sunuluyor. Raporda, enerji verimliliğinin enerji 
politikasının önde gelen gündem maddelerinden bi-
risi olmaya devam edeceğine işaret ediliyor.

Teşvikler yenilenebilir enerjiye ilgiyi artırdı 
2010-2018 yılları arasında kurulu gücün elekt-

rik talebinden daha fazla büyüdüğüne dikkat çeken 
TSKB Ekonomik Araştırmalar Yöneticisi Can Hak-
yemez, mevcut fazlalığın bir kısmının, kaçınılmaz 
biçimde rezerv yedeği gerektiren yenilenebilir kay-
naklardan elektrik üretimindeki büyümeye atfedile-
bileceğini belirtti.

Hakyemez, Türkiye elektrik kurulu gücüyle ilgili 
şunları söyledi: 1980’li yılların başında 5 GW civa-
rında olan Türkiye toplam kurulu gücü, 2018 yılı so-
nunda 88,5 GW’a ve 2019 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 
ise 90,7 GW’a ulaştı. Bu artışta, son yıllarda yenile-
nebilir enerji kaynaklarından ve yerli kaynaklardan 
elektrik üreten santrallere verilen teşviklerin etkisi 
yüksek. 2019 yılı Eylül ayı itibarıyla Türkiye toplam 
kurulu gücünün yüzde 48,4’ü yenilenebilir ve yüzde 
61’i yerli kaynaklarla elektrik üreten santrallerden 
oluşturuyor.

Raporda yer alan rakamlara göre, 2018 yılı so-
nunda 5,4 GW civarında kurulu güce sahip olan li-
sanssız santraller 2019 yılı Eylül ayı sonunda 5,9 
GW’a ulaştı. 2019 yılı ilk dokuz ay içerisinde 2,2 GW 
civarında gerçekleşen kurulu güç artışının büyük bir 
çoğunluğu yerli kaynaklardan elektrik üreten sant-
rallerden meydana geliyor. 1,1 GW’lık kurulu güç ar-
tışı lisanslı yerli kömür santrallerinden sağlanmakta 
iken toplam artışın 0,53 GW’lık kısmını güneş ener-
jisi santralleri oluşturuyor.

Devreye alınan santrallerin geriye kalanının ise 

165,7 MW’lık kısmı hidroelektrik santralleri (HES), 
388,1 MW’ı rüzgâr enerjisi santralleri (RES), 437,1 
MW’ı da biyokütle, atık ısı ve jeotermal enerji sant-
ralleri. Bu dönemde doğal gaz santrallerinin kurulu 
gücünde 549,7 MW’lık bir azalma gerçekleşti.

Enerji verimliliğinin önemi artmaya devam 
ediyor

“Sektörel Görünüm: Enerji” raporuna göre, enerji 
verimliliği, özellikle gelişmiş ülkelerde enerji politi-
kasının önde gelen gündem maddelerinden olmaya 
devam ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) ve-
rilerine göre, 2017 yılında toplam 1,8 trilyon dolarlık 
enerji yatırımının yüzde 13’ü (yaklaşık 235 milyar 
dolar) enerji verimliliği için yapılırken, bu alandaki 
yatırımlar 2016’ya göre yüzde 3 artış gösterdi.

Küresel enerji yatırımları 2018’de önceki yılla 
benzer şekilde 1,85 trilyon dolar seviyesinde ger-
çekleşti. Enerji verimliliğine 240 milyar dolar yatırım 
yapıldığının belirtildiği raporda, “Enerji verimliliği 
yatırımlarında ağırlıklı bir payı bulunan inşaat sek-
töründe 2018 yılında meydana gelen gerilemenin et-
kisiyle, bahsi geçen dönemde yatırımlarda göreceli 
bir durgunluk izlendi” ifadeleri yer alıyor. Raporda 
ayrıca, kaynak verimliliği ve dışa bağımlılığın azal-
tılması kapsamındaki önemi ile enerji verimliliğinin 
gelecek dönemde de önemini artırarak koruyaca-
ğına işaret ediliyor.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafın-
dan hazırlanan “Sektörel Görünüm: Enerji” adlı ra-
pora göre, eylül sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam 
kurulu gücü 90,7 GW’a ulaştı. Artışta, yenilenebi-
lir enerji kaynaklarıyla yerli kaynaklardan elektrik 
üreten santrallere verilen teşviklerin etkisinin yük-
sek olduğu ifade edilen raporda, toplam kurulu gü-

cün yüzde 48,4’ünün yenilenebilir enerjiden, yüzde 
61’inin de yerli kaynaklarla elektrik üreten santral-
lerden oluştuğu vurgulanıyor. Raporda, enerji verim-
liliğinin gelecek dönemde de en önemli başlıklardan 
biri olmaya devam edeceğine dikkat çekiliyor.

Ana sektörlerin görünümünü ortaya koyan çalış-
malar gerçekleştiren TSKB Danışmanlık Hizmetleri, 

Türkiye’nin yenilenebilir 
kaynaklardan elektrik üretimi 

toplamın yarısına ulaştı
TSKB Danışmanlık Hizmetleri, ekonomiye etkileri, global jeopolitik ilişkiler ve çevreyle 

doğrudan ilişkisi nedeniyle her zaman en önemli sektörler arasında yer alan enerji sektörüyle 
ilgili detaylı bir rapor yayınladı. “Sektörel Görünüm: Enerji” başlıklı rapor, çok boyutlu ve 

eksenli bir yaklaşımla sektörün özet bir resmini çekiyor.

Can Hakyemez
TSKB Ekonomik Araştırmalar Yöneticisi
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▶ Türkiye’nin yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi toplamın yarısına ulaştı RAPOR 
Esen Erkan 



Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği GÜYAD tara-
fından düzenlenen “Yenilenebilir Enerji Finansmanı 
Zirvesi”, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardım-
cısı Abdullah Tancan, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş 
ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın katılımıyla ya-
pıldı.  Enerji ve finans sektöründen 130’u aşkın üst 
düzey yöneticiyi bir araya getiren zirvede, katılımcı-
lar yenilenebilir enerji projelerinin finansmanındaki 
en ideal çözümler konusunda fikirlerini paylaştı. 

15 Kasım 2019’de İstanbul Rafless Otel’de dü-
zenlenen zirveye, Akbank Kurumsal ve Yatırım Ban-
kacılığı Bölüm Başkanı Hakan Birhan, Garanti BBVA 
Kurumsal Krediler ve Proje Finansmanı Yapılan-
dırma Direktörü Emre Hatem, İş Bankası Kurumsal 
Krediler Tahsis Bölüm Müdürü Can Yücel ve Yapı 
Kredi Bankası Proje ve Yapılandırılmış Finansman 
Direktörü Hale Tunaboylu Yayla konuşmacı olarak 
katıldı. 

Açılış konuşmalarının ardından banka temsil-
cilerinin katılımıyla yapılan oturuma moderatörlük 

yapan GÜYAD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkök 
yaptığı konuşmada, “Bugün bir başarı hikayesi ola-
rak nitelendirilen YEKDEM sürecinin tüm mimarla-
rını bir araya getirdik. Enerji Bakanlığı, TBBM Enerji 
Komisyonu, EPDK, bankalar ve yatırımcılarla YEK-
DEM gerçekten de bir başarı öyküsü oldu” sözleriyle 
başlattı. Oturumda Akbank, Garanti BBVA, İş Ban-
kası ve Yapı Kredi Bankası yöneticileri YEKDEM’in 
geçmişten bugüne Türkiye enerji sektörüne nasıl bir 
ivme kazandırdığını ve bundan sonraki sürece dair 
beklentilerini paylaştı. 

Zirvenin son bölümünde ise EPDK Başkanı Mus-
tafa Yılmaz, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah 
Tancan görüşlerini paylaştı. 

Tancan: Güneşte mini YEKA ihaleleri aralık 
ayında ilan edilecek

YEKA yarışmalarını aralık ayında ilan etmeyi 
planladıklarını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kan Yardımcısı Abdullah Tancan, yenilenebilir enerji 

kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amacı kulla-
nımına dair kanunda düzenlemeler yapılması ge-
rektiğini ve bunların yasalaşmasının ardından 2021 
yılı sonrası için yenilenebilir enerji teşvikleri ile il-
gili sürecin ilan edileceğini söyledi. Tancan, “Aralıkta 
1.000 MW kapasiteli mini güneş YEKA yarışmalarını 
ilan edeceğiz. 1.000 MW’lık bir kapasiteyi 10’ar MW 
kapasitelere başvurulabilecek ve 100 ayrı yarışma 
ilanı olacak şekilde kurguluyoruz. 10 ila 50 mega-
vat arasında değişebilecek kapasiteleri 39 ilimiz için 
açmayı planlıyoruz, bu sayı 40 ya da 41’e çıkabilir. 
Sektörden de görüşleri aldıktan sonra teknik hu-
susları da netleştirmiş olacağız. Nisan 2020’de tek-
lifleri alacak şekilde planlama yapıyoruz” şeklinde 
konuştu

Yılmaz: Tek model YEKDEM olmamalı
Türkiye’de rüzgar enerjisinde 8 bin, güneş ener-

jisinde 6 bin MW’lık kapasitelerin oluşmasında YEK-
DEM’in önemli bir payı olduğunu söyleyen EPDK 
Başkanı Mustafa Yılmaz ise “Türkiye’nin enerji ya-
tırım kültürünü değiştirdik, buna paralel finansman 
kültürünü de değiştirmemiz gerekli. Yeni modeller 
üretmeliyiz. Türkiye enerji sektöründe yatırımların 
küçülerek tabana yayılmasını arzu ediyoruz. YEK-
DEM’i destekliyoruz ancak tek model YEKDEM olma-
malı. Yeni finansman modellerine dair çalışmalar 
yapılmalı” dedi. 

Bankalar uzun vadeli destek istiyor
YEKDEM’in devam etmesinin enerji sektörünün 

büyümesi için gerekli olduğunu  belirten Garanti 
BBVA Kurumsal Krediler ve Proje Finansmanı Yapı-
landırma Direktörü Emre Hatem de konuşmasında 
şunları dile getirdi: Yeni dönem için alım garantisi-
nin fiyat seviyesi, para birimi ve garantinin sabit mi 
yoksa piyasa takas fiyatına (PTF) mı bağlı olacağı üç 

önemli konu. Yeni dönemdeki alım garantisi PTF’ye 
endeksli olursa, bankaların bu projeleri finanse et-
mesi zorlaşır. Şu an en düşük faiz Euro’da ve yeni 
dönemde alım garantisinin de Euro üzerinden ve-
rilmesinde fayda olduğunu görüyoruz. Ayrıca yeni-
lenebilir enerji projelerindeki ekipmanların çoğun-
lukla Avrupa’dan ithal edildiğini düşündüğümüzde, 
maliyetler dolara göre daha düşük çıkıyor.

Türkiye İş Bankası Kurumsal Krediler Tahsis Bö-
lüm Müdürü Can Yücel de “95 milyar dolarlık yatı-
rım bütçesinin 70 milyar doları bankalarca fonlandı. 
Ağırlıklı bölüm ise YEKDEM. Bankaların önemli 
oranda tahsilat yaptığı sektörde 45 milyar dolarlık 
bir kredi bakiyesi oluştu, bu çok önemli. Sektör her 
halükarda mevcut kapasitenin kalitesini muhafaza 
etmek ve teknolojiye ayak uydurmak için büyümek 
zorunda. Kredi portföyümüz içinde enerjinin ağırlı-
ğının aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz” 
analizini yaptı. 

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Bölüm 
Başkanı Hakan Birhan “Vadenin yeterli olması lazım. 
Fiyatın sabit ve vadenin uzun olması durumunda 
kaynakları daha rahat ayırabiliyoruz. Vade ve fiyatın 
birbiriyle çalışıyor olması çok önemli. Mevzuat da 
çok net, az değişen bir mevzuat olmalı” ifadelerini 
kullandı.

“YEKDEM bankacıların sisteme olan güvenini ve 
inancı perçinledi. Proje finansmanı bankacılar ola-
rak görmek istediğimiz sabit fiyattan uzun vadeli 
satın alım garantisi” diyen Yapı Kredi Bankası Proje 
ve Yapılandırılmış Finansman Direktörü Hale Tuna-
boylu Yayla ise rüzgar ve güneşin son derece sağlıklı 
giden, kredi ödeme sorunu olmayan projeler oldu-
ğunu belirtti. Tunaboylu Yayla, “10 yılı aşkın süreleri 
kapsayan uzun vadeli finansman garantileri bu des-
teği sürdürülebilir kılar” şeklinde konuştu.

GÜYAD tarafından düzenlenen “Yenilenebilir Enerji Finansmanı Zirvesi”nde enerji sektörü ve finans 
dünyası bir araya geldi. Zirvede bir konuşma yapan Enerji Bakanı Yardımcısı Abdullah Tancan, 2021 yılı 
sonrası için yenilenebilir enerji teşvikleri ile ilgili sürecin ilan edileceğini söyledi. Bankacılar ise enerji 

sektörüne desteklerinin sürmesi için uzun vade ve net bir mevzuatın gerekli olduğunu vurguladı… 

Bankacılar yenilenebilir enerji kredisi 
için uzun vade ve net mevzuat istiyor

Abdullah Tancan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı

Mustafa Yılmaz
EPDK Başkanı
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▶ Bankacılar yenilenebilir enerji kredisi için uzun vade ve net mevzuat istiyor ETKİNLİK 
Z. Işık Adler 



düşüştür” şeklinde konuştu. Hala 
sorunlu krediler olsa da büyük kıs-
mının çözülüyor olduğunu belirten 
Hatem, “Yine de enerjide bir başarı 
hikayesi yarattık, burada şampiyon 
sektör de rüzgar sektörü. Finans-
manda en sorunsuz sektör rüzgar 
sektörü. Demek ki finanse ettiğimiz 
rüzgar projelerinde işler iyi gidi-
yor. Bu durum bankaların bundan 
sonra da sektöre olumlu bakmaya 
devam edecekleri anlamına geli-
yor” değerlendirmesinde bulundu. 

Bundan sonra büyük ölçekli ve 
sıfırdan bir doğal gaz ya da termik 
santral yatırımı olacağına çok ihti-
mal vermediklerini belirten Emre 
Hatem, önümüzdeki 6 yıl boyunca 
toplamda 15 bin MW’lık yenile-
nebilir enerji yatırımının devreye 
girmesini beklediklerini söyledi. 
Hatem, “Oranları tartışabiliriz ama 
biz ekonominin büyüyeceğine ina-
nıyoruz. Bu yatırımlar yapılsa bile 
artan tüketimle birlikte en geç 
2025 yılına kadar mevcut arz faz-
lası durumu ortadan kalkabilir” 
dedi. 

“Arz fazlası marjı 2023 
sonrası hızla eriyecek”

Türkiye’nin 90 bin MW’a ula-
şan kurulu gücü olduğuna dikkat 
çeken Elektrik Üreticileri Derneği 
EÜD Başkanı Cem Aşık, geçen yıla 
oranla elektrik tüketiminde yüzde 
1,4’lük düşüş olduğuna dikkat 
çekti. Buna karşın 2023’ten sonra 
bu arz fazlası marjın hızlı bir şe-
kilde eriyeceğini ve beklemeyip 
şimdiden harekete geçmenin 
gerekli olduğunu söyleyen Aşık, 
sözlerine şöyle devam etti: Özel 
sektörde 2020 sonuna kadar yeti-
şecek santraller dışında çok ciddi 
bir proje yok ama sırf rüzgar ta-
rafında bile küçümsenmeyecek 
ciddi rakamlar var, sadece 2 ila 3 
bin MW rüzgarda devreye girecek 
görünüyor. Bunun dışında birkaç 
devlet projesi var, ayrıca bir nük-
leer projesi var toplam 4 bin 800 
MW olmak üzere. İkincisi yerli 
linyit sahalarını geliştirerek ihale 
etme düşüncesi var. Eğer bunlar 
yapılırsa arz düşüşü olmayacaktır. 
Ama fiyatların nereye gideceği ko-
nusu da çok önemli.”

Rüzgarda 10 yılda 10 bin MW 
hedefi

Türkiye’de yenilenebilir enerji-
nin payının şu an toplam 44 bin MW 

seviyesinde olduğunu hatırlatan 
Cem Aşık, “Biz de rüzgarda ciddi bir 
artış olacağını bekliyoruz. Rüzgarda 
önümüzdeki 10 yılda en az 10 bin 
MW’ın, umarız 15 bin MW’ın girmesi 
söz konusu olabilir. YEKDEM’den 
çıkan rüzgar santrallerinin ne ola-
cağına dair birkaç senaryomuz var” 
diyerek bu senaryolar hakkında da 
bilgi verdi. “Öncelikle rüzgar sant-
rallerinin geliri bir anda 73 dolar-
dan 45-47 dolar seviyelerine ine-
cek” diyen Aşık, devletin, elektrik 
fiyatlarının oluşumundaki dinamik-
lerde taraflardan birisi olması ve 
sanayiyi enerji üzerinden sübvanse 
etme politikasından vazgeçilmesi 
gerektiğini vurguladı. 

Aşık, YEKDEM sonrası dö-
nem için de şunları söyledi: YEK-
DEM’den çıkacak santraller ve 
yeni yatırımcılar ne yapabilirler 
hakkında çeşitli senaryolar var. Bi-
rincisi kendi boyutuna göre kendi 
optimizasyonunu yapacak şirket-
ler olacaktır ama gördüğümüz 
piyasada bu şirketlere hizmet ver-
mek için kurulan ve gelişen şir-
ketler var. Sabit fiyatla alım veya 
çıkan fiyat üzerinden bir anlaş-
mayla çalışmak mümkün olabile-
cek görünüyor. Yeni yatırım için de 
iki model var, bir YEKA modeli, ör-
neğin açıklanan mini ya da maksi 
YEKA’lar, diğeri de YEKDEM.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Bir-
liği (TÜREB) tarafından “Rüzgar 
Enerjisi, Memleket Meselesi” 
mottosuyla düzenlenen 8. Türkiye 
Rüzgar Enerjisi Kongresi kapsa-
mında düzenlenen “YEKDEM Son-
rası Döneme Genel Bakış” adlı 
oturum TÜREB Yönetim Kurulu 
Üyesi Tuna Güven’in moderatör-
lüğünde yapıldı. Garanti BBVA’dan 
Emre Hatem’in yanı sıra Elektrik 
Üreticileri Derneği EÜD Başkanı 
Cem Aşık, RES Group Kıdemli 
Finansal ve Ticaret Analisti Enes 
Tatbak ve DNV-GL Enerji Danış-
manı Juan José Díaz Gonzalez’in 
konuşmacı olarak katıldığı otu-

rum, rüzgar ağırlıklı olmak üzere 
önümüzdeki 5 yıl içerisinde YEK-
DEM uygulamasından peyderpey 
çıkacak olan santrallerin duru-
munu gündeme taşıdı.

“Finansmanda en sorunsuz 
sektör rüzgar”

YEKDEM uygulamasına giren 
yenilenebilir enerji projeleri saye-
sinde bugün enerjide ithalat ma-
liyetimizin daha az, elektrik fatu-
ramızın da daha düşük olduğunu 
söyleyen Garanti BBVA Kurumsal 
Krediler ve Proje Finansmanı Ya-
pılandırma Direktörü Emre Ha-
tem, enerji sektöründe yaşanan 
yeniden yapılandırma sorunları-

nın arkasında arz-talep denge-
sine bağlı düşük fiyatların önemli 
bir faktör olduğunu, bunun temel 
nedeninin de petrol fiyatlarında 
özellikle 2015-2018 arasındaki 
beklenmedik ve çok hızlı düşüşler 
olduğunu vurguladı. 

Arz fazlası konusuna da deği-
nen Hatem, “Biz bankalar olarak 
arz fazlasının olacağını öngördük 
ve temkinli davrandık çünkü bir 
dönem bize yağmur gibi proje ya-
ğıyordu. Bu nedenle seçici olduk. 
Bugün bazı projelerin yapılandırıl-
ması gerekiyorsa buradaki en bü-
yük sorun bence arz talep denge-
sinden ziyade petrol fiyatlarındaki 

TÜREB tarafından düzenlenen 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’nde sektörün finansal durumu masaya 
yatırıldı. Konu ile ilgili düzenlenen bir panelde konuşan Garanti BBVA Kurumsal Krediler ve Proje Finansmanı 

Yapılandırma Direktörü Emre Hatem, “Finanse ettiğimiz 2 bin 500 MW’lık projelerin tamamı kredilerini 
sorunsuz ödüyor” dedi. Rüzgar sektöründe işlerin iyi gittiğini söyleyen Hatem, “Bundan sonra büyük ölçekli ve 

sıfırdan bir doğal gaz ya da termik santral yatırımı olacağına çok ihtimal vermiyoruz. Önümüzdeki 6 yıl boyunca 
toplamda 15 bin MW’lık yenilenebilir enerji yatırımının devreye girmesini bekliyoruz” öngörüsünde bulundu

Bankalar doğal gaz ve Bankalar doğal gaz ve 
termik değil, yenilenebilirde  termik değil, yenilenebilirde  

yeni yatırım bekliyoryeni yatırım bekliyor
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buluyor. Hacim olarak dünya rezervleri 15 milyar 
metreküpken bizde bu rakam 5.1 milyar metreküp 
düzeyinde. Bu da aslında katma değerli ürün satı-
şında daha çok yol almamız gerektiğini gösteriyor. 
Devletimiz ve bakanlıklarımız olarak bu konuda 
desteğimiz tam. 2019 yılında tam 14 ticaret heyeti 
düzenlendi ve bizler de desteğimizi gösterdik. Çok 
güzel işler başaracağımızdan şüphemiz yok” şek-
linde konuştu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Mevlüt Kaya da konuşmasına “Bugün evi-
mizde kullandığımız telefona, su içtiğimiz bardak-
tan elimizden düşürmediğimiz tabletlere, uçaklar-
dan gemilere kadar hayatımızın vazgeçilmezi olan 
birçok ürün farklı madenler içeriyor. Modern sağlık 
hizmetleri, bankacılık sistemleri, ulaşım, ısınma, 
gıda gibi birçok sektör maden sektörüyle yaşıyor. 
Yani ‘hayatımız bu kadar maden’ken hem doğru ma-
dencilik yapmamız hem de bunu kamuoyuna doğru 
anlatmamız gerekiyor” sözleriyle başladı. 

Dünyadaki 90 çeşit madenin 77’si Türkiye’de 
Türkiye’nin en önemli öz kaynaklarından biri 

olan madenlerin yeryüzüne çıkarılıp, yerinde işle-
nerek ekonomiye kazandırılması gerektiğini vur-
gulayan Kaya, dünyadaki 90 çeşit madenin 77’sinin 
Türkiye’de bulunduğuna dikkat çekti.  “Dünya metal 
maden rezervlerinin yüzde 0.4’ü, endüstriyel ham-
madde rezervlerinin yüzde 2.5’i, kömür rezervlerinin 
yüzde 1’i ve jeotermal potansiyelinin yüzde 0.8’ine 
sahibiz” diyen Kaya, artık hammadde üretip satmak 
yerine dünya pazarına katma değerli ürünler sunul-
masının şart olduğunun altını çizdi. 

Madencilikte dışa bağımlılığa da dikkat çe-
ken  Kaya, açıklamalarını şöyle sürdürdü: Ülke ola-

rak toplam ithalatımızın yaklaşık yüzde 75’ini enerji, 
hammadde ve ara mal kalemleri oluşturuyor. İhti-
yacımız olan enerji kaynaklarını ve metalleri dışarı-
dan satın almak için çok büyük bedel ödüyoruz. İthal 
kömür, demir cevheri, altın, bakır, kurşun, çinko ve 
birçok maden ve metal için her yıl yaklaşık 25 milyar 
dolar harcıyoruz. Öz kaynaklarımız ise hala topra-
ğın altında yatıyor! Bu yeraltı kaynaklarının çıkarılıp 
ekonomiye kazandırılmasının milli bir görev oldu-
ğuna inanıyor, madenlerimizi işleterek milletimizin 
yararına sunmak istiyoruz. ‘İnadına üretim, inadına 
ihracat’ diyoruz.

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) tarafından 
düzenlenen Hayatımız Maden Çalıştayı’nın üçün-
cüsü, 16 Kasım’da İzmir’de “Sürdürülebilir Maden-
cilik” temasıyla gerçekleştirildi. Ticaret Bakan Yar-
dımcısı Rıza Tuna Turagay, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Ege Maden 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt 
Kaya, madencilik sektöründe faaliyet gösteren 15 si-
vil toplum kuruluşu ve maden sektörü profesyonel-
lerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda; çevre, 
mevzuat ve başarı hikayeleri başta olmak üzere ma-
dencilik sektörünün gündemindeki konular masaya 
yatırıldı.  Çalıştay, “Ülkemiz Madenciliğinde Başarı 
Öyküleri”, “Yaşamın Temeli Maden” ve “Sürdürülebi-
lir Madencilik İçin Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat” 
başlıklı üç oturumdan oluştu.

Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan  Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref 
Kalaycı, madenlerin toplumların refahı ve ekonomik 

kalkınması için şart olduğunu ve gelişmiş ekonomi-
lerin bugün geldiği noktada büyük rol oynadığını be-
lirterek “Ülkemizde çok çeşitli madenler var ancak 
karmaşık jeolojik yapımız, maden aramayı zorlaştı-
rıyor. Dünyada yer altı kaynakları sıralamasında 132 
ülke arasında üretim değerimizle 28, maden çeşitli-
liği bakımından da 10’uncu sırada yer alıyoruz. Yerli 
kaynakların ekonomiye kazandırılması ve değer zin-
cirinin oluşturulması bakanlığımızın temel hedefi. 
Yeni maden kanunu çalışmalarımız da devam ediyor. 
Bu kanunu madencilik sektörüyle beraber çalışarak, 
el ele çıkaracağız” dedi. 

“Katma değerli ürün satışımızı artırmak 
zorundayız”

Çalıştayın açılışında konuşan Ticaret Bakan Yar-
dımcısı Rıza Tuna Turagay  ise  “Türkiye olarak ma-
dencilikte 4.7 milyar dolara ulaşan bir ihracatımız 
var. Bunun 1.9 milyar doları mermerden geliyor. 
Dünyada ise bu rakam totalde 16-17 milyar doları 

SEKTÖR 2019 YILINDA YÜZDE 
9.2 ORANINDA KÜÇÜLDÜ 

Madencilik sektörünün 2019 yılının ilk çeyreğin-
de yüzde 9,2 küçüldüğünü ifade eden Kaya, “82 
milyonun ev sahibi olduğu madenlerin kiracıları 
olarak, inadına üretim, inadına ihracat sloga-
nıyla hareket ediyoruz. 2019 yılının Ocak-Ekim 
döneminde Türkiye’ye 3,6 milyar dolar döviz 
kazandırdık. Madencilik sektörü 15 milyar dolar 
ihracat rakamına ulaşacak potansiyele sahip. Bu 
potansiyeli ortaya çıkarmak için konunun tüm 
taraflarını ‘Hayatımız Maden Çalıştayı’nda bu-
luşturduk ve yol haritamızı belirledik. Ülkemizin 
maden ihtiyacını karşılayabilmek, dışa bağımlı-
lığı azaltabilmek için sürdürülebilir bir maden 
üretimini gerçekleştirmek zorundayız. Bunun 
için çevreyle dost, insan sağlığını üretimin mer-
kezine oturtan ve sürdürülebilir bir üretim zin-
cirini iyi yöneterek amacımıza ulaşabiliriz” diye 
konuştu.

“Madencilik sektörünün 
15 milyar dolarlık 

ihracat potansiyeli var”
Türkiye’nin maden ithalatının 25 milyar dolara çıktığını belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı 

Mevlüt Kaya, “Oysa ülkemiz çok ciddi bir maden kaynağına sahip, modern madencilik yaparak bu kaynağı 
kullanabilirsek hem ithalatı azaltırız hem de 15 milyar dolarlık ihracat yapabiliriz” dedi…

Mevlüt Kaya
Ege Maden İhracatçıları Birliği  

Yönetim Kurulu Başkanı
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde 
kurulan Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi’nde (NÖHÜNAM), 2014’ten beri karbon temelli 
nano malzemeler üzerine çalışma yürütülüyor. 
AA’dan yapılan habere göre çalışmalar kapsamında, 
yerli imkanlarla geliştirilen nano boyuttaki grafen 
film sayesinde, silisyum tabanlı güneş hücrelerinin 
verimliliğinde yaklaşık yüzde 20 oranında artış sağ-
landı.

NÖHÜNAM’da grafen üzerinde çalışmalar yürü-
ten Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Recep Zan, yaptığı açıklamada, mer-
kezin altyapısıyla ulusal ve uluslararası birçok araş-
tırma merkeziyle yarışacak düzeyde ve yenilenebilir 
enerji üzerine endüstriyel Ar-Ge kapasitesine sahip 
ender merkezlerden biri olduğunu söyledi.

Zan, merkezde yaklaşık 5 yıldır karbon temelli 
nano malzemeler üzerine çalışmalar yürüttüklerini 
belirterek, “Özellikle karbon malzemelerden, son yıl-
ların en popüler olanlarından grafen üzerine yoğun 
araştırmalar yapıyoruz. Bu alana doktora çalışma-
larım sırasında İngiltere’deki Manchester Üniversi-
tesi’nde başladım ve bu süreçte grafen konusunda 
2010 yılında Nobel Fizik Ödülü’nü alan Prof. Kons-
tantin Novoselov’un danışmanlığında çalıştım. Gra-
fen yaklaşık metrenin milyarda biri kalınlıkta. Yani 1 
milimetre kalınlıktaki bir grafit parçasında yaklaşık 
3 milyon tabaka grafen bulunuyor ve biz laboratu-
varlarımızda sadece o bir tabakayı yerli olarak üre-
tip çeşitli alanlarda kullanıyoruz” diye konuştu.

Zan, grafenin elektronik devrelerde, dokunma-
tik ekranlarda, enerji üretimi ve depolanmasında, 
yüzey kaplamalarında ve sağlık alanında kullanıla-
bileceğini aktararak, şunları kaydetti: Laboratuvar-
larımızda grafen üretimini halihazırda birden fazla 
yöntemle gerçekleştirebiliyoruz. Bu kapsamda biz 
grafeni hem ultra ince bir film olarak kimyasal bu-
har biriktirme tekniğiyle (CVD) hem de toz formda 
kimyasal ayrıştırma tekniğiyle üretiyor ve karakte-

rize edebiliyoruz. CVD cihazı özel dizayn edilmiş bir 
fırın sistemi olup, istenilen büyüklükte grafen ürete-
bilmemize imkan tanıyor. Ürettiğimiz grafen o kadar 
ince ve saydam bir malzeme ki gözümüzle görme-
miz mümkün değil, bunun için mikroskoplara ihtiyaç 
duyuyoruz. Bakır yüzeyinde ürettiğimiz grafen filmi 
birkaç kimyasal işlemle istediğimiz yere transfer 
edebiliriz.”

Yakıt pillerinin, zırh kaplamalarında 
kullanımı için çalışmalar sürüyor

Zan, ürettikleri grafen filmleri yine merkezde 
üretilen silisyum tabanlı güneş hücrelerine uygu-
ladıklarını ve anlamlı düzeyde verimlik artışı elde 
ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu: Güneş hüc-
relerinin en üst katmanında saydam ve iletken ta-
baka olarak kullanılan malzeme oldukça pahalı ve 
kırılgan. Bizim ürettiğimiz grafen ise diğer malze-
meye göre düşük maliyetli ve yüksek performansa 
sahip. Özellikle yerli imkanlarla ürettiğimiz grafeni 
uyguladığımız güneş hücrelerinde, grafen kullanıl-
mayan hücrelere göre yaklaşık yüzde 20 verim ar-
tışı sağladık. Bu artış sayesinde aynı alana kaplanan 
güneş panellerinden daha fazla enerji sağlanacağı 
gibi aynı enerjiyi daha az panel kullanarak da elde 
edebiliriz. Silisyum tabanlı güneş hücrelerinde kul-
lanılan mevcut malzemelerle elde edilen verimli-
lik artışı, yaklaşık olarak doyum noktasına ulaşmış 
durumda. Biz ise geliştirdiğimiz grafen sayesinde 
güneş hücrelerinde ciddi bir verim artışı sağlanabi-
leceğini gösterdik.”

Zan, çalışmalarını üniversitenin katkısıyla yerli 
imkanlarla gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, 
“Çalışmalarımız TÜBİTAK ve TÜBA tarafından da 
desteklenmektedir ayrıca laboratuvarlarımızda gra-
fenin farklı tür güneş hücreleri, yakıt pilleri, zırh kap-
lamaları, organik ve inorganik atık geri dönüşümü 
alanlarında kullanımı üzerine çalışmalarımız devam 
ediyor.” bilgisini paylaştı.

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde, Avustralya 
merkezli blockchain enerji şirketi Power Ledger ile 
ortaklaşa bir güneş enerjisi ticareti projesi yapıla-
cak. Investing.com sitesinde yapılan habere göre, 
uygulanabilirliğini incelemek için eşler arası güneş 
enerjisi ticareti denemesini başlatmak için Power 
Ledger ile ortaklık kurdu. Projenin ilk aşaması 2020 
yılının mart ayında tamamlanacak.

Deneme sırasında, Power Ledger blok zinciri ta-
banlı platformunu akıllı güneş enerjisi sistemleri ile 
entegre edecek ve çatı katında güneş altyapısı olan 
sakinlerin fiyatları belirleyebilmelerini, enerji alım 
satımlarını takip edebilmelerini ve fazla güneş ener-
jisi işlemlerini akıllı sözleşmeler yoluyla gerçekleş-
tirmelerini sağlayacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının karşı karşıya 
kaldığı ana sorunlardan biri, rüzgar ve güneş gibi 
öngörülemeyen unsurların gerekenden daha fazla 
veya daha az güç oluşturması durumunda, fazla 
enerjiyi depolamaktır. Bu nedenle, proje küçük üreti-
cilerin fazla enerji için kullanıcı bulmasını ve yenile-
nebilir kaynakları daha uygun hale getirmeyi kolay-
laştırmayı amaçlıyor.

Pilot proje tamamlandığında, Power Ledger so-
nuçları inceleyecek ve eşler arası enerji alım satı-

mını daha da kolaylaştıracak düzenlemeleri uyar-
lamak için yerel hükümetle birlikte çalışacak. Uttar 
Pradesh’teki fotovoltaik güneş enerjisi kapasitesi 
artan enerji taleplerini karşılamak üzere genişle-
meye ayarlanmış. 2017’de devlet 12 bin 500 me-
gawatt fotovoltaik enerji üretim kapasitesine sahipti.

Altyapı sahipleri daha fazla para kazanabilir 
Power Ledger daha önce Hindistan’da yenile-

nebilir enerji ticareti üzerinde çalışmıştı. Bu ayın 
başlarında şirket, Güney Batı Delhi’deki Dwarka 
bölgesinde bir denemenin tamamlandığını açık-
ladı. Uttar Pradesh’teki pilot projeye benzer şekilde 
Dwarka’daki deneme, katılımcıların daha ucuz, ye-
nilenebilir enerjiye erişmelerini ve güneş enerjisi 
altyapı sahiplerinin fazla enerjilerinden para kazan-
malarını sağlamayı amaçladı.

Böylece Hindistan, blockchain sisteminin benim-
senmesine yönelik proaktif bir yaklaşımla bir yetki 
alanı olduğunu kanıtladı. 27 Kasım’da, Hindistan 
Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, blok zinciri 
teknolojisinin potansiyelini ve ilgili kullanım durum-
larını yürütmek için ortak bir altyapının geliştiril-
mesinin gerekliliğini kabul ettiğini söyledi. Bakanlık, 
“Ulusal Düzeyde Blok Zinciri Çerçevesi” üzerinde 
çalıştığını ekledi.

Hindistan ve 
Avustralya’dan 
blockchain tabanlı güneş 
enerjisi ticareti

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 
hücre verimliliğini artıran nano 

malzeme geliştirdi
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Araç kullanıcılarının yüzde 57’si 
elektrikli araç tercih edecek

Mobility Monitor araştırmasının 
“Elektrikli Araçlar ve Sürdürülebi-
lirlik” bölümünü yayınlayan Lea-
sePlan, Türkiye’deki kullanıcıların 
elektrikli araçlara yaklaşımıyla il-
gili önemli bulguları ortaya koydu. 
Buna göre, Türkiye elektrikli araç-
larla ilgili en olumlu yaklaşımı gös-
teren ilk 3 ülke arasında yer aldı.

LeasePlan’dan yapılan ba-
sın açıklamasında, Türkiye son 3 
yılda elektrikli araçlar için en çok 
olumlu yönde tutum değiştiren 
ülkeler arasında birinci oldu. Son 
3 yılda Türkiye’deki kullanıcıların 
elektrikli araçlara olan tutumu 
yüzde 75 oranında pozitif olarak 
değişim gösterdi.

Öte yandan, 5 yıl içinde bir araç 
alacağı takdirde bu aracın elekt-
rikli bir araç olacağını en çok belir-
ten ülke de yine Türkiye oldu. Tür-
kiye’deki katılımcıların yüzde 57’si 
bu soruya “kesinlikle evet” yanıtını 

verirken, yüzde 35’i nötr kaldı, 
yüzde 8’i ise “kesinlikle hayır” ya-
nıtı verdi. Araştırmaya göre, yakın 
gelecekte araç kiralama niyetinde 
olan her 5 kişiden 2’si elektrikli 
araç kiralamak istiyor. Elektrikli 
araç kiralamak için en istekli ülke 
yüzde 87 ile Romanya olurken, 
bu ülkeyi yüzde 66 ile Yunanistan, 
yüzde 64 ile Türkiye izliyor.

Düşük maliyetler cazip kılıyor, 
yetersiz altyapı uzaklaştırıyor

LeasePlan’in Mobility Monitor 
araştırması, Türkiye’deki kullanı-
cıları elektrikli araç satın almaya 
yönlendiren ve satın almamasına 
neden olan en öncelikli üç ko-
şulu da ortaya koydu. Buna göre, 
Türkiye’deki katılımcıların yüzde 
72’si düşük kullanım maliyetleri 
nedeniyle elektrikli araçları önce-
likli olarak tercih edeceğini vurgu-
ladı. Bunu yüzde 47 ile düşük CO2 

emisyonları, yüzde 31 ile düşük 
NOx emisyonları takip etti. Böylece, 
Türkiye’deki kullanıcıların çevre 
duyarlılığı konusunda da hassas 
davrandığı ortaya çıkmış oldu. 

Öte yandan, Türkiye’deki kul-
lanıcıların elektrikli bir araç satın 
almamasındaki en önemli nede-
nin satın alma fiyatlarının aksine, 
yetersiz şarj altyapısı olduğu or-
taya konuldu. Buna göre, Türklerin 
yüzde 54’ü yetersiz şarj olanak-
ları nedeniyle elektrikli araç satın 
almamayı tercih ettiklerini ifade 
etti. Bu nedeni ise yüzde 50 ile 
satın alma fiyatı, yüzde 31 ile sü-
rüş menzili takip etti. Türkiye’deki 
katılımcıların yüzde 92’si özellikle 
halka açık yerlerde yeterli şarj 
istasyonları olmadığını ve bu du-
rumun da elektrikli araç satın al-
mama noktasında önemli bir kaygı 
yarattığını iletti.

KPMG’nin beşinci kez düzenlediği CEO Araştır-
ması’na, ekonomiye yön veren 11 ülkeden bin 300 
CEO katıldı. Türkiye’den de 25 CEO’nun görüş ver-
diği “Çevik Olmak ya da Geride Kalmak” başlığıyla 
yayımlanan araştırma sonucuna göre, on yıllardır 
süregelen geleneksel iş modelleri büyük bir hızla 
değişimden geçerken, teknoloji dönüşümü ertele-
yen şirketlerin her zamankinden daha fazla tehdit 
ediyor. CEO’lar, yönettikleri şirketin ayakta kalması 
‘çeviklik’ yeteneğine sahip olması gerektiğini söy-
lüyor. Geçen yıl Türk CEO’ların yüzde 44’ü ‘teknoloji 
yıkmadan kendi sektörlerindeki kökten değişime 
öncülük ettiğini’ söylüyordu. Bu yıl dönüşerek örnek 
olduğunu söyleyen CEO’ların oranı yüzde 92 oldu. 

Sonuçları değerlendiren KPMG Türkiye Başkanı 
Murat Alsan, “CEO’ların şirketlerinin büyümesi ve 
gelişmesine yönelik sağlamaları beklenen katkı 
artık değişiyor. Değişen müşteri ihtiyaçlarına, hızla 

gelişen teknolojik yeniliklere ve rakiplerin değişim 
hızına aynı hızla karşılık vermek gerekiyor” dedi.

Küresel şirketlerin artık yalnızca birer işletme 
değil siyasi etki sahibi aktör olarak da görüldüğünü 
belirten Alsan, şöyle devam etti: CEO’lar ise bu etki 
sahibi kurumların gerçek yönlendirici gücü. Deği-
şim, hazırlıksız yakaladığını yok etme tehdidiyle üze-
rimize gelirken CEO’ların yönettiği kurumların yapısı 
artık dünden daha karmaşık, politik ve ekonomik 
belirsizliklere her zamankinden daha açık. Şirketler 
çok uluslu yapılara dönüşüyor, teknolojinin büyüt-
tüğü rekabet geleneksel yapıları sarsıyor.

Alsan, teknolojinin Türkiye’deki CEO’ların günde-
minde çok hızlı yükseldiğini belirterek, “Türkiye’deki 
iş liderleri, teknolojinin sektörleri yıkarak dönüştür-
düğünün artık farkında. Teknoloji yıkmadan önce 
kendilerinin öncülük ederek sektörlerini dönüştür-
meye başladıklarını gördük” diye konuştu. 

Türk CEO’lar dönüşüme sarıldı
KPMG tarafından Türkiye’nin de aralarında olduğu 11 ülkeden yaklaşık bin 300 CEO ile yapılan 2019 

CEO Araştırması’nın sonuçlarına göre, teknoloji geleneksel iş modellerini sarsarken, CEO’lar dönüşerek 
ayakta kalacaklarını artık kabullendi. Bu yıl Türkiye’deki CEO’ların yüzde 92’si iş modellerini değiştirerek 

sektördeki dönüşüme öncülük ettiğini söyledi. Geçen yıl bu oran yüzde 44’tü…
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DÜNYADA IKLIM  
TÜRKIYE’DE OPERASYON 

CEO Araştırması’ndan öne çıkan bazı başlıklar 
şöyle: 

 �Türkiye’deki CEO’ların yüzde 56’sı iş dünyasında 
oyunun yeni kuralının ‘çeviklik’ olduğunu söylü-
yor. Küresel tarafta bu oran yüzde 67. Özellikle 
geleneksel yapılarla yönetilen büyük şirketlerin 
‘esneklik’ engelini aşması hayatta kalmanın en 
önemli şartı. CEO’lar değişimin gerisinde kalma-
nın yok olmakla sonuçlanacağına emin. 
 �1935’te bir şirketin ortalama ömrü 90 yıl, 1955’te 
75 yıl. Teknoloji ve dijital yıkıcı dönüşümün yıkıcı 
etkisiyle bu süre 2018’de 12 yıla geriledi. 
 �CEO’ların ajandasındaki risk sıralamasında ilk 
beş değişmiyor ama hepsi sürekli yer değiştiri-
yor. Küresel araştırmada iklim değişikliği geçen 
yıl risk gündeminin dördüncü sırasındayken bu yıl 
ilk sıraya yükseldi. İkinci sırada yıkıcı teknolojiler, 
üçüncü sırada ekonomik milliyetçilik geliyor.
 �Türkiye’de ise geçen yıl beşinci sırada olan ope-
rasyonel riskler bu yıl liste başında. İkinciliği üç 
risk paylaşıyor; ‘yıkıcı teknoloji’, ‘siber güvenlik 
riski’ ve geçen yıl terminolojiye giren ‘ülkesellik’. 
Ülkeselliğin risk sıralamasında üstte kalmasının 
sebebi, artan korumacılığın yarattığı öngörülmez-
lik... Çevre ve iklim değişikliği ise Türk CEO’ların 
listesinde son sırada… 

TICARET SAVAŞLARI ‘GÜVENI’ VURDU
 �Küresel CEO’ların yüzde 94’ü, kendi şirketlerinin 

büyüme potansiyeline güveniyor ancak yalnızca 

yüzde 62’si küresel ekonomi için büyüme potan-

siyeli olduğunu düşünüyor. Benzer durum Türki-

ye’deki CEO’lar için de söz konusu. Türkiye’deki 

CEO’ların yüzde 96’sı kendi şirketlerinin büyüme 

potansiyeline güvense de sadece yüzde 68’i kü-

resel ekonomide bir büyüme yaşanacağını düşü-

nüyor. (Geçen yıl küresel ekonomiye güven duyan 

CEO’ların oranı yüzde 88’ken bu yıl oran yüzde 
68’e geriledi.)
 �Küresel ekonomiye duyulan güvenin azalmasında 
son yıllarda yükselen korumacılık etkili oluyor. 
Çünkü ticaret savaşlarının da etkisiyle küresel ti-
caretin büyüme hızı ciddi şekilde düşüyor.

TÜRK CEO’LAR DEĞIŞIMIN ÖNCÜSÜ 
 �Türkiye’de değişim rüzgârının kendilerini vurma-
sını beklemeden şirketlerinin sektördeki kökten 
değişime öncülük ettiğini belirten CEO’ların sayı-
sında kayda değer bir artış var. 2018 yılında, CE-
O’ların yüzde 44’ü şirketlerinin kökten değişime 
öncülük ettiğini söylüyordu. 2019 yılında bu oran 
yüzde 92’ye yükseldi. 

BÜYÜME INORGANIK OLACAK
 �Belirsizliklere rağmen ‘Büyüme nereden gele-
cek?’ diye sorulduğunda, CEO’lar inorganik yön-
temleri işaret ediyor. Bunların başında da üçüncü 
taraflarla stratejik iş birlikleri geliyor. 2018’de kü-
resel CEO’ların yüzde 33’ü, Türk CEO’ların yüzde 
52’si ilk sıraya bu seçeneği koyarken, bu yıl küre-
sel CEO’ların yüzde 34’ü, Türk CEO’ların ise yüzde 
36’sı, bu yöntemin büyüme hedeflerini gerçekleş-
tirmekte daha öncelikli olduğunu düşünüyor. 

TICARETTE ISTIKAMET  
GÜNEY AMERIKA

 �Küresel CEO’ların yüzde 63’ü, gelecek üç yılda 
coğrafi genişleme için ilk önceliklerinin geliş-
mekte olan piyasalar olacağını belirtiyor. Buna 
karşılık, yalnızca yüzde 36’sı gelişmiş piyasalara 
öncelik veriyor.
 �2019’da Türk CEO’ların coğrafi genişleme için ilk 
önceliği geçen yıl olduğu gibi yine gelişmekte olan 
piyasalar. Ancak geçen yılla karşılaştırıldığında 
gelecek üç yılda coğrafi genişleme hedeflerinde 
en üste gelişmekte olan piyasaları koyan CEO’la-
rın oranının yüzde 68’den yüzde 52’ye gerilediği, 
gelişmiş piyasaları öncelik olarak gören CEO’ların 
oranının ise yüzde 32’den yüzde 48’e yükseldiği 
görülüyor. 

 �Gelişmekte olan piyasalarda Türk CEO’lar yüzde 
38 ile ilk önceliği geçen sene olduğu gibi Orta/
Güney Amerika’ya veriyor. Hemen arkasından 
yüzde 31 oranıyla (geçen yıl sıralamada ilk üçte 
yer almayan) Asya Pasifik gelirken üçüncü sırada 
yüzde 23 oranıyla Doğu Avrupa geliyor. 

YAPAY ZEKA IŞE GIRIYOR
 �Yapay zekâ tabanlı teknolojiler kurumsal per-
formansı dönüştürmek için fırsatlar sunuyor. Bu 
teknolojiler, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış 
verilerin toplandığı devasa veri havuzlarından ön-
görüler çıkarmak için kullanılıyor.
 �Türkiye’de ise CEO’ların yüzde 8’i süreçlerinin 
otomasyonunda yapay zekâ uygulamalarını ha-
yata geçirdiklerini, yüzde 36’sı deneme aşama-
sında olduğunu, yüzde 56’sı ise bu uygulamaları 
sınırlı olarak hayata geçirdiğini söylüyor. 

CEO’NUN GÖREV SÜRESI KISALIYOR
 �CEO’lar bulundukları görevde bir etki yaratmak 
için önceki CEO’lara göre daha az zamanları oldu-
ğunu düşünüyor. Küresel CEO’ların yüzde 74’ü or-
talama görev sürelerinin beş yıl olduğunu söylü-
yor. Türkiye’deki CEO’ların yüzde 60’ı bu görüşte. 
Tamamı, kariyerlerine başladıklarında bu süre-
nin daha uzun olduğunu belirtiyor. Türkiye’deki 
CEO’ların yüzde 68’i bir CEO’nun görevde kaldığı 
ortalama süre azaldıkça, çeviklikle hareket etme 
mecburiyetinin arttığını ifade ediyor.

52 • Aralık 2019 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA • Aralık 2019 • 53

▶ Türk CEO’lar dönüşüme sarıldı▶ Türk CEO’lar dönüşüme sarıldı



olarak günlük tutmaya başladığınızda, kendiniz için 
kafanızdaki tüm dağınık düşünceleri aktarabileceği-
niz bir alan yaratmış olursunuz. Siz yazdıkça, düşün-
celerinizin farkına varmanız da kolaylaşır; çünkü zih-
ninizin de yazdıklarınıza odaklanmasını sağlarsınız. 
Böylece zaman zaman “farkında olmadan” yaptığınız 
pek çok şeyin de farkına varabilirsiniz.

MEDITASYON ALIŞKANLIĞI EDININ
Günün yalnızca 10 dakikasını meditasyona ayır-

mak, iç sesinizi daha iyi duyabilmenize yardımcı 
olur. Çünkü meditasyon, sizi günlük rutinler ve alış-
kanlıkların dünyasından çeker alır. Kalbinizle ve ru-
hunuzla daha güçlü bir bağlantı kurmanızı sağlar 
ve henüz sizin bile keşfetmediğiniz gizli yönlerinizin 
ortaya çıkmasına yardımcı olur.

KIŞILIK TESTLERI ÇÖZÜN
Karakter analizi ve kişilik testleri çözmek, iç dün-

yanıza dair farklı konularda ipuçları almanızı sağlar. 
Ayrıca testlerin sonucunda kendinizle ilgili farkında 
olduğunuz ancak üzerine pek de kafa yormadığınız 
özelliklerinizi de keşfedebilirsiniz. Başlangıç için 
dünyanın en yaygın kullanılan kişilik testlerinden 
biri olan Myers-Briggs Kişilik Testi’ni çözebilirsiniz.

EĞER KIŞILIK TESTLERI SIZE GÖRE 
DEĞILSE KENDINIZE ŞU SORULARI 

SORABILIRSINIZ:
Kendinizi bir cümleyle nasıl tanımlarsınız, hayat-

taki amacınız nedir, şimdiye kadar başınıza gelen en 
önemli şey neydi ve bu sizim nasıl etkiledi ya da de-
ğiştirdi? Diğer insanlardan neden farklı olduğunuzu 
düşünüyorsunuz? Nelerden hoşlanıyor, nelerden 
hoşlanmıyorsunuz? Sizin için en önemli şey nedir? 
Nelerde iyisiniz? Sizi harekete geçiren şey nedir? 
Yaptığınız şeyi neden yapıyorsunuz?

GEÇMIŞINIZI GÖZDEN GEÇIRIN
Geçmişinizi gözden geçirip olaylara verdiğiniz 

tepkileri ve seçimlerinizi değerlendirmek, kendinize 
dair fikir sahibi olmanıza yardımcı olabilir. Geçmişi-

Kendinizi zaman zaman karakterinizin dışında, man-
tık dışı şeyler yaparken buluyor musunuz? Belki kendinizi 
sandığınız kadar iyi tanımıyorsunuz, belki de hala sizin 
bile keşfetmediğiniz “garip” yönleriniz var; olamaz mı?

İçinizdeki “tanımadığınız” o garip kişi ortaya çıktı-
ğında, kendinizi kendinizden beklemediğiniz davranışlar 
içinde bulabilirsiniz. Peki kendinizi daha iyi tanımak ve 
anlamak için neler yapabilirsiniz?

GÜNLÜK TUTMAYA BAŞLAYIN
İster beş dakikada karalayacağınız birkaç not, isterse-

niz de tüm gününüzü detaylarıyla anlatacağınız bir aktivite 

Hepimiz kendimizi tanıdığımızı düşünürüz ancak hayatın günlük akışı içinde yaptıklarımız, yaşadığımız 
olaylara karşı verdiğimiz tepkiler bazen bizi de şaşırtabiliyor. Dolayısıyla aslında çoğumuz kendimizin de 
çok tanımadığı ya da itiraf etmediği “garip” biri olabiliyor. Bu sorunu aşmak, kendimizi tanımak için neler 

yapabiliriz. İşte bunun 17 yolu… 

Kendinizi daha iyi 
tanımanın ve anlamanın 

17 etkili yolu

54 • Aralık 2019 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA • Aralık 2019 • 55

▶ Kendinizi daha iyi tanımanın ve anlamanın 17 etkili yolu YÖNETİM & İK 



SEVDIKLERINIZDEN  
GERI BILDIRIM ALIN

Sevdiklerinize, arkadaşlarınıza ya da ailenize 
kendinizle ilgili sorular sorun. Özellikle kişisel konu-
larda başkalarının geri bildirimini almak çok kolay 
sindirilebilir olmasa da onların yorumları kendinizi 
keşfetmeniz yolunda size yardımcı olabilir. Unutma-
yın, başkalarını gözlemlemek kendimizi gözlemle-
mekten daha kolaydır.

KENDINIZLE VE BAŞKALARIYLA NASIL 
ILETIŞIM KURDUĞUNUZA DIKKAT EDIN

İçinde bulunduğunuz her diyaloğu kendinizle il-
gili bir diyaloğa mı çeviriyorsunuz? Kendinizle ko-
nuşurken alaycı ya da eleştirel olabiliyor musunuz? 
Kendiniz hakkında nasıl konuştuğunuz benlik algı-
nızla ilgili çok şey söyleyebilir.

Diğer yandan diğer insanlarla iletişim kurma 
nedeniniz ve iletişim şekliniz de bu konuda size 
yardımcı olabilir. Daha çok ne tarz insanlarla vakit 
geçiriyorsunuz? Birlikte zaman geçirdiğiniz kişilerin 
herhangi bir ortak özelliği var mı?

BIR UZMANLA GÖRÜŞÜN
Zaman zaman doğru cevapları bulmanın yolu, 

işi “dinlemek ve anlamak” olan birine danışmaktan 
geçiyor olabilir. Bir danışman, koç, mentor ya da bir 
psikologla düzenli olarak bir araya gelmek, kendinizi 
tanımanıza yardımcı olacaktır.

KENDINIZI ORTAYA KOYUN
Kendinizi tanımak ve kendinizle olan bağınızı 

güçlendirmek için insanlara “gerçekten” kim olduğu-
nuzu göstermekten çekinmeyin. Herkes sizi sevmek 

zorunda değil; er ya da geç bunu kabul edeceksiniz 
zaten. Ne var ki, sizi sevmeyenler ya da yargılayan-
lar olabileceği gibi, sizin sayenizde kendini daha az 
yalnız hissedenler de olacak; inanın.

RISK ALIN VE YENI BIR MEYDAN 
OKUMAYA GIRIŞIN

Challenge yani “medyan okuma”ları, yapılacaklar 
listesinin daha spontane versiyonları olarak düşü-
nebilirsiniz. Örneğin biri sizi konuşma yapmak için 
davet ettiğinde kaçmak yerine sahneye çıkabilir; 
altından kalkmanın güç olduğu bir projeyi kabul 
etmeyi deneyebilirsiniz. Bu noktada yapmanız ge-
reken tek şey, hata yapma korkusunun sizi engel-
lemesine izin vermemek. Çünkü konfor alanınızda 
kalmak daha güvenli olsa da, oradayken gelişmek 
mümkün değildir.

ÖLMEDEN ÖNCE YAPILACAKLAR 
LISTENIZI GÜNCELLEYIN

Eğer bir “ölmeden önce yapılacaklar” listeniz 
varsa, bu listeye sizi korkutan, asla size göre olma-
dığını düşündüğünüz bir şey eklemeyi deneyin. Kala-
balık önünde konuşmak, stand-up yapmak, karaoke 
yapmak gibi, normalde çekineceğiniz bir aktiviteyi 
yapmaya çalışmak, hislerinizi anlamanıza yardımcı 
olabilir.

YARATICI BIR HOBI EDININ
Annenizin örgü örmeyi neden sevdiğini merak 

ediyor ve denemek istiyor ya da kodlama öğrenmek 
istiyor olabilirsiniz. Eğer öyleyse harekete geçme-
nizde fayda var; çünkü yaratıcı aktiviteler, sizi, 5 da-
kika önce olduğunuzdan daha farkında kılar.

nizle diyalog kurabilmek için daha genç olduğunuz 
bir fotoğrafınızı karşınıza alıp “genç sizin” duygula-
rını anlamaya çalışabilir; genç halinize yetişkin hali-
nizle ilgili neler düşündüğünü sorabilir ve cevapları 
hayal etmeye çalışabilirsiniz.

DEĞERLERINIZI VE  
MISYONUNUZU YAZIN

İşe değerlerinizi yazarak başlayıp sonrasında 
kendinize şu soruyu sorabilirsiniz: Hayatımda ba-
şarmak istediğim en önemli şey nedir?

Sabahları sizi yataktan kaldıran, bazen de sa-
bahlara kadar uyanık kalmanızı sağlayan şeyin ne 
olduğunu bulmaya çalışın. Ve tüm bu sorulara dü-
rüstçe yanıt verebilmek için gereken zamanı ayırın.

VIZYON PANOSU HAZIRLAYIN
Vizyon panosu, hedeflerinizi belirleyip görselleş-

tirerek kendinize kolaylıkla hatırlatmanızı sağlayan 
şematik bir yöntem. Kendinizi daha iyi anlamanıza 
yardımcı olacak bir vizyon panosu hazırlayabilmek 
için duygularınızı ön planda tutmanız öncelikli kural. 
Bunun için mükemmel bir günü ya da hayal ettiğiniz 
geleceği gözünüzde canlandırarak hedeflerinizi gör-
selleştirin. Panonuzu hazırlarken hisleriniz ve ken-
dinize sorduğunuz soruların cevapları konusunda 
dürüst olun ve gerekirse vizyonunuzu güncellemek-
ten çekinmeyin.

GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARINIZI 
KEŞFETMEYE ÇALIŞIN

Güçlü ve zayıf yönleriniz üzerine düşünmek, ken-
dinizi daha iyi anlamanızı sağlayabilir. Diğer yandan 

kendi gözünüzdeki güçlü ve zayıf yönlerinizi, sevdik-
lerinizin gözündeki güçlü ve zayıf yönlerinizle kıyas-
layarak, dışarıdan daha iyi gözlemlenebilen özellik-
leriniz hakkında da fikir sahibi olabilirsiniz.

KENDINIZLE EN ÇOK GURUR 
DUYDUĞUNUZ ANLARI DÜŞÜNÜN
Sizce bu anlarda sizi en çok gururlandıran şey 

neydi? Kişisel bir engeli mi yendiniz, yoksa kendinizi 
mi savundunuz? Çok mu çalıştınız, yoksa konfor ala-
nınızın dışına mı çıktınız? Peki şu anki hedefleriniz, 
gelecekteki sizi yeniden gururlandıracak mı?

ANLAMLI VE DERIN SOHBETLER EDIN
Hayatınızdaki insanlarla daha sık ve daha derin 

diyaloglar kurmayı deneyin. Konuşurken, karşınız-
dakinin vücut diline dikkat edin ve mutlaka anlamak 
için dinleyin. Karşınızdaki kişiyi anlamak için ne ka-
dar çok çaba gösterirseniz, sonunda kendinizi anla-
maya da o kadar yaklaşabilirsiniz.

DIYALOG OYUNLARI OYNAYIN, 
SORULAR SORUN

Arkadaşlarınızla ya da sevgilinizle tekrar bir 
araya geldiğinizde bir diyalog oyunu oynamayı de-
neyin. Dürüstçe cevap vermek zorunda olduğunuz 
sorulardan oluşan bu tür oyunlar, hem kendinizi 
hem de karşınızdakini daha iyi anlamanıza yardımcı 
olabilir. Cevap vermek için düşünürken, zaman za-
man aklınızdan geçenlere siz bile şaşırabilirsiniz. 
Unutmayın; amaç kendinizi tanıma yolunda bir adım 
daha atmak; fikirlerinizi kabul ettirmek ya da haklı 
çıkmak değil. Ka
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2018 yılı Kasım ayında 291,22 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2019 yılı Kasım ayında, bir önceki yıla göre %2,3 oranında artarak 297,87 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (291,6 TL/MWh) 
%2,1 oranında artış göstermiştir.   

Kasım 2019’da en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 27 Kasım Çarşamba günü 321,85 
TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 3 Kasım Pazar günü 239,69 
TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise en yüksek 
PTF değerinin 11 Kasım Pazartesi günü saat 18.00’de 397,15 TL/MWh, en düşük PTF değerinin 
ise 17 Kasım Pazar günü saat 09.00’da 50 TL/MWh olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

 

2019 yılı Kasım ayında pik saatlerde5 309,34 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 300,76 TL/MWh’lik değere göre %2,9 oranında artmış6.  

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

APLUS ENERJİ KASIM 2019 ANALİZİ 

2019 yılı Kasım ayında gerçekleşen toplam 22.976 GWh elektrik üretiminin %74’ü serbest 
üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 1,6 puan artmış, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre ise 4,5 puan artmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini %20,6 oran ile EÜAŞ santralleri ve %2,9 oran ile İşletme Hakkı Devir 
santralleri izlemektedir. Toplam üretimin %2,5’ine karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-Devret 
santralleri ve Yap-İşlet santralleri tarafından üretilmiştir1. 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise, 2019 Kasım ayında toplam 
üretimin %23,6’inin doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Barajlı hidroelektrik santraller ilgili ayda toplam üretimin %16,2’sini karşılarken, akarsu tipi 
hidroelektrik santraller ise %3,4 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri 
Kasım ayında toplam üretimin %25,9’unu karşılarken, yerli kömür santralleri ise %20 oranında 
katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar enerjisi santralleri toplam üretime 
%5,8 jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise %3,5 oranında katkıda bulunmuştur. Diğer 
termik santrallerin3 üretimdeki payı ise %1,6 olarak gerçekleşmiştir.  

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2019 Kasım ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %71,15 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %28,85 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 Kasım verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 30 Kasım 2019 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır. 

APLUS ENERJİ KASIM 2019 ANALİZİ

 

2018 yılı Kasım ayında 291,22 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2019 yılı Kasım ayında, bir önceki yıla göre %2,3 oranında artarak 297,87 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (291,6 TL/MWh) 
%2,1 oranında artış göstermiştir.   

Kasım 2019’da en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 27 Kasım Çarşamba günü 321,85 
TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 3 Kasım Pazar günü 239,69 
TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise en yüksek 
PTF değerinin 11 Kasım Pazartesi günü saat 18.00’de 397,15 TL/MWh, en düşük PTF değerinin 
ise 17 Kasım Pazar günü saat 09.00’da 50 TL/MWh olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

 

2019 yılı Kasım ayında pik saatlerde5 309,34 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 300,76 TL/MWh’lik değere göre %2,9 oranında artmış6.  

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

2018 yılı Kasım ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 278,26 TL/MWh iken, 
bu değer 2019 yılı Kasım ayında %2,9 oranında bir artış kaydetmiş ve 286,40 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir. 

 

2018 yılı Kasım ayı içerisinde toplam 32.411 GWh olan elektrik talebi, 2019 yılı Kasım ayında 
bir önceki yıla göre %1,01 oranında azalma göstererek, 30.765 GWh değerine inmiştir7. 2018 
yılı Kasım ayında 32.411 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2019 yılı Kasım ayında 
32.063 MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

2019 yılı Ekim ayı sonunda 90.774 MW olan toplam kurulu güç değeri 477 MW’lık artışla 2019 
yılı Kasım ayı sonunda 91.251 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %67,8’lik (61.866 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %21,5 (19.582 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
devret santralleri %0,2’lik (150 MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,8’lik (3.447 MW) 
bir orana sahiptir. Lisanssız santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %6,8 (6.206 MW) 
olarak kaydedilmiştir.  

 
7 2018 ve 2019 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
 
8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 30 Kasım 2019 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır.  

karşılarken, yerli kömür sant-
ralleri ise %20 oranında katkı 
sağlamıştır. Yenilenebilir enerji 
santrallerinden rüzgar enerjisi 
santralleri toplam üretime %5,8 
jeotermal ve güneş enerjisi sant-
ralleri2 ise %3,5 oranında katkıda 
bulunmuştur. Diğer termik sant-
rallerin3 üretimdeki payı ise %1,6 
olarak gerçekleşmiştir. 

TEİAŞ tarafından yayımlanan 
üretim verilerine göre, 2019 Ka-

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

3  Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, li-
sanssız termik ve biyokütle santralleri 
diğer termik santraller olarak sınıflan-
dırılmaktadır.

sım ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki 
payı %71,15 olarak kaydedilmiş-
tir. Yenilenebilir enerji kaynakla-
rından elde edilen elektrik üre-
timinin payı ise %28,85 olarak 
gerçekleşmiştir4.

2018 yılı Kasım ayında 291,22 
TL/MWh olarak gerçekleşen or-
talama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2019 yılı Kasım ayında, bir önceki 
yıla göre %2,3 oranında artarak 
297,87 TL/MWh olarak kaydedil-
miştir. Bu dönemde gerçekleşen 
ortalama PTF, bir önceki aya göre 
(291,6 TL/MWh) %2,1 oranında 

4  2019 Kasım verileri Yük Tevzi Bilgi 
Sistemi’nin yayımladığı 30 Kasım 2019 
tarihli Kamusal Rapordan alınmıştır.

artış göstermiştir.  
Kasım 2019’da en yüksek gün-

lük ortalama piyasa takas fiyatı 
27 Kasım Çarşamba günü 321,85 
TL/MWh olarak gerçekleşirken; 
en düşük günlük ortalama PTF 
ise 3 Kasım Pazar günü 239,69 
TL/MWh olarak kaydedilmiş-
tir. Piyasa takas fiyatları saatlik 
bazda incelendiğinde ise en yük-
sek PTF değerinin 11 Kasım Pa-
zartesi günü saat 18.00’de 397,15 
TL/MWh, en düşük PTF değerinin 
ise 17 Kasım Pazar günü saat 
09.00’da 50 TL/MWh olarak ger-
çekleştiği görülmektedir.

2019 yılı Kasım ayında pik sa-
atlerde5 309,34 TL/MWh olarak 

5  Pik saatler 08:00-20:00 arasında-

2019 yılı Kasım ayında gerçek-
leşen toplam 22.976 GWh elektrik 
üretiminin %74’ü serbest üretim 
şirketleri tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. Serbest üretim şirketle-
rinin üretimdeki payı, bir önceki 
aya göre 1,6 puan artmış, geçtiği-
miz senenin aynı dönemine göre 
ise 4,5 puan artmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 
%20,6 oran ile EÜAŞ santralleri ve 

%2,9 oran ile İşletme Hakkı Devir 
santralleri izlemektedir. Toplam 
üretimin %2,5’ine karşılık gelen 
miktar ise Yap-İşlet-Devret sant-
ralleri ve Yap-İşlet santralleri ta-
rafından üretilmiştir1.

Gerçekleşen elektrik üretimi 
kaynak bakımından incelendi-

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

ğinde ise, 2019 Kasım ayında top-
lam üretimin %23,6’inin doğal gaz 
ve LNG santralleri tarafından ger-
çekleştirildiği görülmektedir. Ba-
rajlı hidroelektrik santraller ilgili 
ayda toplam üretimin %16,2’sini 
karşılarken, akarsu tipi hidroe-
lektrik santraller ise %3,4 ora-
nıyla üretime katkıda bulunmuş-
tur. İthal kömür santralleri Kasım 
ayında toplam üretimin %25,9’unu 
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seviyesindedir8. Yap işlet devret 

santralleri %0,2’lik (150 MW), iş-

letme hakkı devredilen santral-

ler %3,8’lik (3.447 MW) bir orana 

sahiptir. Lisanssız santrallerin 

toplam kurulu güç içindeki payı 

da %6,8 (6.206 MW) olarak kayde-

dilmiştir. 

2019 yılı Kasım ayı sonunda 

oluşan toplam kurulu gücün 

%28,4’lik kısmı (25.930 MW) doğal 

gaz ve LNG yakıt tipi santralleri 

8  Kaynak olarak TEİAŞ tarafından 
yayımlanan 30 Kasım 2019 tarihli Ge-
nel Günlük İşletme Neticesi raporu kul-
lanılmaktadır. 

ile karşılanırken, %22,6’lik kısmı 

(20,643 MW) barajlı hidrolik sant-

raller tarafından karşılanmak-

tadır. Bu yakıt tiplerini %12,4’lik 

(11.317 MW) oran ile yerli kömür9 

santralleri ve %9,8’luk oran (8.967 

MW) ile ithal kömür santralleri 

izlemektedir. Akarsu tipi hidro-

lik santraller %8,6’lık bir orana 

(7.851 MW) sahipken, rüzgâr 

santralleri toplam kurulu gücün 

%8,3’lük bir kısmını (7.554 MW) 

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

oluşturmaktadır10. Toplam 
kurulu gücün %6,5’lik kısmı 
(5.893 MW) güneş enerjisi san-
tralleri, %1,7’lik kısmı (1.515 
MW) jeotermal enerji sant-
rallerinden oluşurken, %1,7’lik 
kısmı (1.583 MW) ise diğer 
termik santraller11 tarafından 
oluşturulmaktadır. 

2018 yılı Kasım ayında 4,69 
milyar m3 olarak kaydedilen 
toplam doğal gaz tüketimi, 
2019 yılı Kasım ayında %17,6 
oranında bir azalış ile 3,86 mil-
yar m3 olarak gerçekleşmiştir. 
Elektrik santrallerinde tüke-
tilen doğal gaz miktarı 2018 
yılı Kasım ayında 1,09 milyar 
m3 iken bu miktar, 2019 yılının 
aynı döneminde %21,9 ora-
nında azalarak 0,85 milyar m3 
olarak kaydedilmiştir12. Elekt-
rik santrallerinde tüketilen do-
ğal gaz miktarının toplam do-

ğalgaz tüketimine oranı 2018 yılı 
Kasım ayında %23,2 iken, bu oran 
2019 Kasım ayında %22 olarak 
gerçekleşmiştir.

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

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

12   2019 yılı Kasım ayı Elektrik üre-
timi için tüketilen toplam doğalgaz 
miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 
raporlarından alınmaktadır. Yuvarla-
malardan dolayı hesaplanan oranlarda 
farklılık bulunabilir. 

 

2019 yılı Kasım ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %28,4’lik kısmı (25.930 MW) doğal 
gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %22,6’lik kısmı (20,643 MW) barajlı hidrolik 
santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12,4’lik (11.317 MW) oran ile yerli 
kömür9 santralleri ve %9,8’luk oran (8.967 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu 
tipi hidrolik santraller %8,6’lık bir orana (7.851 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu 
gücün %8,3’lük bir kısmını (7.554 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün %6,5’lik kısmı 
(5.893 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,7’lik kısmı (1.515 MW) jeotermal enerji 
santrallerinden oluşurken, %1,7’lik kısmı (1.583 MW) ise diğer termik santraller11 tarafından 
oluşturulmaktadır.  

 
2018 yılı Kasım ayında 4,69 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2019 yılı 
Kasım ayında %17,6 oranında bir azalış ile 3,86 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 

 
9 Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır. 
10 Akarsu tipi hidrolik santrallere lisanssız hidrolik santraller de dahildir. 
11 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik, kojenerasyon ve biyokütle santralleri diğer termik 
santraller olarak sınıflandırılmaktadır. 
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santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2018 yılı Kasım ayında 1,09 milyar m3 iken bu miktar, 
2019 yılının aynı döneminde %21,9 oranında azalarak 0,85 milyar m3 olarak kaydedilmiştir12. 
Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam doğalgaz tüketimine oranı 2018 
yılı Kasım ayında %23,2 iken, bu oran 2019 Kasım ayında %22 olarak gerçekleşmiştir. 

 

 
 

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

gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması 
olan 300,76 TL/MWh’lik değere 
göre %2,9 oranında artmış6. 

2018 yılı Kasım ayında pik dışı 
(off-peak) saatlerin PTF değeri 
ortalama 278,26 TL/MWh iken, 

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

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

bu değer 2019 yılı Kasım ayında 
%2,9 oranında bir artış kaydetmiş 
ve 286,40 TL/MWh olarak gerçek-
leşmiştir.

2018 yılı Kasım ayı içerisinde 
toplam 32.411 GWh olan elektrik 
talebi, 2019 yılı Kasım ayında bir 
önceki yıla göre %1,01 oranında 
azalma göstererek, 30.765 GWh 
değerine inmiştir7. 2018 yılı Ka-
sım ayında 32.411 MWh olarak 

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

ölçülen saatlik ortalama talep, 
2019 yılı Kasım ayında 32.063 
MWh olarak gerçekleşmiştir. 

2019 yılı Ekim ayı sonunda 
90.774 MW olan toplam kurulu 
güç değeri 477 MW’lık artışla 
2019 yılı Kasım ayı sonunda 
91.251 MW olarak kaydedilmiştir. 

Toplam kurulu gücün %67,8’lik 
(61.866 MW) kısmını serbest üre-
tim şirketleri oluştururken, EÜAŞ 
santrallerinin toplam kurulu 
güçteki payı %21,5 (19.582 MW) 

2018 yılı Kasım ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 278,26 TL/MWh iken, 
bu değer 2019 yılı Kasım ayında %2,9 oranında bir artış kaydetmiş ve 286,40 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir. 

 

2018 yılı Kasım ayı içerisinde toplam 32.411 GWh olan elektrik talebi, 2019 yılı Kasım ayında 
bir önceki yıla göre %1,01 oranında azalma göstererek, 30.765 GWh değerine inmiştir7. 2018 
yılı Kasım ayında 32.411 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2019 yılı Kasım ayında 
32.063 MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

2019 yılı Ekim ayı sonunda 90.774 MW olan toplam kurulu güç değeri 477 MW’lık artışla 2019 
yılı Kasım ayı sonunda 91.251 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %67,8’lik (61.866 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %21,5 (19.582 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
devret santralleri %0,2’lik (150 MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,8’lik (3.447 MW) 
bir orana sahiptir. Lisanssız santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %6,8 (6.206 MW) 
olarak kaydedilmiştir.  

 
7 2018 ve 2019 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
 
8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 30 Kasım 2019 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır.  

 

2019 yılı Kasım ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %28,4’lik kısmı (25.930 MW) doğal 
gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %22,6’lik kısmı (20,643 MW) barajlı hidrolik 
santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12,4’lik (11.317 MW) oran ile yerli 
kömür9 santralleri ve %9,8’luk oran (8.967 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu 
tipi hidrolik santraller %8,6’lık bir orana (7.851 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu 
gücün %8,3’lük bir kısmını (7.554 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün %6,5’lik kısmı 
(5.893 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,7’lik kısmı (1.515 MW) jeotermal enerji 
santrallerinden oluşurken, %1,7’lik kısmı (1.583 MW) ise diğer termik santraller11 tarafından 
oluşturulmaktadır.  

 
2018 yılı Kasım ayında 4,69 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2019 yılı 
Kasım ayında %17,6 oranında bir azalış ile 3,86 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 

 
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. 

21.5

3.8

0.0
0.2

67.8

6.8

2019 Kasım Sonu İtibariyle Kurulu Güç 
Kuruluş Bazında (%)

EÜAŞ Santralleri İşletme Hakkı Devredilen Santraller
Yap-İşlet Santralleri Yap-İşlet-Devret Santralleri
Serbest Üretim Şirketleri Lisanssız Santraller
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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� Avrupa Birliği, güneş enerjisi pazarına kilitlendi
� Türk CEO’lar dönüşüme sarıldı
� Shell & Turcas, karbondioksit salınımını yüzde 50 azaltacak


