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Bakan Dönmez:  Kaynak bizimse teknoloji de 
bizim olmalı

Doğal gaz, elektrik üretiminde liderlik 
günlerine geri döndü

22 26
ICCI Digital’in açılışını yapan Enerji Bakanı Dönmez, yeni dönemde enerjinin 
4 ana madde üzerinden şekilleneceğini açıkladı. Bu maddeleri de şöyle 
sıraladı: Yerli kaynak olarak denizlerimiz enerji politikasında daha fazla yer 
alacak. Teknoloji, inovasyon, Ar-Ge ve girişimcilik enerji politikasının DNA’sı 
haline gelecek. 

Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı, 2019 yılı Ekim ayında 
708.1 milyon metreküptü ancak bu rakam, bu yılın ekim ayında yüzde 85.6 
oranında artarak 1 milyar 314 milyon metreküpe çıktı. 

İNSANOĞLU ‘GÖZÜNÜN 
ÖNÜNDEKİ’ SONSUZ 
ENERJİ KAYNAĞINI 
YENİ KEŞFETTİ!
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Avrupa Yeşil Hidrojen Hızlandırma 
Merkezi, iklim nötrlüğünü hızlandıracak

OPEC: Küresel birincil enerji talebi, orta ve 
uzun vadede büyümeye devam edecek

42
Breakthrough Enerji tarafından desteklenen “Avrupa Yeşil Hidrojen 

Hızlandırma Merkezi (EGHAC)”, Avrupa’nın sıfır karbon salınımlı kıta 
hedefini 2050 yılına kadar gerçekleştirmede kilit rol oynayacak…

OPEC tarafından hazırlanan ve Covid-19 salgınının küresel enerji ve petrol 
piyasaları üzerindeki benzeri görülmemiş etkisini inceleyen raporda, uzun 

vadeli beklentilerin yanı sıra önümüzdeki yıllarda petrol endüstrisini etkileme 
potansiyeline sahip çeşitli alternatif senaryoların analizi yapılıyor. 

46



Ülkenin ilk nükleer tesisi için ilk adım atıldı
Dünyada ilk nükleer santral 1955 yılında 
önce ABD, daha sonra da Sovyetler 
Birliği’nde kuruldu. Türkiye de 1960’lı 
yılların başında nükleer enerjiyi konuşmaya 
başladı. Bugüne kadar onlarca proje 
hazırlandı, görüşmeler yapıldı... Ancak 60 
yıla yakın bir süredir devam eden nükleer 
santral konusunda ilk gerçek adım 3 Nisan 
2018 tarihinde atıldı ve Rus devlet şirketi 
Rosatom’un yapacağı Akkuyu Nükleer 
Santrali’nde temel atılıp ilk harç döküldü. 
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Dergimizin bu ayki kapak konusu 
ve diğer haberlerin önemli bir 
bölümü yeşil ve yenilenebilir 

enerjiyle ilgili. Aslında özel olarak böyle 
bir tercihte bulunmadığımızı belirtmek 
isteriz. Elbette sektörün buluşma platfor-
mu olarak enerjinin her alanına yer verme 
iddiamızı sürdürüyoruz ancak gelişmeler, 
‘yeşil enerji’yi liderliğe taşıyor. 

Kapak konumuz, dünya var olduğu 
günden bu yana tüm canlıların hayatının 
bir parçası olan hidrojen. Şu günlerde 
‘sonsuz ve en temiz enerji kaynağı’ 
olarak nitelendirilen hidrojen, yapısı 
gereği diğer yenilenebilir kaynakları 
da besleyecek bir potansiyele sahip. 
Dünyanın hemen her yerinde hidrojenin 
enerjiye çevrilmesi üzerine sayısız 
çalışma yürütülüyor. Hayatın her 
alanında kullanılabilecek bu enerji 
kaynağını en az maliyetle elde etmeyi 
hedefleyen ülkeler ve şirketler, art arda 
yatırım açıklamaları yapıyor. Kapak 
haberimizi hazırlama sürecinde gördük 
ki ülkemiz bu konuda geride… Her ne 
kadar bazı meslek örgütleri, akademi 
dünyasıyla birlikte bazı projeler üzerinde 
çalışıyorsa da bu konu henüz kamunun 
gündeminde hak ettiği yeri almış değil… 
Temennimiz hidrojenin milli enerji 
politikası içindeki yerini alması. 

Evet hidrojen, henüz ülkemizin 
gündeminde değil ama yenilenebilir 
enerjiye dönük çalışmalar dünyanın 
dikkatini çekiyor. Binalarda enerji 
tasarrufunu teşvik eden mekanizmalar, 
yeşil enerji kullananların daha kazançlı 
olacağı uygulamalar birbiri ardına 
devreye alınıyor. “Yeşil sertifika” da 
bu uygulamalardan biri olarak 2021 
yılında hayatımıza girecek. Ayrıntıları iç 
sayfalarımızda bulacaksınız. 

Öte yandan dünyanın geleceğini tehdit 
eden pandemi, etkisini artırarak devam 
ediyor. Bazı ülkelerin bu konudaki 
‘kayıtsız’ tutumu nedeniyle özellikle 
ABD ve Avrupa’da insanların hatta 
ülkelerin yaşamlarını tehdit ediyor. İşte 
pandeminin yarattığı olumsuz koşulları 
bertaraf etmek için ayrılan kaynakların 
nasıl kullanılacağı, geleceğimiz 
üzerinde etkili olacak. Bu kaynakları 
sürdürülebilir bir dünya için harcarsak 
zararımızı da en aza indirgeyeceğiz. Bu 
konuda yapılmış çalışmaları da sizin için 
derledik. 

Kısaca gündemimiz oldukça yoğun, 
sayfalarımız el verdikçe size Türkiye 
ve dünyadan gelişmeleri anlatan, 
uzmanların öngörülerini aktaran bir dergi 
hazırladık. Keyifle okumanızı dileriz. 

Sağlıklı günler… 

Bütün kapılar ‘yeşil enerjiye’ çıkıyor
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SHELL, TÜRKİYE’DE 
500’ÜNCÜ SELECT 

MARKETİNİ AÇTI
2013 yılında Shell Select marketlerine yatırım 
yapmaya başlayan Shell & Turcas, aradan geçen 
7 yılda, 58 şehirde 500 noktaya ulaştı. Dünya-
nın önde gelen enerji şirketlerinden biri olma-
nın yanı sıra 44 binden fazla satış noktasıyla 
tek marka altındaki en büyük perakende şirketi 
olan Shell, Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış 
1.000’i aşkın istasyon ağında her gün 1 milyon-
dan fazla misafire, yılda 10 milyon farklı araca 
akaryakıt, madeni yağ ve akaryakıt dışı ürün ve 
hizmet sunuyor. 
Yeni nesil market formatı Shell Select marketle-
rinde, Shell’in kendi ürünleri de dahil olmak üze-
re 11 farklı kategoride 1500’den fazla ürün sunu-
luyor. Misafirlerinin sadece akaryakıt almak için 
değil, farklı ihtiyaçlarını da karşılayabilecekleri 
bir alan olmak için sürdürdükleri çalışmaların 
sonuçlarını olumlu bir şekilde aldıklarını belir-
ten Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı “7 gün 
24 saat istasyonlarımızda misafirlerimizle bu-
luşuyoruz, onların görüşlerini dikkate alarak 
işimizi sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz. Ürün-
lerimizi de misafirlerimizin ihtiyaçlarını dikkate 
alarak geliştiriyoruz. Bugün itibarıyla kalitesiyle 
güven veren 500 Shell Select var. Shell Select 
marketlerde 11 kategoride 1500 ürün yer alıyor. 
Özellikle kendi markamız olan “deli2go” ile çı-
karttığımız ürünler misafirlerimiz tarafından 
çok beğeniliyor. Bunların arasında özel olarak 
Shell’e tasarlanan, yani kendi patentimiz olan 
deli2go sandviçler öne çıkıyor. Ayrıca yılda yak-
laşık 2,5 milyon adet deli2go sandviç ve 3 milyo-
nun üzerinde bardak kahve satıyoruz” dedi. 

LİMAK’TAN ELEKTRİKLİ 
CİHAZA BAĞLI HASTALARA 

KESİNTİSİZ ENERJİ 
Limak Enerji, cihaza bağlı yaşam süren hastalar 
için özel bir uygulama yürütüyor. Kronik hastalık-
ları olan; diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı 
gibi yaşam destek cihazlarına bağlı yaşayan abo-
nelerin elektrik kesintilerinden etkilenmemeleri 
için önemli bir uygulama yapıyor. Uygulama saye-
sinde aboneler, gerekli belgeleri ibraz ederek baş-
vuru gerçekleştirdiklerinde enerjileri kesilmiyor. 
Uygulamadan bugüne kadar 145 kişi yararlanmış 
bulunuyor. Şirket, cihaza bağlı yaşam sürdüren 
müşterilerinin kendilerine ulaşarak durumlarını 
bildirmelerini ve başvuru yapmalarını önemle ha-
tırlatarak, böylesi hayati bir konuda müşterilerini 
bilinçlendirmeyi amaçlıyor. 
Başvuru yapacak vatandaşların, elektrik dağıtım 
şirketine yaptığı yazılı başvuruda sağlık raporu-
nu ibraz etmesi ve gerekli durumlarda iletişime 
geçilmesi için bilgilerini güncellemeleri gereki-
yor. Gerçekleştirilen yazılı başvurunun ardından 
bu abonelere özel bir kod tanımlanarak, enerji-
lerinin kesilmemesi sağlanıyor. Böylece bu müş-
teriler, elektrik tüketimi nedeniyle oluşabilecek 
borçlarından dolayı ve yaşanması muhtemel 
planlı ve plansız enerji kesintilerinden etkilen-
miyor. Bu sayede enerji kesintisi halinde yaşana-
bilecek mağduriyetin önüne geçiliyor. 

 PANO 
Aycan Kızıldağ
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IMF: PETROL FİYATLARI  
40-50 DOLAR  

BANDINDA OLACAK
Uluslararası Para Fonu (IMF) Ortadoğu ve Orta 
Asya ekonomileri için öngördüğü büyüme oran-
larını düşürdü. Nisan ayında yayınladığı rapo-
runda bölge ülkeleri için 2020 yılında ortalama 
yüzde 2,8’lik bir daralma öngören IMF, yeni ya-
yınladığı raporda bölge ülkeleri için 2020 yılında 
yüzde 4,1’lik bir daralma öngörüyor.
IMF’in Ortadoğu ve Orta Asya Bölümü direktörü 
Jihad Azour, COVİD-19 krizinin petrol fiyatlarını 
aşağıya çekmesi ile bölge ülkelerinin çok ciddi fi-
nansal darboğaza girdiğini ve toparlanmanın va-
kit alacağını ifade etti. Azour, küresel havayolu 
ve taşımacılık sektörlerinin pandemi öncesi du-
rumlarına dönmesinin 2023’te gerçekleşeceğini 
umduklarını belirtti. En büyük petrol üreticisi 
olarak Suudi Arabistan’ın bütçesini dengeleme-
si için petrolün varil fiyatının 80 dolar olması 
gerektiğini ifade eden Azour, petrol fiyatlarının 
2021’de de 40-50 dolar bandında hareket edece-
ğini öngördüklerini ifade etti. Körfez Bölgesi ül-
kelerinin 2000-2016 döneminde yıllık ortalama 
büyüme oranları yüzde 4,7 civarında gerçekleşti. 
Fakat bu yıl aynı ülkelerin yüzde 6 ekonomik kü-
çülme göstermesi bekleniyor.  

RÜZGAR VE GÜNEŞ EN UCUZ 
ENERJİ KAYNAĞI OLACAK

Rüzgar ve güneş enerjisi, dünya genelinde birçok 
ülkede elektrik üretiminin en ucuz yollarından 
biri haline geldi. Bloomberg NEF analizine göre, 
beş yıl içerisinde mevcut bir kömür veya doğal 
gaz santralini işletmek, yeni güneş veya rüzgâr 
çiftlikleri inşa etmekten daha pahalı olacak. 
Uluslararası Enerji Ajansı da güneş enerjisinin 
en ucuz elektrik kaynağı olduğunu ve kömürün 
yerini devralmaya başladığını açıkladı.
Ancak BNEF’in Baş Ekonomisti Seb Henbest, te-
miz enerji kaynaklarının yayılmasının ekonomik 
olarak bir sınırı bulunduğunu ve her ülkede doy-
gunluğa ulaşılan bir noktaya gelinmesinin olası 
olduğunu söyledi. Sektörde yaşanabilecek bu 
kısıtlamalar, yenilenebilir enerjilerin yerel ko-
şullara bağlı olarak elektrik üretimi için pazarın 
yüzde 70-80’inden fazlasını kazanmayacağını 
gösteriyor. 
Henbest’e göre, yenilenebilir enerjileri teşvik 
eden ve fosil yakıtlardan uzaklaşılmasını sağla-
yan en güçlü politikalara sahip olan Avrupa’da 
bile rüzgâr ve güneş enerjisi arzının yüzde 80’i 
geçmesi olası görülmüyor. Yenilenebilir enerjiye 
geçiş, özellikle denizcilik olmak üzere bir dizi 
sektörü yeniden şekillendirecek gibi görünüyor.
Rapor, evleri ısıtmak ve arabalar için elektriğin 
kullanılmasının enerji ve emisyon tasarrufu sağ-
layabileceğini de gösterdi. Geleneksel doğal gaz 
kazanları yerine ısı pompalarına geçmek, binala-
rın ısıtılmasını birkaç kat daha verimli hale geti-
recek. Elektrik üretim süreçlerinde yenilenebilir 
kaynakların kullanılması ile enerji verimliliği 
artırılabilir ve kazanç elde edilebilecek. 
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PETROL OFİSİ, İDO’NUN 
YAKIT TEDARİKÇİSİ OLDU 

Petrol Ofisi ile dünyanın en büyük araç ve deniz 
yolcu taşımacılığı şirketi İstanbul Deniz Otobüs-
leri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İDO) ile önemli bir 
anlaşmaya imza attı. Petrol Ofisi, deniz yakıtla-
rındaki markası PO Marine ile, 51 gemisiyle yılda 
35 milyondan fazla yolcu, 11 milyonun üzerinde 
araç taşıyan İDO’nun yakıt tedarikçisi oldu. PO 
Marine ile geçmişte de hizmet verdiği İDO’nun 
tekrar yakıt tedarikçisi olan Petrol Ofisi, 3 yıl bo-
yunca şirketin bünyesindeki deniz araçlarına ya-
kıt ikmali sağlayacak. Anlaşmayla aynı zamanda 
hem Petrol Ofisi’nin hem de İDO müşterilerine 
değer katacak, kampanya ve hizmetlerin de ha-
yata geçirilmesi hedefleniyor.
Türkiye’nin tüm limanlarında gemilere yakıt 
sağlayabilen PO Marine, Hopa’dan İskenderun’a 
sahil şeridin boyunca konumlandırılmış 7 deniz 
terminali ve 1 yüzer istasyonu, 15 adet barç, ülke-
nin en büyük kara tanker filosu ve uzman insan 
kaynağı ile; her türlü bölge, iskele ve hava koşul-
larında ikmal yapabilme gücüne sahip. PO Ma-
rine, 3 adet barç, 15 adet kara tankeri ve uzman 
çalışanlarından oluşan özel bir ekip ile İDO’nun 
deniz araçlarına, yılın 365 günü 7/24 kesintisiz 
yakıt ikmali sağlayacak.

TANAP, ABD’DE 
ULUSLARARASI “YILIN 
PROJESİ” ÖDÜLÜ’NÜ 

KAZANDI
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP); 
proje, program ve portföy yönetiminde dünyanın 
en büyük mesleki birliklerinden olan ABD mer-
kezli Project Management Institute (PMI) tara-
fından “Yılın Projesi” kategorisinde birinciliğe 
layık görüldü. Dünyanın hemen her ülkesinde, 
küresel olarak kabul görmüş standartlar, serti-
fika programları, mesleki topluluk faaliyetleri, 
akademik araştırmalar ve kurslarla mesleki bir 
ağ oluşturan; proje, program ve portföy yöneti-
minde mesleki standartların gelişimini destekle-
yen ABD merkezli, Project Management Institute 
(Proje Yönetim Enstitüsü, PMI) tarafından ‘Yılın 
Projesi”’ kategorisinde ödüle layık görüldü. 
PMI’nin Proje Yönetim Standartları’na bire bir 
cevap veren TANAP’ın süreci, güvenlik ve kalite-
den ödün vermediği inşa dönemi sonunda eko-
sistemler nezdinde pozitif yönde yarattığı sosyal, 
ekonomik ve kültürel değer kapsamında yılın 
projesi ödülünü almaya hak kazandı. Alanında 
50 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren bir ku-
ruluş olan PMI, dünyada 2,9 milyon meslek pro-
fesyoneli için değer yaratmasının yanı sıra proje 
yönetimi süreçlerinde belirlediği standartları 
uygulayan, üstün organizasyonel sonuçlar elde 
eden ve toplum üzerinde olumlu sonuçları olan 
projeleri ödüllendiriyor.
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NATURELGAZ, SOCAR’IN 
LNG VE CNG DAĞITIM 
OPERASYONLARINI 

DEVRALDI 
Global Yatırım Holding iştiraki ve Türkiye taşı-
malı doğal gaz pazarının önde gelen oyuncula-
rından Naturelgaz, SOCAR Türkiye’nin LNG ve 
CNG dağıtım operasyonlarını devralma sürecini 
tamamladı. Naturelgaz, devralma bedeli olarak 
32 milyon 411 bin 12 lira ödedi.
Socar Turkey LNG’nin devrine ilişkin olarak Na-
turelgaz ile Socar Türkiye arasında hisse satın 
alım sözleşmesi 6 Şubat’ta imzalanmıştı. Ener-
ji Piyasası Düzenleme Kurumu, hisse devrine 
ilişkin yapılan başvurunun ardından doğal gaz 
piyasasında lisans sahibi bir şirketin, kendi faa-
liyet alanında faaliyet gösteren diğer bir şirkete 
iştirak etmesinin Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na 
aykırı olduğu gerekçesi ile birleşmeye onay ver-
memişti. Bunun üstüne Hisse Satın Alma Sözleş-
mesi’nde “alıcı” taraf Global Yatırım Holding’in 
bağlı ortaklığı Naturel Doğal Gaz Yatırımları A.Ş 
(Naturel Doğalgaz) olarak yeniden düzenlenmiş-
ti. Düzenleme sonrası tüm resmi izinlerin alın-
masının ardından hisse devri gerçekleştirildi. 
Devralmanın yanında daha güçlü mali tablolar 
ile halka arzı hedefleyen Naturelgaz’ın SPK’ya 
yapmış olduğu halka arz başvurusu da geri çe-
kildi.

AYEDAŞ, ANADOLU 
YAKASINDA 340 KM’LİK 

YENİ KABLO DÖŞEDİ
İstanbul Anadolu yakasının elektrik dağıtımını 
gerçekleştiren AYEDAŞ, yılın ilk 9 ayında müşte-
ri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı 
çalışmalara imza attı. AYEDAŞ, hizmet verdiği 7 
bin 732 trafo ve 24 bin 659 kilometre hat uzun-
luğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağla-
nabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım 
çalışmalarını sürdürdü. 
Daha aydınlık bir kent için Adalar, Ataşehir, Bey-
koz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, 
Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye 
ve Üsküdar’da 36 bin 23 aydınlatma armatürü-
nün bakımını gerçekleştiren AYEDAŞ ekipleri, 
yine adı geçen ilçelerde 2 bin 667 pano ile 40 tra-
fo ve 4 bin 84 dağıtım merkezini de elden geçirdi. 
Ayrıca kentte 1270 km’lik hattın bakımı tamam-
landı.
Hizmet verdiği 3 milyona yakın müşterisine 
daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 340 
kilometrelik yeni kablo döşeyen AYEDAŞ ekiple-
ri, 331,5 kilometrelik kabloyu da yer altına aldı. 
Kentte, 5 bin 572 yeni aydınlatma armatürünün 
montajı da tamamlandı. Söz konusu bakım, ona-
rım ve yatırım rakamları ile AYEDAŞ 2020 yılının 
ilk 9 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla 
gerçekleştirdi.

ENERJİ PANORAMA • Kasım 2020 • 9

  PANO   
 
 



PANDEMİ ÖNCESİNE ANCAK 2025’TE ULAŞILABİLECEK
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) yeni yayınladığı 
raporunda, COVID19 sürecinden küresel topar-
lanmaya dair birkaç senaryo üzerinde durdu. 
IEA, gecikmiş bir iyileşme senaryosu koşulları al-
tında, küresel enerji sektöründe pandemi öncesi 
seviyeye dönüşün iki yıl gecikip 2025’te gerçek-
leşebileceğinin altını çizdi. IEA gecikmiş iyileş-
me senaryosu gerçekleşirse dünya ekonomisinde 
kısa vadeli bir çöküş olabileceğini öngörüyor. IEA, 
2020’de enerji talebinin yüzde 5, enerjiyle ilgili 
CO2 emisyonlarının yüzde 7 ve enerji yatırımla-

rının yüzde 18 düşeceği öngörüsünde bulundu. 
Petrol talebinin yüzde 8, kömür talebinin yüzde 7, 
küresel doğal gaz talebinin ise yüzde 4 düşmesi 
bekleniyor. Yenilenebilir enerji kaynakları ise bü-
tün enerji kalemleri için tek artış gösterecek ener-
ji türü olacak. IEA’nın üzerinde durduğu en olası 
senaryosuna göre, petrol ve gaz sektörüne yapılan 
yatırımların toparlanma göstereceği ve petrolün 
varil fiyatının 2030 yılına kadar 75 dolara a yük-
selmesi bekleniyor.

ŞEHRİN IŞIKLARI 8. YILINDA DA AYDINLATIYOR
UEDAŞ’ın 2013 yılında hayata geçirdiği ve sektörde ilk 
olma özelliği taşıyan ‘Uluslararası Şehrin Işıkları’ fo-
toğraf yarışmasının kazananları belli oldu. Bu yıl seki-
zincisi düzenlenen ve  dünyanın her yerinden başvuru-
ların kabul edildiği yarışmaya geçtiğimiz yıl 5 bin 345 
fotoğraf katılırken bu yıl sayı 7 bin 744’ye yükseldi.
Gece ve ışık temasının işlendiği yarışmada jüri tarafın-
dan birinciliğe Tolga İldun’un fotoğrafı seçilirken, Sez-
gin Güvel’in fotoğrafı ikinci, Ramazan Çırakoğlu’nun 
fotoğrafı ise üçüncü oldu.

Yarışmaya İstanbul’dan katılan ve birinciliği göğüsle-
yen Tolga İldun’a  Apple iPhone XR 64 GB akıllı telefon 
hediye edilirken , yarışmaya Adana’dan katılarak ikin-
ciliği kazanan Sezgin Güvel’e Canon EOS M50 fotoğraf 
makinesi seti verildi. Ankara’dan katıldığı yarışmada 
üçüncü olan Ramazan Çırakoğlu ise DJI Mavic Mini 
Drone’nin sahibi oldu. Yarışmada dereceye giren ilk 50 
fotoğraf da yıl boyunca bir çok alanda sanatseverlerin 
beğenisine sunulacak.
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IRENEC 2021
11. ULUSLARARASI 
%100 YEN‹LENEB‹L‹R 
ENERJ‹ KONFERANSI 

20-22 MAYIS 2021

w w w.irenec.org  •  w w w.eurosol ar.org.tr   •  w w w.power ingcommunit ies .org

Topluluk Enerjisiyle gerçekleşecek Yenilenebilir 

Enerji Devrimi tüm paydaşların aktif katkısını 

ve çözüm tarafında yer alan Karar Vericilerin 

desteğini gerektiriyor.

Tüm dünya için temiz ve istikrarlı %100 

yenilenebilir enerji sağlayan rüzgar, biyo-enerji, 

jeotermal ve güneş ile beraber artık dünyanın 

hiçbir yerinde enerji kesintisi yaşanmayacak

Eşitlik, Özgürlük, Barış ve Yerel İstihdam için 

dünyanın bütün şehirleri 2050 itibariyle  

%100 Yenilenebilir Enerjiye geçecek.

Bize katılın ve mutluluğunuzu enerji 

demokrasisi üzerine kurun.

Yerel, Ulusal ve Küresel 
Yeşil Plan için...



ENERJİSA KAZALARI 
AZALTTI “SABANCI ALTIN 

YAKA ÖDÜLÜ’NÜ KAZANDI
Enerjisa Enerji arıza, bakım ve onarım çalışma-
larındaki kritik iş kazalarının önüne geçmek için 
geliştirdiği ve dünyada bir ilk olan görüntülü te-
yit sistemiyle iş kazası sayısını yüzde 40 azalttı. 
Görüntülü teyit sistemi, Sabancı Holding tara-
fından düzenlenen ve Enerjisa Enerji’nin 2 farklı 
kategoride ödüle layık görüldüğü, 11. Altın Yaka 
Ödül Töreni’nde Dijitalleşme kategorisinde birin-
ciliği elde etti.
Dünyada ilk kez Enerjisa dağıtım şirketleri Baş-
kent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ tarafından 
sahada aktif şekilde kullanılan sistemle her gün 
ortalama 1.500 adet alçak ve yüksek gerilim iş 
emirlerindeki de enerji verme/kesme, dokunma-
dan önce enerji kontrolü sağlama ve yüksekte 
çalışma gibi kritik işlemlerin kontrolü gerçek za-
manlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Toplamda 4 
bin 500 kullanıcıya sahip sistem, mevcutta sesli 
iletişim aracı olarak kullanılan bas-konuş cihaz-
ları üzerinden, gerçek zamanlı olarak operasyon 
merkezlerine bağlanılıp, kritik işlem görüntüle-
rinin izlenmesi ve kaydedilmesini sağlıyor. Aynı 
zamanda, aktarılan videolar sistematik bir şekil-
de takip edilebiliyor.

AYDEM, VADESİ GEÇMİŞ 
ELEKTRİK BORÇLARINI 

TAKSİTLENDİRİYOR 
Aydem Enerji’nin bir kuruluşu olan Aydem Pe-
rakende, pandemi döneminde elektrik borcunu 
ödeyemeyen müşterileri için 12-16 Ekim 2020 
tarihleri arasında yapılabilecek başvurular ile 1 
Ağustos 2020 öncesi dönemlere ait vadesi geç-
miş borçlara taksitli ödeme kolaylığı sağlayacak.
Kredi kartı ile taksitli ödeme yapacak müşteriler, 
işlemlerini web sitesindeki online işlemler say-
fasından yapabileceği gibi Müşteri İlişkileri Mer-
kezleri’nden (MİM) de gerçekleştirebilecek. Kredi 
kartı dışında taksitlendirme talebi olan müşteri-
ler ise MİM’lere bizzat başvurarak taksitlendir-
me yapabilecek. Pandemi döneminde elektrik 
borçlarını ödemekte zorluk çeken müşterilere 
bu uygulama ile 5 aya kadar vade seçeneği veya 
kredi kartına 9 aya varan taksitli ödeme imkanı 
sunulacak. Şirket, görevli elektrik tedarik şirke-
ti olarak İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla 
başta olmak üzere Ege Bölgesi’nde ve Türkiye 
genelinde yaklaşık 5 milyon müşteriye elektrik 
tedariği sağlıyor. 
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CK Enerji İK Direktörlüğü’ne 
Müstecaplıoğlu atandı

CK Enerji İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nü, İK alanında ödüllü projelere imza atan 
Barış Müstecaplıoğlu üstlendi. 20 yılı aşkın süredir Yapı Kredi, Arkas Holding, TAV Ha-
valimanları gibi farklı sektörlerin lider firmalarında insan kaynakları yöneticiliği yapan 
Müstecaplıoğlu, CK Enerji’ye katılmadan önce Koç Topluluğu’nda Divan şirketler gru-
bunda görev yapıyordu.

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’nden mezun olan ve kariyerinde Aon 
Hewitt En İyi İşverenler Ödülü ve Brandon Hall İK Uygulamalarında Mükemmellik Ödülle-
ri’ne layık görülen projelere imza atan Müstecaplıoğlu, aynı zamanda Hayallere Ulaşma 
Rehberi isimli kişisel gelişim kitabıyla ve dünyanın pek çok ülkesinde verdiği eğitimlerle 
de biliniyor.

Neslihan Tonbul, Petkim’in  
yönetimine seçildi

Petkim’de bağımsız yönetim kurulu üye sa-
yısının dörde çıkarılmasının kararının ardından 
yeni eklenen koltuğa Neslihan Tonbul seçildi. 
Profesyonel hayatta 35 yılın üzerinde dene-
yime sahip Neslihan Tonbul, ailesinin tekstil 
firmasında başladığı kariyerine, uluslararası fi-
nans ve bankacılık sektöründe devam etti. Ba-
şarılı bir bankacılık kariyerinin ardından 2009 
yılında Türkiye’de teknoloji kökenli girişimleri 
destekleyen Venture Capital Fund’ı kuran Ton-
bul, yiyecek-içecek, inşaat, enerji ve bankacılık 
sektöründe birçok pozisyonda görevler aldı. 

Kariyeri boyunca aile şirketleriyle ilgi-

li çalışmalar sürdüren Tonbul, 2014 yılından 
beri Cambridge Family Enterprise Group fir-
ması aracılığıyla üst düzey danışmanlık veri-
yor; aynı zamanda Harvard Business School’un 
yönetici eğitim programında rol sahibi olarak 
aile şirketlerinde nesiller arası iletişim ve sür-
dürülebilirlik modelleri üzerinde çalışmalar 
yapıyor. Lisans öğrenimini Rutgers Universit-
y’de, yüksek lisans öğrenimini de The Fletcher 
School of Law and Diplomacy at Tufts Univer-
sity programında tamamlayan Tonbul, Türkçe, 
İngilizce, Fransızca ve Azeri dillerini konuşuyor. 

Ahmet Erdem, TEDAŞ Yönetim 
Kurulu Üyesi oldu

Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) 
Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Erdem 
atandı. İlk, orta ve lise eğitimini Tokat’ta lisans ve yüksek lisans öğrenimini 
Ankara’da tamamlayan Ahmet Erdem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı’nda Yüksek Hakem Kurulu Genel Sekreterliği, Müsteşar Yardımcılığı, 
Bakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Müşavirliği ile Çalıma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri öncesi ku-
rulan seçim hükümetine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak bağımsız 
üye olarak atanan Erdem, orta düzeyde İngilizce ve Arapça biliyor. 
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SOYAK, HIRVATISTAN’DA 
JEOTERMAL YATIRIMINA 

HAZIRLANIYOR

Soyak, Hırvatistan’ın Legrad ve Đelekovec şehir-
lerinde jeotermal enerjiye yatırım yapmak için 

görüşmeler yapıyor. Hırvatistan’ın kuzeyinde yer alan 
Legrad Belediyesi yaptığı açıklamada, Türk şirket So-
yak’ın temsilcilerinin Legrad’ı ziyaret ettiğini ve hem 
kendi belediyeleri hem de Đelekovec şehri belediye-
sinin yetkilileriyle olası jeotermal projeleri hakkında 
konuştuklarını açıkladı.

Hırvat Hidrokarbon Kurumu, haziran ayında dört 
jeotermal arama bölgesi için bir ihale açtı ve ihale için 
başvuran şirketlerden biri Soyak oldu. Belediye, So-
yak’ın Legrad-1 arama sahası için başvuru yaptığını 
belirtti. Türkiye’de jeotermal enerji alanında çalışma-
larına devam eden Soyak Enerji, Manisa’da 12.3 MW 
kapasiteye sahip Mis-1 JES Projesini Eylül 2018’de 
ve 48 MW kapasiteye sahip Mis-3 JES Projesini Ekim 
2019 tarihinde işletmeye aldı. Şirketin ayrıca 48 
MW’lık bir adet önlisansı bulunuyor.

TAP 4,5 YILLIK ÇALIŞMANIN 
ARDINDAN TAMAMLANDI

40 milyar dolara mal olan Trans Adriyatik Boru 
Hattı (TAP), 4,5 yıllık inşaat sürecinin ardından 

tamamlandı. TAP boru hattı, Yunanistan-Türkiye sını-
rından Güney İtalya’daki boru hattı alım terminaline 
kadar doğal gazla dolduruldu. Proje şu aşamada ile-
tim sistemi işletmecileriyle uyumlu olarak, ticari ope-
rasyonların başlatılması ve piyasaya kapasite sunma 
hazırlıklarını yürütüyor. 

TAP boru hattından gaz nakilinin başlatılması için 
İtalya Puglia’daki Snam Rete Gas ile doğalgaz iletim 
sistemi arasındaki ara bağlantı noktasının kasım ayı 
ortasına kadar tamamlanması bekleniyor. Trans Adri-
yatik Boru Hattı (TAP), Hazar Denizi’nde Azerbaycan’a 
ait Şahdeniz II sahasından çıkan doğalgazı, Avrupa’ya 
taşıyacak. 878 km uzunluğundaki boru hattı, Güney 
İtalya’da karaya çıkmadan önce Kipoi’de Türkiye-Yu-
nanistan sınırındaki Trans Anadolu Boru Hattı’na (TA-
NAP) bağlanıyor; ardından Yunanistan, Arnavutluk ve 
Adriyatik Denizi’ni geçiyor. Güney Gaz Koridorunun 
önemli bir parçası olan TAP, Avrupa için stratejik ve 
ekonomik olarak önem taşıyor. Projenin yüzde 20’si 
BP’ye; yüzde 20’si SOCAR’a; yüzde 20’si Snam’a; yüz-
de 19’u Fluxys’e; yüzde 16’sı Enagás’a ve yüzde 5’i de 
Axpo’ya ait. 

 YATIRIM
 Aycan Kızıldağ
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INGILTERE, EVLERIN ENERJI 
IHTIYACININ TAMAMINI 

OFFSHORE’DAN SAĞLAYACAK

İngiltere, 10 yıl içinde tüm evlerin elektrik ihtiya-
cını denizüstü (offshore) rüzgar santrallerinden 

karşılamayı hedefliyor. İngiltere’yi düşük maliyetli 
temiz enerji alanında dünya lideri yapma sözü veren 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2030 yılına kadar 
ülkede tüm konutların denizüstü (offshore) rüzgar 
santrallerinden üretilen elektriği kullanmasını amaç-
layan bir plan açıkladı.

Johnson, 2030 yılı için offshore rüzgar enerjisi ka-
pasite hedefini 30’dan 40 GW seviyesine yükseltti. 

Johnson yaptığı açıklamada, “Denizlerimiz evle-
rimizi ve kentlerimizi düşük maliyetli yeşil enerji ile 
aydınlatma potansiyeline sahip ve biz de bu yolda 
ilerliyoruz. Hedefimizi 30 gigawatt’tan 40 gigawatt’a 
yükseltmekle 10 yıl içinde denizüstü (rüzgarının ülke-
deki her eve elektrik sağlayacağına inanıyoruz” diye 
konuştu. Başbakan Johnson ayrıca, ülkenin yenilene-
bilir enerji kapasitesinin ikiye katlanmasını destekle-
yeceğini ifade ederek, hükümetin temiz enerji gelece-
ğine yatırım yaparak milyonlarca olmasa bile binlerce 
kişiye istihdam sağlayacağını söyledi. 

ISRAIL VE BAE PETROL BORU 
HATTI INŞAA EDECEK

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), BAE ham 
petrolünün İsrail’deki Kızıldeniz’i Akdeniz’e bağ-

layan bir petrol boru hattıyla Avrupa pazarlarına gön-
derilmesi için ön anlaşma imzaladı.

ABD’nin arabulucuğuyla ağustos ayında ilişkileri 
normalleştirme anlaşması imzalayan İsrail ile Birleşik 
Arap Emirlikleri, Abu Dabi’de ABD Hazine Bakanı Ste-
ven Mnuchin’in de katıldığı bir törenle petrol anlaş-
ması imzaladı. OPEC’in üçüncü büyük petrol üreticisi 
ülke olan BAE petrolünün İsrail’e ait boru hattıyla Ak-
deniz üzerinden Avrupa’ya taşınmasını öngören an-
laşma, İsrail hükümetine ait EAPC ile BAE merkezli ve 
İsrail’in de ortak olduğu MED-RED Land Bridge şirketi 
arasında imzalandı.

Günlük kapasitesi 600 bin varil olan ve 23 milyon 
varillik de depolama kapasitesine sahip olan 254 ki-
lometrelik hattın operasyonları İsrail tarafından gizli 
tutuluyor. Hattı işleten Eilat Aşkelon Boru Hattı Şirke-
ti (EAPC), herhangi bir finansal rapor açıklamıyor ve 
müşterilerinin isimlerini gizli tutuyor. EAPC, Aşkelon 
termaline tankerlerle gelen petrolü, Çin ve Güney Kore 
pazarlarına ulaştırmak için Eilat’a taşıyor. Petrolün 
yanı sıra benzin gibi petrol ürünleri de petrol boru 
hattına paralel çekilen ikinci hattan taşınıyor.
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JAPON MITSUI, KÖMÜR 
SANTRALI HISSELERINI 

SATIŞA ÇIKARIYOR

Japonya merkezli ticaret şirketi Mitsui, 2030’a 
kadar kömür santrallerindeki tüm hisselerinin 

satmayı planlıyor. Gelirinin üçte ikisini enerji ve metal-
lerden elde eden Japon alım satım şirketi Mitsui & Co 
Ltd, 2050 yılına kadar sıfır emisyon hedefi kapsamın-
da kömür yatırımlarından çıkmayı hedefliyor. Şirket, 
2030 yılına kadar elinde kalan tüm kömürlü elektrik 
santrallerindeki hisselerini satmayı planlıyor. 

Mitsui CEO’su Tatsuo Yasunaga yaptığı açıklama-
da, “Endonezya, Çin, Malezya ve Fas’ta kömürlü elekt-

rik santrallerinde hala hisselerimiz bulunuyor ama 
hedefimiz 2030 yılına kadar bunları sıfırlamak” dedi. 
Yasunaga, Covid-19 krizi nedeniyle petrol yatırımla-
rını da ertelediklerini ancak likit doğal gaz projelerinin 
devam ettiğini belirtti. 

SILIVRI DEPOSUNUN YATIRIM 
TAVANI 29 MILYON TL OLDU

BOTAŞ, Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi 2020 
yılı yatırım tavanı 29 milyon lira olacak. Boru 

Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Silivri Yeraltı Do-
ğalgaz Depolama Tesisi’nin yatırım tavanı 2020 yılı 
için 29 milyon lira olarak onaylandı. 2021 yılı yatırım 
tavanı ise 6 milyon 500 bin lira oldu. 

BOTAŞ Silivri Depolama Tesisi’nin depolama tari-
felerine ilişkin birinci tarife uygulama dönemi, 2020-
2021 olarak belirlendi. İtfa süresi ise 22 yıl oldu. Te-
sisin birinci tarife uygulama dönemine ilişkin reel 
getiri oranı ise vergi öncesi yüzde 12,20; düzeltilmiş 
reel getiri oranı ise vergi öncesi yüzde 11,50 olarak 
belirlendi. Belirlenen tutarlar 1 Ocak 2020 tarihinden 
itibaren geçerli sayılacak. Tesisin kontrol edilemeyen 
işletme giderleri şöyle belirlendi: Doğalgaz: 2020 ve 
2021’de aynı tutarlar olmak üzere, 34.467.466 lira. 
Elektrik: 2020 ve 2021’de aynı tutarlar olmak üzere, 
2.427.092 lira. 

ERBIL ILE BAĞDAT ORTAK 
PETROL ŞIRKETI KURACAK

Irak merkezi hükümet ile Kuzey Irak Bölgesel Kürt 
Yönetimi’nin petrolün üretimi ve ihracatı konu-

sunda pozitif bir anlayışa ulaştığı kaydedildi. INA’nın 
haberine göre, Irak merkezi hükümet ile Kuzey Irak 
Bölgesel Kürt Yönetimi, petrol ve arazi hakları konu-
sunda uzun süredir devam eden anlaşmazlığı gider-
mek için adım attılar. Irak Petrol Bakanı İhsan Abdul-
cebbar İsmail de, Bölgesel Kürt Yönetimi ile ‘pozitif bir 
anlayışa’ vardıklarını söyledi.

Irak Petrol Bakanı, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yöne-
timi’nin petrol üretim ve ihracat operasyonlarının yö-
netimi için bir şirket kurulmasını önerdi.

Önerilen devlet şirketinin Irak’ın ham petrol üreten 
eyaletlerindeki devlet şirketlerine benzer olacağını 
belirten İhsan Abdulcebbar İsmail, şirket yönetiminin, 
teknik ve idari olarak Kürt bölgesel yetkililer ve Federal 
Petrol Bakanlığı ile bağlantılı olacağını kaydetti. 

16 • Kasım 2020 • ENERJİ PANORAMA

   YATIRIM     YATIRIM    





ADALAR’IN ILK ŞARJ 
ISTASYONUNU EŞARJ KURDU

Enerjisa Enerji’nin 2018 yılından beri çoğunluk 
hisselerine sahip olduğu elektrikli şarj istas-

yonu ağı olan Eşarj, AYEDAŞ işbirliğiyle Adalar’da ilk 
elektrikli araç şarj istasyonunu kurdu. Adalar’ın yeni 
22kVA gücündeki tek çıkışlı Eşarj istasyonu, bölgede 
kullanımı yaygınlaşan elektrikli araçlara büyük kolaylık 
sağlayacak. Türkiye’de Uluslararası Yeşil Enerji Serti-
fikası’na (IREC) sahip olan ilk elektrikli şarj istasyonu 
operatörü olan Eşarj, yeni istasyonu ile Adalar’ın çev-
reci ulaşım çözümlerine erişimini sağlayarak elektrikli 
araçlara ilgisi gün geçtikçe artan Adalar halkının ve 
ziyaretçilerinin hayatını kolaylaştıracak. 

Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu 
Başkanı Murat Pınar konu ile ilgili olarak, “Enerjisa 
Enerji olarak, küresel enerji trendlerini yakından takip 
ederek sürdürülebilirliği temel alan bir stratejiyi be-
nimsedik. Eşarj da bu stratejinin önemli bir parçası. 
2020 yılı sonuna kadar 400’ün üzerinde Eşarj nok-
tasına ulaşma hedefimize sadık kalarak, Adalar’da 
AYEDAŞ’ın da desteğiyle Eşarj istasyonu kurarak bir 
ilki gerçekleştirdik. Adalar’da elektrikli araçlar hem 
bireysel hem de toplu taşıma alanında yoğun olarak 
kullanılmaya başladı. Biz de bu istasyon ile Adalar’ın 
sürdürülebilir yaşantısına katkı sağlayacağımıza ina-
nıyoruz” dedi. 

TRAKYA’DA GAZ ARAMA IŞINI 
INGILIZ TBNG YÜRÜTECEK

Kanadalı doğal gaz şirketi Valeura Energy, Trak-
ya’daki derin kayaç gazı çalışmaları dışındaki 

geleneksel sığ gaz üretim çalışmaları yürüten iştirak-
lerini 15,5 milyon dolar nakit karşılığında TBNG Limi-
ted’e sattı. Türkiye’de petrol ve doğal gaz sondaj ça-
lışmalarına odaklanan Kanadalı enerji şirketi Valeura 
Energy, Türkiye’deki konvansiyonel sığ gaz üretim işini 
İngiltere merkezli TBNG Limited’e nakit olarak 15,5 
milyon dolar (13 milyon euro) karşılığında satmak 
için bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Satış işlemi 
Kanadalı şirketin Türkiye’deki konvansiyonel gaz üre-
tim varlıklarını elinde bulundurduğu iştirakleri Thrace 
Basin Natural Gas (Türkiye) Corporation ve Corporate 
Resources B.V.’deki tüm hisselerin satışı yoluyla ger-
çekleştirilecek.

Anlaşma kapsamında, alım işlemin kapanması-
nın ardından TBNG Limited, beş yıllık bir süre içinde 
Valeura’a 1 ila 2,5 milyon dolar tutarında telif ücreti 
daha ödeyecek. 

Valeura Energy CEO’su Sean Guest anlaşmaya 
ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bilançomuzu güç-
lendirmenin ve daha yüksek değerli büyüme fırsatla-
rını takip etmek için nakitlerimizi artırmanın bir yolu 
olarak geleneksel gaz işimizin bekleyen satışını du-
yurmaktan mutluluk duyuyorum. Amacımız, bu iyi ha-
zırlanmış varlıkların değerini en üst düzeye çıkarmaktı 
ve bugünkü nakit sözleşmesi, bu hedefe ulaşma yo-
lunda önemli bir adımdır” dedi.
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ETI ALÜMINYUM FABRIKASININ ENERJI  
IHTIYACI GÜNEŞTEN KARŞILANACAK

ETİ Alüminyum tarafından, Konya’nın Seydişehir 
ilçesinde 621 bin 500 m2’lik bir alana  güneş 

enerjisi santrali kuracak. 37,8 MW kapasiteli ETİ Gü-
neş Enerjisi Santrali’nin üreteceği elektrik, şirketin 
fabrikasının enerji ihtiyacını karşılamak için kullanıla-
cak. 18,5 milyon dolar değerindeki proje, daha önce 

13,2 MW olarak planlanan ETİ GES Projesi’nin ikinci 
etabı olarak planlandı ve kapasite artışı projesi olarak 
belirlendi. Proje kapsamında üretilecek olan elektrik 
ETİ Seydişehir Entegre Alüminyum Tesisi’nin iç tüke-
timini karşılamak amacı ile 66 milyon 400 bin KWh 
üretilmesi planlanıyor. 

ISTANBUL’UN ÇÖPÜ 1 MILYAR DOLARLIK ELEKTRIK ÜRETECEK

İstanbul’un çöplerinden elektrik üreterek 90 bin 
hanenin yıllık enerjisini karşılayacak olan Seymen 

Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi ilk etap üretimine başla-
dı. İlk etapta 90 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşı-
layacak olan tesis, aynı zamanda 1 milyon ton metan 
gazı salımını da engelleyecek.

Tesisin açılışını yapan İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Burası, 220 hektarlık 
bir atık bertaraf alanında kurulu, 6 hektarlık bir  sant-
ral. Bize maliyeti, 133 milyon 500 lira. Bu maliyeti de 
gerçekten belediyemizde sıkı bir öz kaynak tasarruf 
kullanımıyla başardık. Ayrıca EPDK ile yapılan anlaş-
ma gereği, 2047 yılına kadar da lisans aldık. Ve Enerji 
Bakanlığı tarafından, ilk etapta 12 gaz motoru ile yak-

laşık 17 megavatlık gücün teslimi, yani bir nevi kabulü 
yapıldı. Enerji piyasası üzerinden ulusal sisteme enerji 
satımına da başladık” dedi. 

Tesisten 25 günde bile 2 milyon liralık elektrik 
satışı yapıldığını kaydeden İmamoğlu, “Yıl sonunda 
kazancımız 11 milyona ulaşacak. İnşallah gelecek yıl 
kapasitemizi artırdığımızda bu, yıllık 200 milyon liraya 
ulaşacak. 2047 yılına kadar, toplamda ilave yatırım-
larla beraber gelirinin, 1 miyar 137 milyon dolara çık-
masını bekliyoruz bu projemizin. Bu gelirin 361 milyon 
doları, buranın geliştirilmesine ve tesis giderlerine 
harcanacağını düşündüğümüzde, İBB, 26 yılda, 776 
milyon dolar kazanç sağlamış olacak” bilgisini verdi. 
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BURSAGAZ, KIŞ TURIZMININ GÖZDESI ULUDAĞ’I  
DOĞAL GAZLA BULUŞTURDU

Türkiye’nin üçüncü büyük doğal gaz dağıtım 
şirketi Bursagaz, Türkiye’de kış turizminin en 

önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’a doğal gaz 
hizmeti vermeye başladı. Bursagaz’ın yaptığı 16 mil-
yon TL yatırım ile 12 ay süren altyapı çalışmaları kap-
samında 21 kilometre çelik, 9 kilometre polietilen hat 
döşendi. Çobankaya, 1. Oteller Bölgesi, 2. Oteller Böl-
gesi, Sarıalan ve Kirazlıyayla Sanatoryum mevkiinde 
bulunan vatandaşlar ve işletmeler, kış mevsimi baş-
lamadan önce güvenli, çevreci ve ekonomik bir yakıt 
olan doğal gazı kullanma imkânına kavuştu. 

Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, “Bursamı-
zın simgesi ve beyaz cenneti Uludağ’ın doğal gaz ile 

buluşması aynı zamanda çevre kirliliğinin azalması-
na, ısınma ihtiyacının en güvenli ve en ekonomik yol-
dan karşılanmasına ve enerji tasarrufuna da katkıda 
bulunacak. Doğal gazın Uludağ’ın yaşam standardını 
çok daha yüksek seviyelere taşıyacağına inanıyoruz. 
Şu anda tüm işletmelerle temas halindeyiz. Abonelik 
işlemlerini hızla gerçekleştirmek için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz” dedi. 2019 yılında 125 milyon TL yatı-
rım ile 6 bin 700 kilometrelik şebeke altyapısına ula-
şan Bursagaz, 2020’nin ilk 9 ayında yaptığı 94 milyon 
TL’lik yatırımı yılsonuna kadar yaklaşık 140 milyon TL 
seviyesine çıkartarak 7 bin kilometrelik şebeke altya-
pısına ulaşmayı hedefliyor.

IŞIK RES’TEN BURSA’YA  
YENI SANTRAL 

Işık RES Enerji Yatırım Üretim ve Tic. A.Ş. tarafın-
dan Bursa’nın Orhangazi ilçesi sınırları içerisinde 

toplam 15 MW kurulu gücünde Yalova Rüzgar Ener-
jisi Santrali’nin (RES) kurulup işletilmesi planlanıyor. 
Yaklaşık 40 milyon lira değerindeki proje kapsamında, 
3 adet 5 MW gücünde rüzgar türbini kurulacak. Tür-
binlerin yılda ortalama 52 milyon 500 bin kWh elekt-
rik enerjisi üretilmesi öngörülüyor. Üretilecek elektrik 
enerji nakil hattıyla enterkonnekte sisteme bağla-
nacak. İnşaat döneminin yaklaşık 2 yıl içerisinde ta-
mamlanması planlanan santralin ekonomik ömrü ise 
49 yıl olarak öngörülüyor. 
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430 milyar doların sadece yüzde 
35'i temiz enerjiye gidiyor

Sayılarla Enerji Dönüşümü
SHURASTAT 21 Ekim 2020

Sayı-16

COVID-19 kapsamında devletler tarafından uygulamaya konan ekonomik önlem ve kurtarma 
paketlerinin küresel boyutu 9 trilyon dolara yaklaşıyor. Bu kapsamda G-20 ülkelerinde enerji 
sektöründeki 430 milyar dolar desteğin yalnız %35’i temiz enerjiye veriliyor.  

COVID-19 paketlerinin önceliği krizin yol açtığı ekonomik zararların telafisi, ancak çeşitli 
ülkelerde pandemi sonrası düşük karbonlu ve yeşil büyümenin desteklenmesi önlemler 
arasında bulunuyor. COVID-19 paketleri içinde “yeşil toparlanma*” desteklerinin 
tutarı 260 milyar dolar seviyesinde.     

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından önerilen Yeşil Toparlanma Programı 
Harcamalarının Dağılımı (“Green Recovery Programme”) kapsamında yeşil 
toparlanma için önümüzdeki üç yılda 1 trilyon dolar yatırım ihtiyacı belirlendi.

Kaynak:Energy Policy Tracker, 2020

Kaynak: Carbon Tracker, 2020

Kaynak: IEA,2020

*  AB Yeşil Mutabakatı: AB ekonomik ve sosyal gelişiminin 2050 yılına dek net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması  hedefi doğrultusunda şekillendirilmesi.

* Yeşil toparlanma, ekonomik toparlanma için mali desteklerin uzun 
dönem çevresel, kurumsal ve ekonomik gelişmeyi kapsayacak 
şekilde  tasarlanmasıdır.     

En büyük paya sahip olan genel destekler sanayinin karbonsuzlaşması, kaynak verimliliği, yeşil altyapı, 
teknoloji geliştirme ve sürdürülebilirlik alanlarını kapsıyor.

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji için sağlanan doğrudan desteklerin payı %17. Yeşil istihdam 
desteklerinin payı ise %12. İstihdam destekleri ağırlıkla AB yeşil mutabakatı* kapsamındaki desteklerden 
oluşuyor.

Kalıcı iyileşme için ekonomik destek paketlerinin düşük karbonlu gelişmeye daha fazla ağırlık vermesi 
ve yeşil mutabakatın AB dışında da yaygınlık kazanması önem taşıyor.     

Yeşil Toparlanma Programında önerilen 
yatırımlarda en büyük payı %36 ile 
enerji verimliliği alıyor.

Enerji verimliliğinin ardından %28 payı 
ile rüzgar ve güneş enerjisi ağırlıklı 
yenilenebilir enerji yatırımları geliyor.

Ülkelerin IEA önerilerini değerlendirerek  
kendi yeşil toparlanma programlarını 
geliştirmesi sürdürülebilir büyümeye 
önemli katkı sağlayacak.    
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Koronavirüs önlemleri nedeniyle bu yıl dijital 
formatta düzenlenen 26. ICCI Uluslararası Enerji ve 
Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI Digital), Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, EPDK Başkanı 
Mustafa Yılmaz, DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Ha-
luk Kalyoncu ve Türkiye Kojenerasyon Derneği Baş-
kanı Yavuz Aydın’ın açılış konuşmalarıyla başladı. 

Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni dö-
nemde enerji gündemlerinin 4 maddeden oluşa-
cağını belirtti. Bakan Dönmez bu maddeleri şöyle 
sıraladı: Yerli kaynak olarak denizlerimiz enerji po-

Bakan Dönmez:  
Kaynak bizimse teknoloji de bizim olmalı

ICCI Digital’in açılışını yapan Enerji Bakanı 
Dönmez, yeni dönemde enerjinin 4 ana madde 

üzerinden şekilleneceğini açıkladı. Bu maddeleri 
de şöyle sıraladı: Yerli kaynak olarak denizlerimiz 

enerji politikasında daha fazla yer alacak. Teknoloji, 
inovasyon, Ar-Ge ve girişimcilik enerji politikasının 

DNA’sı haline gelecek. Kurallı serbest piyasa 
amacından vazgeçilmeyecek. Enerji maliyetlerinin 
kur ile ilişkisinin koparılması için daha fazla yerli 

ve yenilenebilir kaynağına ağırlık verilecek…
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litikasında daha fazla yer alacak. Teknoloji, inovas-
yon, Ar-Ge ve girişimcilik enerji politikasının DNA’sı 
haline gelecek.

Kurallı serbest piyasa amacından vazgeçilmeye-
cek. Enerji maliyetlerinin kur ile ilişkisinin koparıl-
ması için daha fazla yerli ve yenilenebilir kaynağına 
ağırlık verilecek. 

“Son 9 aydır gündemimizde olan Covid-19 öze-
linde konuşursak, ülkemizin ve enerji politikalarımı-
zın kısa dönemli öncelikleri değişmekte ancak uzun 
dönemli önceliklerimiz sabit durumda. Arz güven-
liği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasalar üzerine 
kurduğumuz uzun dönemli hedeflerimiz çerçeve-
sinde politikalarımızı konjonktüre göre revize edi-
yoruz” diyen Bakan Dönmez, Türkiye’nin denizlerde 
petrol ve gaz arama faaliyetleri hakkında detaylı bil-
giler aktardı. Bakan Dönmez, “Diğer gelişmiş ülkeler 
gibi denizlerimizdeki ekonomik değeri vatandaşla-
rımızın refahına sunmaya çalışıyoruz. Sadece üre-
tim-tüketim dengesinden bakarsak geniş perspek-
tifteki pek çok konuyu atlayabiliriz. Her şeyden önce 
bu bir kaynak ve bu kaynağı, değere dönüştürecek 
teknoloji meselesi. Daha önceki konuşmalarımda da 
belirttim, ‘Kaynak bizimse teknoloji de bizim olmalı’ 
mesajı verdi.

Pandeminin olumsuz etkilerine karşı denizler-
deki arama faaliyetlerinin planlandığı gibi devam 
ettiğini belirten Dönmez, Mersin’den yola çıkan Ka-
nuni sondaj gemisinin Karadeniz’de Fatih gemisine 
katılarak birlikte sondaj faaliyetlerine başlayacağını 
söyledi. Oruç Reis araştırma gemisinin de faaliyet 
göstereceği noktaya vardığını ifade eden Bakan 
Dönmez, Oruç Reis’in 10 km uzunluğundaki sismik 
kabloları deniz tabanına sererek ilk sismik okuma-
lara başladığını kaydetti. 

“Yenilenebilir enerji öne çıktı”
“Yaşadığımız dönemde öne çıkan bir diğer unsur 

da yenilenebilir enerji oldu” diyen Bakan Dönmez, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: Enerji sektörü tarihin 
en büyük kırılmasını Covid-19 ile yaşadı. Bu kırılma 
bazı yaralara sebep oldu ve bu yaraların iyileşmesi 
zaman alacak. Enerji talebi anlamında Covid’in oluş-
turduğu hasar küresel olarak birçok dengeyi de de-
ğiştirdi. İyi anlamda baktığımızda yenilenebilir ener-
jinin tüketimdeki payı arttı. Ucuz faizlerle daha fazla 
güneş ve rüzgâr gibi teknolojilere yatırım yapmak 
kolaylaştı. Emisyonlar düştü. Ancak burada ciddi bir 

tehlike var: O da düşük ekonomik büyümeyle düşük 
emisyonları yakalama sürdürülebilir bir senaryo de-
ğil. Ekonomiler Covid döneminde aldıkları ağır yara-
ları sarmak için daha fazla gaza basacak. Bu durum 
beraberinde kaynak üretim ve tüketim dengesinde 
ciddi bir artışa neden olacak. Bu artışın neden ola-
cağı emisyon salımını minimumda tutmak için yeni-
lenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımların daha 
da artırılması gerekiyor. 

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından dün açıkla-
nan Dünya Enerji Görünümü Raporu ışığında güneş 
enerjisine de dikkat çeken Bakan Dönmez, “Elektrik 
piyasalarının yeni kralı güneş olacak. Güneş önü-
müzdeki dönemde daha fazla üretimde söz sahibi 
olacak ve maliyetleri de düşmeye devam edecek. 
Eskiden şebeke, kaynakların ve tüketimin etrafında 
şekillenirdi. Dolayısıyla piyasa da. Şimdi ise güneşin 
etrafında şekillenecek bir piyasa yapısına gitmemiz 
gerekebilir” şeklinde konuştu. 

“Dünyada en büyük mesele enerji savaşları”
Yeni enerji yasa tasarısıyla ilgili çalışmaların ara-

lıksız devam ettiğini belirten TBMM Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Başkanı Mustafa Elitaş  ise konuşmasında özellikle 
rüzgar ve güneş gibi enerji kaynaklarıyla ilgili yasal 
düzenlemelerin 15 yıllık bir geçmişe sahip olması 
nedeniyle bu konuda ihtiyaçlar doğduğunu gördük-
lerini belirterek sektörün önündeki engelleri aşmak 
için çalıştıklarını vurguladı. “Dünyada en büyük me-
sele enerji savaşları olarak gidiyor ve Türkiye’nin 
bölgesel oyuncu pozisyonundan global oyunculuğa 
geçmesi için ilgili yasal desteklerin de olması gere-
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kiyor” diyen Mustafa Elitaş, elektrik depolanması, 
verimli enerji kullanımı ve kayıp kaçakların önlen-
mesi konularında çalışmalar yapılması gerekti-
ğine dikkat çekti. 

“Korona bizi durdurmuyor”
ICCI Digital’in açılışında yer alan bir diğer ko-

nuşmacı olan  EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da 
“Türkiye yatırımlar için bir fırsat ülkesidir. Bugüne 
bakarak karamsarlığa düşmeyin” dedi. Yenilene-
bilir enerji alanındaki gelişmelere de değinen Yıl-
maz “Güneş krallığı doğsun, rüzgarlarımız essin. 
Güneşi belki de rehabilitasyon olarak sektörün 
bazı sorunlarının tedavisi olarak da kullanacağız. 
Ayrıca yerli doğal gazımızın çıkmasıyla da sektö-
rümüz inanılmaz ilerleme kaydedecek” değerlen-
dirmesi yaptı.

“Yenilenebilir enerjide yolumuz ve 
hedefimiz doğru” 

ICCI Organizasyon Komitesi adına açılışta söz 
alan  Türkiye Kojenerasyon Derneği Başkanı Ya-
vuz Aydın ise bölgesel ısıtma sistemlerine dikkat 
çekerek şunları kaydetti: Yenilenebilir teknolojile-
rin kendi aralarında ve konvansiyonel fosil yakıtlı 
santrallerle hibridize edilerek verimliliği daha 
yükseklere taşımaya yönelik düzenlemeler ha-
yata geçti. Yenilenebilir enerjide yolumuz ve he-
defimiz doğru. Yapmak zorunda olup da yapama-
dığımız en önemli eksiğimiz bölgesel enerji, yani 
kojenerasyonla bölgesel ısıtma sistemleri. Soma 
Termik Santrali’nin bölgesel ısıtma yoluyla So-
ma’ya, ülke ekonomisine ve atmosfere sağladığı 
fayda ülkemizin yaklaşık 30 milyonluk nüfusunun 
yaşadığı yerleşim merkezlerine uygulanabildiği 
takdirde enerji faturamız ve dış ticaret açığımız 
en az yüzde 20 azalacaktır.” 

“ENERJİDE TOPARLANMA 
DÖNEMİNDEYİZ”

ICCI Digital’de “Olağanüstü Dönemlerde Enerji Yö-
netimi” başlıklı bir sunum yapan  Enerji İşleri Ge-
nel Müdürü Murat Zekeriya Aydın da kömür, doğal 
gaz, ham petrol, yenilenebilir enerji alanlarındaki 
üretim ve tüketim rakamlarına ilişkin bilgiler verdi. 
Koronavirüsün etkilerinde şu anda toparlanma aşa-
masında olunduğunu belirten Aydın, “Eneri üretim 
ve tüketiminde dramatik düşüşler yaşadık. Ancak 
elektrik tüketimine paralel olarak özellikle doğal 
gaz tüketiminde 2019’un 2 puan üstüne çıktık. Özel 
sektör sorumlu davrandı. 45 milyon elektrik, 17 mil-
yon doğal gaz abonesi var; sektör dağıtımı bir kamu 
hizmeti görme hassasiyetiyle yerine getirdi” dedi. 

Yenilenebilir enerji sektöründeki atılımı destekle-
mek adına Covid’in neden olduğu sıkıntıları orta-
dan kaldırmada önem arzeden YEKDEM süresinin 
Haziran 2021’e kadar uzatılması kararı aldıklarını 
söyleyen Aydın, sokağa çıkma ve seyahat kısıtlama-
ları döneminde lisanslı santral kabullerini de saat-
ler süren dijital incelemeler ve değerlendirmelerle 
gerçekleştirdiklerini, kısıtlamaların kalkmasıyla da 
normal döneme geçtiklerini kaydetti.

Mustafa Yılmaz
EPDK Başkanı

24 • Kasım 2020 • ENERJİ PANORAMA





Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarının 
toplam porftöy içindeki payını artırmasıyla birlikte 
elektrik üretiminde doğal gazın payı giderek düştü. 
Bu sayede elektriğin maliyetinde de düşüş yaşandı 
ancak son aylarda gelen rakamlar, doğal gazın yeni-
den ağırlığını artırmaya başladığını gösteriyor. 

Türkiye’de 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde top-
lam 252 milyar 878 milyon kilovatsaat elektrik 
üretildi. Bu rakamın kaynaklara göre dağılımı ise 
şöyle: Doğal gazdan 45 milyar 158 milyon kilovat-
saat, HES’lerden 79 milyar 219 milyon kilovatsaat, 
linyitten ise 38 milyar 379 milyon kilovatsaat üretim 
yapıldı. 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde ise toplam 
üretim 252 milyar 437 milyon kilovatsaat olarak 
kayıtlara geçti. Pandeminin yol açtığı olumsuzluk 
elektrik tüketim rakamlarını ancak doğal gazdaki 

artış dikkat çekti. Çünkü toplam porftöy içinde doğal 
gazın üretimdeki payı arttı, linyit ve suyun ise geri-
ledi. Doğal çevrim santralleri 52 milyar 131 milyon 
kilovatsaat, termik santraller 31 milyar, HES’lerden 
ise 70 milyar 854 milyon kilovatsaat üretim yapıldı. 

Ekim ayında yüzde 85 artış var
Türkiye’nin elektrik üretimi ve doğal gaz tüketimi 

arasında doğrudan bir ilişki bulunuyor. Dönemsel 
değişiklikler gösterse de doğal gaz, elektrik üre-
timinde önemli bir paya sahip olmayı sürdürüyor. 
Elektrik üretimindeki payı 2010’lu yıllarda yüzde 
50’ye dek çıkan doğal gaz, son yıllarda yenilenebilir 
kaynaklar (su, güneş, rüzgar) lehine geriledi. Ancak 
halen yüzde 30 dolayında toplam elektrik üretiminde 
payı bulunuyor. 

Doğal gaz, elektrik 
üretiminde liderlik 
günlerine geri döndü

Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı, 2019 yılı Ekim ayında 708.1 milyon metreküptü ancak 
bu rakam, bu yılın ekim ayında yüzde 85.6 oranında artarak 1 milyar 314 milyon metreküpe çıktı. Toplam 

gaz tüketim içinde elektrik santrallerinin payı yüzde 21’den 34’e yükseldi, kısaca doğal gaz ‘liderlik’ 
günlerine dönüş yapıyor. Bu değişimin nedenleri çeşitli ancak kuraklık, termik santrallerin bazılarının 

kapalı olması ve BOTAŞ’ın sanayi gazında indirim uygulaması ana etmenler…
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Bu durum verilere de yansıyor. Çarpıcı bir artış 
olduğu için 2019 ila 2020 Ekim aylarını ele alacağız 
ve karşılaştıracağız. Elektrik santrallerinde tüketi-
len doğal gaz miktarı, 2019 yılı Ekim ayında 708.1 
milyon metreküp düzeyinde gerçekleşti. Bu miktar, 
2020 yılının aynı ayında yüzde 85.6 oranında arta-
rak 1 milyar 314 milyon metreküp olarak kayıtlara 
geçti. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz 
miktarının toplam doğal gaz tüketimine oranı 2019 
yılı Ekim ayında yüzde 21.9 düzeyindeyken, bu oran 
2020 Ekim ayında yüzde 34 olarak gerçekleşti. Artış, 
gerçekten dikkat çekici… 

Su ve linyit azaldı, gaz coştu
Peki, bu artış elektrik üretiminde kaynak ba-

zında ne tür değişikliğe yol açtı? Gazın payı artarken, 
hangi kaynakların payı azaldı? Bu soruların yanıtının 
ardına düştük. Bu konuda, elimizdeki en son 2020 
yılı Ocak-Ekim ayı verileri… Bu dönemi, geçen yılla 
karşılaştıracağız. 

Türkiye’de, 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde top-
lam 252 milyar 878 milyon kilovatsaat elektrik üre-
tildi. Taşkömürü+ithal kömür+asfaltitten 52 milyar 
878 milyon, doğal gazdan 45 milyar 158 milyon 
kilovatsaat, sudan 79 milyar 219 milyon, linyitten 

38 milyar 379 milyon, jeotermal+rüzgar+güneş 33 
milyar 975 milyon, yenilenebilir+atık 3 milyar 796 
milyon kilovatsaat üretim yapıldı. Bir miktar da dış 
alım yapıldı. Sıvı yakıtlardan da 266 milyon kilovat-
saat üretim oldu. 

2020 yılı Ocak-Ekim döneminde, toplam üretim 
252 milyar 437 milyon kilovatsaat olarak kayıtlara 
geçti. Doğal gazın üretimdeki payı arttı, linyit ve su-
yun payı belirgin biçimde geriledi. Taşkömürü+it-
hal kömür+asfaltitten 55 milyar 604 milyon, doğal 
gazdan 52 milyar 131 milyon (yüzde 15.4 artış) ki-
lovatsaat, sudan 70 milyar 854 milyon (yüzde 10.6 
geriledi), linyitten 31 milyar 29 milyon (yüzde 19.1 
geriledi), jeotermal+rüzgar+güneş 38 milyar 24 mil-
yon, yenilenebilir+atık 4 milyar 483 milyon kilovat-

GAZDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ NEDEN ARTTI?

 �2020 yılına göre barajlara gelen su miktarı, yüz-
de 30’a yakın düştü. Sudan elektrik üretiminde 
bir miktar frene basıldı. 
 �Yılın ilk yarısında bazı kömür santralleri, çevre 
mevzuatına uygun baca gazı arıtma tesisi kurma-
dıkları için kapatıldı. 
 �BOTAŞ, yılın ikinci çeyreğinde doğal gaz tarifele-
rinde önemli bir değişiklik yaptı. Buna göre sa-
nayi ve santral aboneleri, aylık taahhüt ettikleri 
miktarın üzerinde çektikleri gaza yüzde 10 daha 
az para ödüyor. Bu durum, gazdan elektrik üre-
timinin ve dolasıyla gaz tüketiminin artmasına 
yol açtı. 
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saat üretim yapıldı. Yine bu yıl da bir miktar dış alım 
yapıldı. Bir miktar da ihracat gerçekleştirildi. Sıvı ya-
kıtlardan da 261 milyon kilovatsaat üretim yapıldığı 
kayıtlara geçti.

Artışın ardında yatan nedenler
Sektör oyuncularına ve enerji uzmanlara gaz-

dan elektrik üretimindeki artışın nedenlerini sorduk. 
Uzmanlar, üç temel öğenin önemli olduğuna işa-
ret ederek, “Birinci barajlara, bu yıl geçen yıla göre 
daha az miktarda su geldi. Aralarında Keban’ın da 
bulunduğu ana havza barajlara, 1 Ocak-12 Kasım 
2019’da 77 milyar 595 milyon metreküp su geldi. Bu 
yıl aynı dönemde gelen su miktarı yüzde 27.5 azaldı. 
56 milyar 280 milyon metreküpe geriledi yani üçte 
bir oranında düştü. Buna bağlı olarak sudan ya da 
hidrolikten elektrik üretiminde bir frene basıldı” de-
ğerlendirmesini yaptı. 

Uzmanlar, ikinci öğenin ise yılın ilk yarısında ka-
palı olan kömür santralleri olduğunu anımsatarak 
“Bildiğiniz gibi bazı kömür santrallerinin faaliyet-
leri, çevre mevzuatına uygun baca gazı arıtma tesisi 
kurmadıkları ve diğer yükümlüklerini yerine getir-
medikleri için 1 Ocak itibarıyla durduruldu. Bunlar, 
yılın ikinci yarısından itibaren üretime yeniden girdi. 
Bunların faaliyetlerini durdurduğu dönemde oluşan 
boşluğun bir bölümünü doğal gaz santralleri kapattı. 
Bir bölümünü de yenilenebilir kaynaklardan üretim 
yapılarak kapatılması söz konusu oldu” dedi. 

Uzmanlar, üçüncü ve önemli bir konunun da BO-
TAŞ’ın doğal gaz tarifelerinde son birkaç aydır izle-
diği politika olduğunu belirterek, “BOTAŞ, ağustos 

ayından başlayarak sanayi ve santral abonelerine, 
aylık taahhüt ettikleri miktarın üzerinde çektikleri 
gaza yüzde 10 indirim uyguluyor. BOTAŞ’ın, bu yolla 
gaz tüketimini artırmayı ve ‘al ya da öde’ riskini 
azaltmayı hedeflediği söylenebilir. Bu durum, gaz-
dan elektrik üretiminin ve dolasıyla gaz tüketiminin 
artmasına yol açtı. Ekonominin ve piyasaların, 1 Ha-
ziran’dan sonra yeni normal anlayışıyla açılması da 
doğal olarak elektrik tüketimini ve üretimini artırdı” 
diye konuştu. 

BOTAŞ GAZ FİYATINI YUKARI YÖNLÜ 
REVİZE EDEBİLİR 

BOTAŞ’ın, kasım ayı tarifesine göre (vergiler hariç) 
her 1000 metreküp gaz fiyatı, konutlar için bin 251 
TL, sanayi ve elektrik üreten santrallar için bin 400 
TL. Sanayi ve elektrik santralleri, kasım ayında söz-
leşmeleri ile taahhüt ettiklerinin üstünde çektikleri 
gaz için yüzde 10 indirimle bin 260 TL ödeyecek. 
Peki, doğal gazda tüketimin konutlarda da artacağı 
aralık ayında ve yeni yılın ilk aylarında fiyatta de-
ğişiklik bekleniyor mu? BOTAŞ’ın, dolar kurunun 
artmasıyla birlikte ithalat maliyetleri de arttı. Halen 
özellikle konutlarda sübvansiyon sürüyor. Kaynak-
lar, BOTAŞ’ın kış döneminde özellikle konutlarda 
fiyatı sabit tutmaya çalışacağı yorumunda bulundu. 
Ancak dolar kuruyla ağırlaşan maliyet baskısının 
tarifeleri (hem konut, hem de sanayi için) yeniden 
gözden geçirmeyi zorunlu kılabileceğine dikkat çek-
ti.

2020 YILINDA BARAJLARA GELEN 2020 YILINDA BARAJLARA GELEN 
SU MIKTARI YÜZDE 30 DÜŞTÜSU MIKTARI YÜZDE 30 DÜŞTÜ
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Türkiye, 2021 yılına koronavirüs salgınının yarat-
tığı etkiyle giriyor. Ağırlıklı olarak kurlarda yaşanan 
olağanüstü artışla kendini açık eden ve gösteren 
ekonomik sorunlar, başta enerji olmak üzere dalga 
dalga tüm sektörlerde değişik derecelerde hissedi-
liyor. Yatırım, istihdam ve üretim etkileniyor. Gelecek 
ile ilgili plan ve proje yapmak zorlanıyor. Ülke, bu ko-
şullar altında yeni yıla girmeye hazırlanıyor. 

Pandeminin gölgesinde bir yıl geçiren enerji sek-
törü, yeni yatırımlar ve yasal düzenlemeler için 2021 
yılını bekliyor. Bu beklentilerin adresi ise Ankara… 
Uzun zamandır gözler, yeni yönetim sisteminin mer-
kezini oluşturan Cumhurbaşkanlığı’na çevrilmişti. 
Kısa bir süre önce Resmi Gazete’de yayımlanan 
“2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”, makro-

Türkiye’nin 2021 yılı enerji takvimi açıklandı. “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”na 
göre, iki yeni nükleer santral kurulumu için harekete geçilecek. Doğal gaz depolarının kapasitesi 

artırılıp yenilenebilir enerji kaynaklarına destek sürecek. Ayrıca gaz ve elektrik alt yapılarının 
güçlendirilmesi için yatırımlara da hız verilecek… 

İşte 2021’de enerjinin yol haritası

2021 yılı programı Cumhurbaşkanı tarafından imzalandı
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ekonomik ve sektörel politikalarla bunların hayata 
geçirilmesine yönelik uygulamalar belirlendi. 

Cumhurbaşkanlığı, 2021 yılında enerji sektö-
ründe izlenecek “yol haritası”nın ayrıntılarını or-
taya koydu. Resmi Gazete’de yayımlanan “2021 Yılı 
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”na göre, 2 nükleer 
santral daha yapılacak. Yıl içinde santrallerden biri-
nin yapılacağı sahanın seçimi tamamlanacak. Sant-
ralı inşa edecek şirket ya da ülke ile de resmi olarak 
anlaşmaya varılacak. Programdaki ana başlıkları 
ayrıntılarıyla inceleyelim. 

2 nükleer santral daha yapılacak: Türkiye’nin 
ilk nükleer santralı, Mersin Akkuyu’ya inşa ediliyor. 
Her biri 1.200 olmak üzere 4 ünite ve toplam 4 bin 
800 megavat kurulu güçten oluşacak santralin, iki 
ünitesinde inşaat devam ediyor. Nükleer Düzenleme 
Kurumu, üçüncü ünitenin de “inşaat lisansı”nın ve-
rilmesini kararlaştırdı. Yakında üçüncü ünitede de 
inşaat başlayacak. İlk ünitenin, 2023 yılında işlet-
meye alınması ve elektrik üretimine başlaması he-
defleniyor. Sonraki üniteler, birer yıl arayla devreye 
alınacak. 

Programa göre, Akkuyu’nun dışında iki nükleer 
santralin daha kurulumuna yönelik çalışmalara de-
vam edilecek. Bu nükleer santrallerden birinin saha 
seçimi tamamlanacak ve teknoloji sahibi şirket veya 
ülke ile resmi olarak anlaşmaya varılacak. Diğer 
santral projesine yönelik yer lisansı başvurusu ya-
pılması sağlanacak.

HES’lerde yatırım ve rehabilitasyon sürecek: 
Afşin-B Termik Santrali, Keban Hidroelektrik Sant-
rali (HES), Karakaya HES ve Hirfanlı HES’in rehabi-
litasyonları gerçekleştirilecek. Keban HES’te 3 üni-
tede kontrol sistemleri rehabilitasyon çalışmaları, 
1 ünitede  jeneratör rehabilitasyonu çalışmaları ta-

mamlanacak. Karakaya HES Türbin Rehabilitasyon 
Projesi kapsamında ilk ünite için imalat ve demontaj 
çalışmaları tamamlanacak. Montaja başlanacak.

Doğal gazda depolama kapasitesi artırılacak: 
Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi ile Ku-
zey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsii Projesi ta-
mamlanacak. Böylece, doğal gaz yeraltı depolama 
kapasitesi 10 milyar metreküpe çıkarılacak. Tuz 
Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama projesi kapsa-
mında 6 kavernada ilk gaz dolum çalışmaları ile  40 
kavernanın derin sondajı tamamlanacak. 18 kaver-
nada çözme faaliyetine başlanacak.

Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsii pro-
jesi çerçevesinde iki platform üzerinden toplam 18 
kuyuda sondaj faaliyetine başlanacak ve kara boru 
hatları yapımı tamamlanacak.

FSRU bağlantı sistemleri tamamlanacak: Doğal 
gazda, kaynak ülke ve güzergâh çeşitliliğinin artı-
rılması amacıyla yüzer LNG depolama ve gazlaş-
tırma ünitesi (FSRU) gemisi temin edilecek ve FSRU 
bağlantı sistemleri tamamlanacak. 170 bin metre-
küp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gaz-
laştırma kapasitesine sahip Türkiye’nin yeni FSRU 
gemisinin adı Ertuğrul Gazi. Güney Kore’de üretilen 
gemi, en geç yıl sonunda Türkiye’de olacak. Geminin, 
Hatay-Dörtyol’daki tesislerde işletmeye alınması 
bekleniyor. 

Saros Körfezi’nde de FSRU projesi gündeme 
alındı. Projede, iskele yapımı kapsamında deniz dol-
gusu ve çelik kazıkların çakımı, kıyı kesiminde boru 
hattı güzergâh ve kanal açma işleri tamamlanacak.

Yenilenebilire garanti sistemi geliyor: YEKA 
benzeri modeller sayesinde yenilenebilir kaynakla-
rın elektrik enerjisi üretiminde daha yoğun bir şe-
kilde kullanılması sağlanacak. Yenilenebilir Enerji 
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Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) işletmeye alınacak. 
Yenilenebilir enerji üretim tesislerinin şebekeye 
entegrasyonu ve buna ilişkin teknik yardım proje-
leri hayata geçirilecek. Güneş enerjisinden elektrik 
üretimi tahmin algoritmasına ilave üretim bilgisi 
eklenerek algoritmanın güvenilirliği doğrulanacak 
ve test çalışmaları gerçekleştirilecek. Lisanssız 
santralların verilerinin elektrik dağıtım şirketleri ve 
OSB’ler tarafından toplanabilmesi için altyapı oluş-
turulacak.

Verimli binalara kamu öncülük edecek: Ulusal 
Yeşil Bina Sertifika Sistemi kurulacak. Ulusal Yeşil 
Bina Bilgi Sistemi (YES – TR) ve Yeşil Bina Sertifika 
Sistemi işletmeye alınacak. Kamu binalarında enerji 
verimliliği projesi uygulanacak. Enerji etüdü tamam-
lanan 38 binada proje uygulamasına başlanacak.

Elektrik şebeke alt yapısı güçlendirilecek: Akıllı 
şebeke uygulamaları yaygınlaştırılacak. Trafo mer-
kezleri için 156 uzak terminal birimi (RTU) temin ve 
tesis edilecek. Elektrik dağıtım sektöründe akıllı şe-
bekeler için gerekli olan yatırımlar dikkate alınarak 
yeni gelir gereksinimleri ve yatırım bütçeleri onay-
lanacak.

Elektrik arzında bölgesel yeterlilik sağlanmaya 
çalışılacak, elektrik iletim alt yapı yatırımları siste-
min güvenliğini ve bölgelerin arz-talep durumlarını 

gözetecek şekilde hayata geçirilmeye devam edi-
lecek. 5 ve 10 yıllık bölgesel bağlanabilir kapasite 
raporları güncellenecek. Kritik öneme sahip 581 
kilometrelik 4 enerji iletim hattının tesisi tamamla-
nacak ve 567 kilometrelik 4 enerji iletim hattı ihale 
edilecek.

Kayıp-kaçak Ar-Ge ile önlenecek: Elektrikte 
teknik ve teknik olmayan kayıp oranı azaltılacak. Bu 
çerçevede, teknik olmayan kaybı azaltmaya yönelik 
olarak bilinçlendirme, teşvik ve yaptırım uygulama-
ları oluşturulacak, akıllı sayaç ve uzaktan okuma 
gibi sistemlerin kullanımı yaygınlaştırılacak ve de-
netimler artırılacak.

Türkiye’nin elektrik dağıtım sistemi alt yapısının 
geliştirilmesi, verimliliğinin ve hizmet kalitesinin ar-
tırılması, kayıplarının ve maliyetlerinin düşürülmesi 
amacıyla Ar-Ge projeleri geliştirilecek. Yerli ve milli 
otomatik sayaç okuma sistemi kurmaya yönelik ça-
lışmalar tamamlanacak.

İran’la elektrik ticareti başlatılacak: Türkiye ve 
İran arasında elektrik ticaretine olanak verecek “Van 
Back to Back Sistemi” ve bağlantı hatları hayata ge-
çirilecek. “Van Back to Back” dönüştürücü merkezi 
tesisi tamamlanacak.

Türev piyasa oluşturulacak: Organize toptan 
doğal gaz satış piyasasında ticaretin derinleşmesi 
ve EPİAŞ tarafından işletilen sürekli ticaret platfor-
munda elektrik ve doğal gaz piyasasına yönelik va-
deli işlemlerin önünü açacak türev piyasalarının olu-
şumu sağlanacak. Vadeli doğal gaz piyasası (VGP) 
işletmeye alınacak.

Siber saldırılar özel merkezle önlenecek: Kritik öne-
me sahip enerji altyapısının güvenli bir şekilde iş-
letilmesine yönelik Siber Güvenlik Operasyon Mer-
kezi kurulacak. Siber Güvenlik Operasyon Merkezi 
kapsamında kurulmuş olan ürünlerin entegrasyonu 
ve Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlara yay-
gınlaştırılması çalışmaları tamamlanacak. Belirle-
nen eğitimler tamamlanacak, farkındalık bültenleri 
hazırlanarak paylaşılacak. Sızma testleri yapılacak. 
Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarda OT Siber 
Güvenlik Firewall cihazlarının kurulumları tamam-
lanarak devreye alınacak. Güvenli iletişim altyapısı 
kurulacak.
Enerji KİT’lerinde kullanılması amacıyla Milli Akıllı 
Şebeke Yönetim Sistemi (Milli SCADA) geliştirilme-
sine yönelik çalışmalar yapılacak. Milli Yük Tevzi 
Merkezinde Milli SCADA sisteminin geliştirilmesi 
çalışmalarına başlanacak.
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İNSANOĞLU  İNSANOĞLU  
‘GÖZÜNÜN ÖNÜNDEKİ’‘GÖZÜNÜN ÖNÜNDEKİ’  
SONSUZ ENERJİ  SONSUZ ENERJİ  
KAYNAĞINI  KAYNAĞINI  
YENİ KEŞFETTİ!YENİ KEŞFETTİ!
Evet hidrojenden söz ediyoruz. Neredeyse 200 yılı aşkın 
bir zamandır ‘sonsuz, temiz’ enerji kaynağı olduğu bilinen 
hidrojen, şu günlerde sektörün ve bilim dünyasının 
en önemli gündemi… Birçok ülke enerji maliyetlerini 
düşürmek, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve bu 
sonsuz enerji kaynağından yararlanmak için projeler 
yürütüyor. Çok değil birkaç yıl sonra hidrojeni yeşil enerjiye 
dönüştürecek en düşük maliyetli teknolojiyi geliştiren 
ülkeler, dünya siyasetinin eksenini de değiştirecek…
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Tüm dünya, son yıllarda ‘sonsuz’ olarak nitelendirilen 
hidrojen enerjisine odaklanmış durumda. Gelişmiş ülke-
lerin yanı sıra gelişmekte olan çok sayıda ülke de hidro-
jeni en az maliyetle enerji kaynağına dönüştürme çalış-
malarını sürdürüyor. Hidrojeni bu kadar önemli kılan çok 
sayıda özelliği var. Hiçbir kirlilik yaratmaması dışında, 
birim başına enerji hacminin çok yüksek olması hidro-
jeni popüler hale getirdi. Petrol yakıtlarına göre ortalama 
1.33 kat daha verimli olan hidrojen gazı; farklı yöntem-
lerle elde edildiği gibi su, güneş enerjisi veya onun tü-
revleri olarak kabul edilen dalga ve biyokütle ile de üre-
tilebiliyor. Evrende yüzde 90’dan fazla bulunan hidrojen, 
aslında güneş ve diğer yıldızların termonükleer tepki-
meye vermiş olduğu ısının yakıtı da olduğu için evrenin 
temel enerji kaynağı olarak görülüyor. Güneş enerjisi de-
vam ettiği sürece, dünyanın enerji sorununu çözmek için 

kullanılacak bu enerji ile okyanuslardan elde edi-
lecek hidrojen tutarı, milyarlarca yıl yetecek 

enerjiyi devamlı olarak üretebilecek. 
Hidrojenin ilk bulunmasının, 1500 

yıllarında Paracelsus tarafından 
yapılmış olduğu söylenmekle bir-
likte, havayla karışarak patlama 
şeklinde yandığı, 1700’lü yılla-
rında Lemory tarafından dillendi-

rildi. 1781’de ise Cevendish, hidro-
jenin havayla birleşerek yandığında 

atık ürünün su olduğunu deneyle sap-
tadı. Endüstri devriminin başlamasıyla 

da kömür-su-gaz tepkimeleri ve elektroliz, 
başlıca hidrojen üretim şekli oldu. Doğal 

gazın 1940’lı yıllarda kullanılabilir 
olmasından önce buhar/demir 
işlemleri hidrojen üretiminde yer 
alan önemli bir yöntemdi. 
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İŞTE HİDROJENİ VAZGEÇİLMEZ KILAN ÖZELLİKLER
Dünyada hidrojen enerjisiyle 

ilgili gelişmelere geçmeden önce 
Uluslararası Enerji Ajansı’nın bu 
yılın başlarında açıkladığı “The 
Future of Hydrogen” raporuna 
göz atalım. Uluslararası Enerji 
Ajansı, Japonya Hükümeti’nin 
G20 dönem başkanı olarak talebi 
üzerine, hidrojenle ilgili mevcut 
durumu analiz eden ve gelişimi 
hakkında öneriler sunmak üzere 
söz konusu raporu hazırladı. 
Rapor; temiz hidrojenin benzeri 
görülmemiş siyasi ve ticari ivme 
kazandığını, dünya genelinde po-
litika ve projelerin hızla geliştiril-
diğini tespit ediyor. Ayrıca tekno-
lojinin hemen yaygınlaştırılması 
ve maliyetlerin düşürülmesiyle 
hidrojenin yaygın kullanımının 
önünün açılacağı sonucuna va-
rılıyor. Rapor, hidrojeni vazge-
çilmez kılan alanları da şöyle 
sıralıyor:

Hava kirliliğinin bir numaralı 
düşmanı: Uzun mesafeli taşıma-
cılık, kimyasallar ve demir-çelik 

gibi emisyonları azaltmanın zor 
olduğu sektörlerde dekarboni-
zasyonu sağlayacak yöntemler 
ortaya koyan hidrojen, hava kali-
tesini iyileştirmeye ve enerji gü-
venliğini artırmaya da yardımcı 
olabilir. Enerji kaynaklı küresel 
CO

2
  emisyonları, iddialı ulusla-

rarası iklim hedeflerine rağmen 
2018’de tüm zamanların zirve-
sine ulaştı. Her yıl yaklaşık üç 
milyon insanın erken yaşta ölü-
müne neden olan açık hava kir-
liliği de önemli bir sorun olmaya 
devam ediyor.

Birçok amaç için kullanılabi-
lir:  Günümüzde hidrojen saye-
sinde enerjiyi farklı şekillerde 
üretebilecek, depolayabilecek, 
taşıyabilecek ve kullanabilecek 
teknolojiler bulunuyor. Yenilene-
bilir ve nükleer enerji kaynakları 
ile doğal gaz, kömür ve petrol 
gibi yakıtlarla hidrojen üretebili-
yor. Hidrojen, boru hatlarıyla ve 
gemilerle sıvı halde taşınabilir. 
Elektriğine ve metana dönüştü-

rülerek evler veya yem sektörü 
için enerji üretebilir veya araba-
larda, kamyonlarda, gemilerde 
ve uçaklarda yakıt olarak kulla-
nılabilir.

Yenilenebilir kaynakların 
katkısını daha da artırabilir: Üre-
tim düzeyi sabit olmayan, kulla-
nımları her zaman taleple uyuş-
mayan solar PV ve rüzgâr gibi 
yenilenebilir kaynaklara destek 
olma potansiyeline sahip. Yenile-
nebilir kaynaklardan elde edilen 
enerjinin depolanması için en 
iyi seçeneklerden biri olan hid-
rojen, elektriği günler, haftalar, 
hatta aylar boyunca en düşük 
maliyetle depolayabilir. Ayrıca 
hidrojen ve hidrojen bazlı yakıt-
lar, yenilebilir kaynaklardan elde 
edilen enerjiyi güneş ve rüzgâr 
kaynakları bol olan Avustralya 
ve Latin Amerika gibi bölgeler-
den enerji ihtiyacı olan binlerce 
kilometre uzaktaki şehirlere ta-
şıyabilir.
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Maliyetlerin yüksekliği en büyük sorun
Bu kadar fazla avantaja sahip olmasına karşın 

hidrojenin yaygın olarak kullanımı, bazı engeller 
nedeniyle beklendiği gibi ilerlemiyor. IEA’nin bulgu-
larına göre; yenilenebilir elektrikten hidrojen üret-
menin maliyeti, yenilenebilir enerji maliyetlerinin 
düşmesi ve hidrojen üretiminin artmasıyla 2030’a 
kadar yüzde 30 civarında azalacak. Yakıt hücrele-
rinin, yakıt ikmal ekipmanlarının ve elektrik veya 
sudan elektrik üreten elekrolizörlerin tamamı seri 
üretimden fayda sağlayabilir.

Hidrojeni hem fosil yakıtlardan -bu türe gri hid-
rojen deniyor- hem de ‘yeşil’ olarak tanımlanan ye-
nilenebilir kaynaklardan elde etmek mümkün. Fosil 
yakıtlardan üretilen gri hidrojen şu an daha düşük 
maliyete sahip, bu alandaki çalışmalar yeşil hid-
rojenin maliyeti düşürmeye odaklanmış durumda. 
Öte yandan, uzak yerlere hidrojen taşımayı plan-
layan hidrojen projelerinin karşılaştığı önemli bir 
zorluk, yine yüksek maliyet. Hidrojen gazı çok hafif 
ve ortam sıcaklığında son derece düşük hacimsel 
yoğunluğa sahip, bu da taşınmasını diğer yakıtlara 
göre daha pahalı hale getiriyor. Bu nedenle hem 
boru hatlarının hidrojen taşımaya uygun hale geti-
rilmesi hem de özel gemilerin yapılması gerekiyor. 

Ayrıca tüketiciler için hidrojen fiyatları; ikmal 
istasyonlarının sayısına, kullanım sıklığına ve gün-
lük hidrojen teminine bağlı. Bu sorunun çözümü 
için ulusal ve yerel yönetimleri, sanayi temsilcileri 
ve yatırımcıları bir araya getirecek planlama ve ko-
ordinasyon çalışmaları gerekiyor. 

YAYGINLAŞTIRMAK İÇİN KISA  
VADELİ 4 FIRSAT

IEA, hidrojenin temiz ve yaygın kullanımını teşvik et-
mek için dört kısa vadeli fırsat tespit etti. Böylece hidro-
jenin maliyetlerinin düşmesi; hükümetler ve özel sektör 
için risklerin azalması için gereken ölçeğe ulaşılabilir. 
Her fırsatın kendine özgü amaçları olmakla birlikte, her 
biri birbirini destekleyecek.
1. Sanayi limanları, temiz hidrojen kullanımını artır-
mak için merkez haline getirilmeli.  Fosil yakıt temelli 
hidrojen kullanılan rafinaj ve kimyasal üretiminin ço-
ğunluğu Kuzey Denizi, Kuzey Amerika’nın Körfez kıyıla-
rı ve Çin’in güneydoğusunda yoğunlaşmış durumda. Bu 
tesisleri daha temiz hidrojen üretimine geçmeye teşvik 
ederek maliyetler düşürebilir. Ayrıca bu büyük hidrojen 
kaynakları, limanlara hizmet sağlayan gemilere ve kam-
yonlara yakıt temin edebilir; yakınlarında bulunan çelik 
tesisleri gibi sanayi kuruluşlarına enerji sağlayabilir.
2. Doğal gaz boru hatları gibi mevcut altyapıyı gelişti-
rin.  Ülkelerin doğal gaz arz hacminin yalnızca yüzde 
5’ini temiz hidrojenle değiştirmesi, hidrojen talebini 
artırarak maliyetleri düşürebilir.
3. Filolar, navlun ve koridorlar aracılığıyla nakliyede 
hidrojenin payını artırın. Popüler yollar boyunca yolcu 
ve mal taşıyan yüksek menzilli otomobillere, kamyon-
lara ve otobüslere enerji temin edilmesi, yakıt hücreli 
araçları daha rekabetçi hâle getirebilir.
4. Hidrojen ticaretinin ilk uluslararası kargo rotalarını 
hayata geçirilmeli. Küresel LNG pazarının gelişiminden 
alınan derslerden faydalanabiliriz. Hidrojen, uluslara-
rası enerji sistemine etki edecekse uluslararası hidrojen 
ticaretinin yakında başlaması gerekiyor.
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Haberimizin girişinde de belirttiğimiz gibi dünya-
nın birçok ülkesinde hidrojenle ilgili çalışmalar sü-
rüyor. Avrupa Birliği’nden Latin Amerika’ya, Çin’den 
Avustralya’ya kadar birçok araştırma merkezinde 
uzmanlar maliyetleri nasıl düşüreceğinin yolları üze-
rine çalışıyor. IEEFA (Enerji Ekonomisi ve Finansal 
Analiz Enstitüsü) tarafından kısa bir süre önce açık-
lanan “Great Expectations Asia, Australia and Europe 
Leading Emerging Green Hydrogen Economy” adlı 
rapor, oldukça ayrıntılı bilgilerden oluşuyor.  

Geçen yıl, başta Asya, Avrupa ve Avustralya ol-
mak üzere çok sayıda yeşil hidrojen projesi açıklandı. 
Duyurulan uygulanabilir 50 proje, yılda 4 milyon ton 
toplam hidrojen üretim kapasitesi ve 50 gigawatt 
(GW) yenilenebilir enerji kapasitesi büyüklüğüne sa-
hip. Bu projelerin toplam 75 milyar dolar sermaye 
gerektireceği tahmin ediliyor.

Avrupa Birliği, Temmuz 2020’de 2050’ye kadar 
net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmek için ye-
şil hidrojenin benimsenmesini hızlandırma amacıyla 
yeni ‘hidrojen stratejisini’ açıkladı. 2030 yılına kadar 
öngörülen 430 milyar Euro’luk yatırım miktarı ve 
mevcut doğal gaz boru hatlarının yeniden tasarlana-
rak enerji geçişi için kullanılması stratejisi nedeniyle 
AB girişiminin güçlü bir destek bulması bekleniyor. 

AB Hidrojen Stratejisinin spesifik hedefleri:
• 2020-24 arasındaki ilk aşamada, AB’de 1 milyon 

tona kadar yeşil hidrojen üretimi ile en az 6 gi-
gawatt (GW) hidrojen elektrolizör tesisleri kurula-
cak.

• 2025-30 arasındaki ikinci aşamada, 10 milyon 
tona kadar yeşil hidrojen üretimi ile en az 40GW’lık 
hidrojen elektrolizör tesisatları kurulacak.

• 2030’dan itibaren yeşil hidrojen, karbondan arın-
dırılması zor olan tüm sektörlerde geniş ölçekte 
kullanılacaktır.

Rusya’nın hedefi, kilo başına 3 dolarlık 
hidrojen üretimi

International Hydrogen Strategies tarafından 
yapılan bir başka analiz ise ülke ülke çalışmalara 
odaklanmış. Bu ülkelerden biri olan Rusya’da Enerji 
Bakanlığı, geçen yıl hidrojen sektörünün geliştirilme-
sine odaklanan bir çalışma grubunun oluşturuldu-
ğunu resmi olarak duyurdu. Çalışma grubuna Rusya 
Federasyonu Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin 
başkanlık ediyor. Ayrıca Gazprom, Sberbank, Rosa-
tom’un yanı sıra bilimsel topluluk ve diğer uzman-
lardan temsilciler de yer alıyor. Bu grup, hidrojen 
teknolojilerinin potansiyelinin değerlendirilmesi ve 

DÜNYA HIDROJEN IÇIN NELER  
YAPIYOR, HEDEFLERI NE?
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Rusya Federasyonu’nda bir hidrojen enerji sistemi 
için bir yol haritası oluşturma üzerinde aktif olarak 
çalışıyor. Temmuz 2020’de, 2020-2024 dönemi için 
“Rusya Federasyonu’nda hidrojen enerjisinin geliş-
tirilmesi” yol haritasının ilk taslağı Rusya Federas-
yonu hükümetine sunuldu. 

Rus Enerji Stratejisi 2035’de, ülkenin hidrojen 
üretimi ve ihracatında dünya liderlerinden biri ha-
line gelmesi, Rusya Federasyonu’nun kalkınması 
için stratejik bir hedef olarak konulmuş. Enerji sek-
törünün hedeflerine ulaşmanın bir göstergesi de 
hidrojen ihracatı. Rusya’nın hedefi: 2024’e kadar 0,2 
milyon ton ve 2035’e kadar 2 milyon ton.

Hidrojen halihazırda Rusya’da endüstriyel öl-
çekte üretiliyor. Esas olarak petrokimya ve kimya 
endüstrisinde kullanılıyor. Rusya Federasyonu 2035 
Enerji Stratejisinde, hidrojenden yalnızca bir enerji 
depolama seçeneği olarak değil, aynı zamanda po-
tansiyel bir ihraç ürünü olarak da bahsediliyor. Ener-
gyNet’in ön tahminlerine göre, 2020–2025’te Rusya, 
nakliye hariç olarak kg başına 3 dolarlık bir fiyatla 
hidrojen üretebilecek.

Japonya ‘hidrojen temelli bir toplum’ 
oluşturacak

Japonya’nın ilk hidrojen toplumunu yaratmaya 
olan ilgisi, “enerji güvenliği, ekonomik verimlilik ve 

ÇİN, DÜNYANIN EN BÜYÜK 
HİDROJEN PİLOT TESİSİNİ KURUYOR
Çin Baofeng Enerji Grubu, dünyanın en büyük gü-
neş enerjisiyle çalışan hidrojen pilot tesisinin yapı-
mına başladığını açıkladı. Açıklamaya göre;  proje, 
elektroliz yoluyla hidrojen yapmak için Ningxia’nın 
kuzeybatı bölgesinde bulunan 200 MW’lık bir güneş 
enerjisi santralini kullanacak. Birçok rapor, proje-
nin yaklaşık 1.4 milyar yuan’a (198 milyon dolar) 
mal olması ve yılda 160 milyon standart metreküp 
hidrojen üretmesi gerektiğini gösteriyor. Proje ay-
rıca hidrojen yakıt ikmali istasyonlarının oluştu-
rulmasını ve kentsel hidrojenle çalışan otobüslerle 
işbirliğini de içeriyor. Kömür madenciliği ve kimya-
sal üretim şirketi olan Baofeng Enerji, projenin fosil 
yakıt bazlı enerjiden nasıl uzaklaşacağının ve hidro-
jen açısından büyük bir potansiyel gördüğünün bir 
göstergesi olduğunu söyledi.
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çevre”den oluşan politikasının temelini oluşturuyor. 
Enerji kaynakları kısıtlı olan Japonya, hidrojen te-
melli bir toplumu bu amaca ulaşmak için bir araç 
olarak konumlandırıyor. Ülkenin 2017 yılında açıkla-
dığı ‘Temel Hidrojen Stratejisi’nde formüle edilen he-
defler, “2019’dan itibaren ‘Hidrojen Toplumu’nu ger-
çekleştirmek için endüstri-akademi-hükümet eylem 
planı” stratejisi ile tamamlanıyor. 2030 yılına kadar 
yıllık 300 bin ton hidrojen ithalatı planlanıyor. Yakla-
şık olarak hedef hidrojen maliyeti 2030 civarında 2,7 
Euro / kg’dır. 2025 yılına kadar (LOHC) organik sıvı 
hidrojen taşıyıcısı (Metilsikloheksan) kullanımına 
yönelik teknolojilerin geliştirilmesi ve kurulması he-
defleniyor. 2030’dan itibaren Japonya, uluslararası 
hidrojen tedarik zincirlerini genişletecek ve mali-
yetleri 1,8 Euro /kg seviyelerine getirecek. Büyük 
ölçekli hidrojen enerjisi üretimi ise 2030’da başlaya-
cak. Bu tarihe yaklaşık 1 GW ve uzun vadede ise 15 
ila 30 GW’lık hedeflenen elektrifikasyon kapasitesi 
söz konusu. Hidrojen yakıt ikmal istasyonlarının sa-
yısı ise 2030’da 900’e çıkacak. 

2019’un sonunda, Japonya’daki yollarda yaklaşık 
3 bin 500 yakıt hücreli araç vardı ve bunların 20’den 
biraz fazlası otobüsten oluşuyordu. Ek olarak, yak-
laşık 160 elleçleme aracı bulunuyor. Ülkedeki hidro-
jen yakıt ikmal istasyonu sayısı ise 110. Toyota (ve 
kısmen Honda), yakıt hücreli binek araçlarda lider 
olarak kabul edilir. Toyota, yeni nesil Mirai yakıt hüc-
reli binek otomobili için 2020 / 2021’den başlayarak 
yılda 30 bin adet seri üretime hazırlanıyor.

Çin dünyanın en büyüğü ve öyle de kalacak
Bugün dünyanın en büyük hidrojen üreticisi ve 

kullanıcısı olan Çin, yaklaşık 20 yıldır karayolu araç-
larında kullanılmak üzere yakıt hücreleri ve hidrojen 
geliştiriyor. Şu anda Çin’de 1.000 yakıt hücreli elekt-
rikli otobüs ve ballard yakıt hücreli 2 bin 200 ticari 

kamyon yollarda. Çin, 2030’a kadar, 2050’ye kadar 
iyi bir şekilde kurulacak özel bir 3 bin km H2 boru 
hattı altyapısına sahip olmayı planlıyor.

Gelecekte, Pekin yalnızca yeşil hidrojeni amaçlı-
yor ve yenilenebilir elektrik sistemi ve mobilite ara-
sındaki sektör entegrasyonu, daha fazla büyük proje 
geliştirmenin odak noktası olacak.  Bataryalı elekt-
rikli araçlar ve FCEV (yakıt hücreli elektrikli araç) 
gelecekte Çin’de eşit olarak tanıtılacak. Mobilitede 
hidrojenin odak noktası ticari araçlardır, ancak binek 
araçlar da önümüzdeki yıllarda daha büyük tanıtım 
projelerinde yer alacaktır.  2030-2035’e kadar 5 bin 
hidrojen yakıt ikmal istasyonu inşa edilecek. 2019 
yılında Çin’de 2 bin 833 FCEV üretildi ve 2 bin 737’ü 
satıldı. Çin, hidrojen üretmek için talep fazlası gü-
neş, rüzgar ve hidrojen enerjisini giderek daha fazla 
kullanacak. Kömür, doğal gaz ve petrol gibi hidrojen 
üretimi için fosil enerjilerin kullanımı azaltılacaktır. 

İKİ AYDA BEŞ DEV PROJE AÇIKLANDI
Hidrojene dair açıklanan projelerin sayısı hızla artıyor. 
Yalnız Temmuz ve Ağustos 2020’de açıklanan beş yeni 
proje var:

 î 4 Temmuz 2020’de ABD’deki Nikola Motor Company, 
dünyadaki beş hidrojen yakıt istasyonunu destek-
lemek için 85 megawatt (MW) alkali elektrolizör 
sipariş ettiğini açıkladı.

 î 7 Temmuz 2020’de, Air Products, ACWA Power ve 
NEOM konsorsiyumu, Suudi Arabistan’da 4 GW 
rüzgar ve güneş enerjisi ile çalışan, yılda 237 bin  
ton yeşil hidrojen üretmek maksadıyla yeşil bir 
amonyak tesisi kurmayı planladığını duyurdu.

 î 24 Temmuz 2020’de NextEra Energy, kömürle çalışan 
son elektrik tesisini kapattığını ve Florida’daki ilk 
yeşil hidrojen tesisine yatırım yaptığını duyurdu. 
Tesis güneş enerjisiyle çalışan yeşil hidrojen üret-
mek için 20 MW’lık bir elektrolizörden oluşmak-
tadır.

 î 27 Temmuz 2020’de, İspanya’dan Iberdrola ve Fer-
tiberia, 100 MW güneş (PV), 20M Wh lityum-i-
yon batarya sistemi ve 20 MW elektrolizör içeren 
entegre bir hidrojen tesisi yapımı için bir ortaklık 
oluşturacaklarını açıkladı.

 î 3 Ağustos 2020’de WESTKÜSTE100 konsorsiyumu, 
Hamburg’daki Heide petrol rafinerisinde 30 MW’lık 
bir elektrolizör tesisi yapılacağını duyurdu.
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TÜRKIYE HENÜZ YOLUN BAŞINDA 
Türkiye’nin hidrojen enerjisinden yararlanma 

konusundaki çalışmaları 1990’lı yıllara dayanıyor. 
O yıllarda başlatılan çalışmalar sonrasında 2011 yı-
lında Bozcada’da rüzgardan hidrojen üreten bir tesis 
kuruldu. “Bozcaada Hidrojen Adası Projesi” adlı ça-
lışma sayesinde Türkiye, yenilenebilir enerji-hidro-
jen teknolojileri entegrasyonu alanında pilot ölçekli 
bir tesise kavuştu. Bozcaada’da üretime geçen pilot 
tesiste, ilk aşamada Kaymakamlık veya adadaki 20 
evin enerji ihtiyacını karşılayacak üretim yapılabile-
cek.

Ancak ilerleyen yıllarda bu konudaki çalışmalar 
laboratuvar araştırmaları dışına çıkamadı. Buna 
karşın son birkaç yılda kamu, STK’lar ve akademi-
nin ortak çalışmaları duyurulmaya başlandı. Bu yıl 
Enerji Bakanlığı’nda düzenlenen “Enerjide Arama 
Buluşmaları: Hidrojen” konulu çalıştayda Türkiye’de 
en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidro-
jen girişinin yapılması hedefi kondu. Bu kapsamda 
Hidrojen Teknolojileri Derneği tarafından geçen yıl 

EPDK’ya sunulan ilk Ar-Ge projesinin çalışmaları da 
hızlandı. Yıldız Teknik Üniversitesi araştırma grubu 
ile GazBir tarafından sürdürülen “Temiz hidrojen 
enjeksiyonu ile doğal gaz sistemlerinin performan-
sının iyileştirilmesi” projesi kapsamında temiz hid-
rojen enjeksiyonu ile doğal gaz sistemlerinin per-
formansının iyileştirilmesi için gerekli laboratuvarın 
ve hidrojen kullanarak doğal gazı daha çevre dostu 
yapan teknolojinin kavramsal tasarımı yapıldı. 

İkinci faz çalışmalarında ise temiz laboratuvarın 
ve yenilenebilir enerji destekli hidrojen kullanarak 
doğal gazı daha çevre dostu yapan teknolojinin ilk 
deneysel test kurulumları gerçekleştirildi. Bu tekno-
loji kullanılarak ilk deneme testleri yapıldı. Laboratu-
var şartlarında test amaçlı oransal olarak ortalama 
yüzde 5’e kadar hidrojen ile yüzde 95’e kadar doğal 
gaz karıştırıldı ve elde edilen karışım test amaçlı ya-
kıldı.  Kısa sürede bu teknolojinin doğal gaz sektö-
ründe kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.
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Avrupa Yeşil Hidrojen 
Hızlandırma Merkezi, iklim 
nötrlüğünü hızlandıracak
Breakthrough Enerji tarafından desteklenen “Avrupa Yeşil Hidrojen Hızlandırma Merkezi (EGHAC)”, 
Avrupa’nın sıfır karbon salınımlı kıta hedefini 2050 yılına kadar gerçekleştirmede kilit rol oynayacak…

Avrupa’da sürdürülebilir enerjide inovasyon ve 
girişimciliğin önde gelen destekleyicisi olan EIT In-
noEnergy, 2025 yılına kadar yıllık 100 milyar Euro’luk 
yeşil hidrojen ekonomisinin gelişimini desteklemek 
amacıyla eşi görülmemiş bir girişim olan “Avrupa 
Yeşil Hidrojen Hızlandırma Merkezi’ni (EGHAC)” baş-
lattı. Merkez, yeşil hidrojen değer zincirinde yarım 
milyon kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam yaratabi-
lecek. Merkez, temiz enerji geleceğine geçişi hızlan-
dırmak için Bill Gates ve dünyanın en iyi teknoloji ve 
iş liderlerinin kurduğu Breakthrough Energy tarafın-
dan destekleniyor.

Yeşil hidrojen, Avrupa’nın enerji sektörünü dönüş-
türmede kilit bir itici güç ve büyük ölçekli endüstrinin 
karbondan arındırılması için bir katalizör. Kanıtlan-

mış düşük emisyonlu güç kaynağı olarak yeşil hidro-
jen, AB’nin iklim açısından nötr ekonomisinin merkezi 
bir parçası olmak için ideal. Kıtanın her yıl 320 milyar 
Euro’nun üzerinde fosil yakıt ithalatına olan bağımlılı-
ğını azaltarak stratejik özerklik sağlamasına yardımcı 
olabilir. Bu potansiyeli karşılamak, yenilik ve üretim 
kapasitesini hızlandırmak için Avrupa’nın bir yatırım 
ortamı yaratması gerekiyor. “Avrupa Yeşil Hidrojen 
Hızlandırma Merkezi’ni (EGHAC)”, Avrupa çapında bü-
yük ölçekli endüstriyel projeler sunmak için gigawatt 
ölçeğinde yeşil hidrojen üretimini hızlandırmayı vaat 
ediyor. EGHAC, Avrupa’nın yeşil hidrojen ekosiste-
minde kilit bir aktör olmaya çalışacak ve Avrupa’nın 
2050 vizyonuna ulaşmak için bu alandaki mevcut 
projelerle iş birliği içinde çalışacak.
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Yenilenebilir kaynakları da destekliyor
En acil kısa vadeli öncelikler arasında, enerji 

yoğun endüstriyel uygulamalarda (çelik, çimento, 
kimyasallar), ağır taşımacılıkta (denizcilik ve ağır 
nakliye) ve gübrelerde hidrokarbonların önemli öl-
çüde yer değiştirmesine neden olacak karbon yayan 
teknolojiler ile yeşil hidrojen arasındaki fiyat farkını 
kapatmak yer alıyor. Yeşil hidrojen aynı za-
manda enerjiyi depolamak için de kulla-
nılabiliyor, bu da onu uçucu yenilene-
bilir kaynakların, özellikle rüzgar ve 
güneş enerjisinin genişlemesi için 
önemli bir kolaylaştırıcı yapıyor. 

EIT InnoEnergy İcra Kurulu 
Üyesi Jacob Ruiter şunları söy-
ledi: Avrupa’nın 2050’ye kadar 
‘sıfır karbon salınımlı kıta’ olma 
hedefine ulaşması için yeşil hid-
rojenin ticarileştirilmesi hayati 
önem taşıyor. Basitçe söylemek 
gerekirse, ağır sanayi ve ağır taşı-
macılığın karbondan arındırılmasının 
daha iyi bir yolu yok. Aynı zamanda yeşil 
hidrojen depolama yoluyla şebeke esnekliğini 
desteklemede de önemli bir rol oynuyor.

Endüstriyel projelerin teşvik edilmesi ve birlikte 
oluşturulması, diğer endüstriyel ve enerji değer zin-
cirleriyle bağlantı kurulması, teknoloji geliştirmenin 
hızlanması, pazar büyümesinin teşvik edilmesi, top-
lumsal kabul ve beceri açığına yönelik çalışmalar 
yapmak “Avrupa Yeşil Hidrojen Hızlandırma Merke-
zi’nin (EGHAC)” hedefleri arasında yer alıyor.

Ulaşım, güç ve endüstriyel uygulamalar için ve-
rimli pillere olan ihtiyaç hızla artıyor. EIT InnoEnergy, 
Avrupa’da uzmanlaşmış endüstriyel değer zincirleri 

geliştirmek için oldukça başarılı bir plan haline ge-
len ve rekor hızda müthiş ekonomik etki sağlayan 
Avrupa Pil Birliği’ne (EBA) liderlik ediyor. Pil en-
düstrisinin 2025’ten itibaren yıllık piyasa değerinin 
250 milyar Euro olacağı tahmin ediliyor. Avrupa için 
temiz bir enerji geçişi ve rekabetçi bir endüstri için 

eksiksiz bir yerli pil değer zincirinin kurulması zo-
runludur.

EIT InnoEnergy İcra Kurulu üyesi 
Jacob Ruiter ayrıca “Avrupa Yeşil 

Hidrojen Hızlandırma Merkezi’ne 
Breakthrough Energy’nin des-
teğiyle öncülük etmekten mut-
luluk duyuyoruz ve mümkün 
olan en kısa sürede yeşil hid-
rojenin maliyetini düşürmek, 
pazar alımını teşvik etmek ve 
güçlü bir Avrupa yeşil hidrojen 

değer zinciri oluşturmak için 
ciddiyetle çalışmayı dört gözle 

bekliyoruz. Bu konuda hızlı olmak 
çok önemli” dedi.
Yapılan araştırmalar, Türkiye’de hid-

rojenin enerji kalemlerindeki payının yüzde 
1’e ulaşmasının 2030’ları bulacağını düşünülürken, 
hidrojen enerjisinin toplam enerji tüketimindeki 
payının arttırılması için kısa dönemde Ar-Ge ve 
kurumsal yapılarının güçlendirilmesi, daha uygula-
maya yönelik deneme projelerinin öne çıkarılması 
hedeflenmektedir. Bu kapsamda daha fazla Ar-Ge 
fonunun hidrojen enerjisi teknolojilerine ayrılması, 
yol haritalarının çıkarılması ve teşvik mekanizma-
larının kamu, sanayi ve üniversite iş birliği ile çözül-
mesi, ve bu alandaki startup desteklerinin arttırıl-
ması önemli olacaktır.
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Türkiye’de elektrikli araç tercihi 
artıyor ancak pazar payı henüz düşük

Türkiye’de yılın 10 aylık döneminde 314 adet 
elektrikli ve 15 bin 151 adet hibrit otomobil satışı 
gerçekleşirken, elektrikli otomobil satışları geçen yı-
lın aynı dönemine göre yüzde 105,2, hibrit otomobil 
satışları da yüzde 73,9 yükseldi. Otomotiv Distribü-
törleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye’de oto-
mobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020’nin 10 ayında 
geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78,1 büyü-
yerek 588 bin 354 adet seviyesinde gerçekleşti.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, 10 ay-
lık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
73,1 artışla 465 bin 31 adet olurken, hafif ticari araç 
pazarı yüzde 99,7 artarak 123 bin 323 adede ulaştı. 
2020 yılı ekim sonu itibarıyla otomobil pazarı mo-
tor tipine göre, benzinli otomobil satışları, 240 bin 
815 adetle yüzde 51,8 pay aldı. Dizel otomobil satış-
ları 189 bin 705 adetle yüzde 40,8 paya sahip olur-
ken, otogazlı otomobil satışlarının payı da 19 bin 46 
adetle yüzde 4,1 olarak belirlendi.

Benzinli otomobil satışları ekim sonunda geçen 
yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 139, otogazlı oto-
mobil satışları yüzde 62,6 ve dizel otomobil satış-

ları da yüzde 28,8 arttı. Geçen yılın ekim ayı sonu 
itibarıyla 100 bin 739 adet benzinli, 147 bin 305 adet 
dizel ve 11 bin 716 adet de otogazlı otomobil satışı 
gerçekleştirilmişti.

Dünyada 2019 sonu itibarıyla 8 milyon 
elektrikli araç bulunuyor

Veriler, elektrikli ve hibrit otomobillerin satışında 
artış trendinin sürmesine karşın dünyada da yeni 
yeni yaygınlaşan bu motor tipinin Türkiye otomobil 
pazarından aldığı payın henüz düşük seviyelerde ol-
duğuna işaret etti.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın 
(IRENA) raporuna göre, dünyada 2019 sonu itibarıyla 
8 milyon elektrikli araç bulunuyor. Dünya genelinde 
elektrikli araç sayısının 2050 yılına kadar 1 milyar 
100 milyona ulaşması bekleniyor.

Dünya genelinde etkili ve sürdürülebilir enerji 
politikalarının yaygınlaştığına işaret edilen rapora 
göre, 2050’ye kadar düşük karbona dayalı ekono-
milerin oluşması için fosil kaynaklardan kademeli 
vazgeçilecek.
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OPEC: Küresel birincil enerji 
talebi, orta ve uzun vadede 
büyümeye devam edecek
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Petrol İhraç Eden Ülkeler 
Örgütü (OPEC), 14. sayısını ya-
yınladığı “Dünya Petrol Görü-
nümü” raporunda, enerji ve 
petrol talebini, petrol arzı ve 
rafinasyonunu, küresel eko-
nomi, politika ve teknoloji 
gelişmelerini, demografik 
eğilimler, çevre sorunları ve 
sürdürülebilir kalkınmadaki 
gelişmeler ile inceliyor. 14. 
baskının önsözünde, OPEC 
Genel Sekreteri Mohammad 
Sanus, “Emsali olmayan bir 
yılda, küresel enerji diyalo-

ğunu zenginleştirmesi ve daha 
yakın işbirliğine ilham vermesi 

umuduyla size raporun bu istis-
nai baskısını sunmaktan gurur 

duyuyoruz. Tarihimizde önemli bir 
sayfa açarken, OPEC’in tüketici ülke-

lere verimli, ekonomik ve istikrarlı bir 

petrol tedariki sağlama ve küresel ekonomiye temel 
destek sağlama taahhüdü her zamanki gibi sürüyor” 
açıklamasında bulundu.

2045 yılına kadar, OECD dışı ülkelerdeki enerji 
talebinin 76,5 mboe / gün artması beklenirken, 
OECD’deki talebin yaklaşık 4,4 mboe / gün azal-
ması bekleniyor. Artan nüfusa ve yüksek ekonomik 
büyümeye sahip Hindistan, Çin ve diğer gelişmekte 
olan ülkeler, artan enerji talebinde kilit rol oynuyor. 
OECD’deki gelişmiş ülkeler ise enerji verimliliği ve 
düşük karbonlu teknolojiler üzerinde daha fazla 
çaba gösteriyor. Sonuç olarak, toplam enerji talebin-
deki artışın yarısının Hindistan ve Çin’den gelmesi 
bekleniyor.

Talep, orta ve uzun vadede büyüyecek
Covid-19 salgını, enerji ve petrol talebinde keskin 

bir düşüşe neden oldu. 2020 yılındaki bu büyük dü-
şüşe karşın küresel birincil enerji talebinin orta ve 
uzun vadede büyümeye devam edeceği ve 2045’e 
kadar geçen dönemde yüzde 25’lik bir artış göste-
receği tahmin ediliyor. Pandemi sonrası toparlan-
mayı desteklemek ve gelecekteki enerji ihtiyaçlarını 

OPEC tarafından hazırlanan ve Covid-19 salgınının küresel enerji ve petrol piyasaları 
üzerindeki benzeri görülmemiş etkisini inceleyen raporda, uzun vadeli beklentilerin yanı 

sıra önümüzdeki yıllarda petrol endüstrisini etkileme potansiyeline sahip çeşitli alternatif 
senaryoların analizi yapılıyor. Rapora göre, 2045 yılında, petrol dünyada kullanılan 

enerjinin yüzde 27’sini, doğal gaz yüzde 25’ini, kömür ise yüzde 20’sini sağlayacak. Güneş, 
rüzgar ve jeotermal ise yıllık bazda ortalama yüzde 6,6 büyüyecek…
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karşılamak için tüm enerji türlerine ihtiyaç duyula-
cağı belirtilirken petrolün, 2045 yılında yüzde 27’lik 
bir paya sahip olması ve bu dönem boyunca enerji 
karmasının en büyük payını elinde tutması bekle-
niyor. Rapora göre, doğal gaz, 2019 ila 2045 yılları 
arasında en hızlı büyüyen fosil yakıt olurken 2045 
yılında yüzde 25 ile enerji karmasına en büyük ikinci 
katkıyı sunan kaynak olacak. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş, rüz-
gar ve jeotermal 2045 yılına kadar, yıllık bazda orta-
lama yüzde 6,6 büyüyecek. Artış hızı itibarıyla bütün 
enerji kaynaklarını geçeceği tahmin edilen yenile-
nebilir enerji kaynakları, 2019’da küresel enerjinin 
yüzde 2,1’ini sağlarken bu oranın 2045 yılında yüzde 
8,7’e yükselecek.

Önümüzdeki yıl Covid-19 salgınının büyük ölçüde 
kontrol altına alınacağını varsayarsak, petrol tale-
binin 2021’de kısmen toparlanacağı ve orta vadede 
sağlıklı talep büyüme oranlarının öngörüldüğü tah-
min ediliyor. Küresel olarak, petrol talebinin 2019’da 
yaklaşık 100 mb / gün’den 2045’te yaklaşık 109 mb 
/ gün’e çıkması bekleniyor.

OECD ülkelerinde petrol talebi düşüşte!
İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) ül-

kelerinde petrol talebinin 2022-2025 döneminde 47 
mb / g civarında yatay seyretmesi ve 2045 yılına ka-
dar 35 mb / g’ye doğru uzun vadeli bir düşüşe geç-
mesi bekleniyor. Buna karşılık, OECD üyesi olmayan 
ülkelerdeki talebin 2019’da yaklaşık 52 mb / g’den 
2045’te 74 mb / g’’e, tahmin döneminde 22,5 mb / 

KÖMÜR, YENİLENEBİLİR VE GAZLA 
YER DEĞİŞTİRİYOR

Kömür, şu anda birincil enerji karışımındaki ikinci 
büyük yakıt olmaya devam ediyor ancak dünyanın 
her yerinde, birçok kömürle çalışan elektrik santrali 
yenilenebilir enerji ve gazla yer değiştiriyor. Kömür 
talebinin yıllık ortalama yüzde 0,3 oranında bir dü-
şüşe tanık olması bekleniyor. Bu değişikliğin iki ana 
nedeni var: İlki, OECD bölgesindeki kömürle çalışan 
elektrik santrallerinin kapatılması ve değiştirilmesi. 
İkincisi, karbon azaltma stratejilerine öncelik veril-
diği için gelişmekte olan bölgelerde daha verimli 
enerji teknolojilerin ön plana çıkması. Küresel dü-
şüşe rağmen, Hindistan’daki kömür talebinin 2019 
ile 2045 yılları arasında yıllık yüzde 2,6 oranında 
artması bekleniyor.
Raporun diğer değerlendirmelerinde, teknolojik ge-
lişmelerin küresel enerji ortamını şekillendirmesi, 
enerji talebi ve arzı ile ilgili kamu politikalarının 
daha katı hale gelmesi bekleniyor. İklim değişikliği 
sorununu çözmek için küresel işbirliği geliştirilme-
sinin hayati önem taşıdığını vurgulayan rapora göre, 
uluslararası işbirlikleri ile Paris Anlaşması hedefle-
rini ve birbiriyle bağlantılı sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerini gerçekleştirmek için daha tutarlı, denge-
li ve bütüncül bir yaklaşıma izin verebilir.
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g artması bekleniyor. Hindistan’ın artan petrol tale-
bine en büyük katkı sağlayan ülke olması beklenir-
ken 2019 ile 2045 arasında yaklaşık 6,3 mb / gün 
talep bekleniyor. 

ABD’de piyasa koşulları iyileştikçe petrol talebi 
hızla toparlanırken önceki raporlarda öngörülen 
seviyelere ulaşmayacağı belirtiliyor. Genel olarak 
gelişmiş ülkelerin petrol talebinde yaşanan düşüşü, 
gelişmekte olan ülkeler ve üçüncü ünya ülkelerinde 
artan petrol talebi dengeleyecek. 

2045’e kadar 12.6 trilyon dolarlık yatırıma 
ihtiyaç duyulacak

Karayolu taşımacılığında petrol talebi sektörel 
kırılmaya hakim olmaya devam ederken en büyük 
büyümenin ise petrokimyasallardan (birçok yakıt 
yağlayıcı madde ve sanayi kimyasallarının hammad-
deleri) gelmesi bekleniyor. Havacılık sektöründeki 
petrol talebi, Covid-19 kısıtlamalarından göreceli 
olarak en çok etkilenen alan olurken 2021 yılında 
kısmen toparlanacağı ve bundan sonra da artmaya 
devam edeceği tahmin ediliyor.

Rapora göre, küresel petrol sektörünün 2045’e 
kadar 12.6 trilyon dolarlık kümülatif yatırıma ihtiyaç 
duyacak. Ticarete konu olan petrol hacminin uzun 

vadede arz modellerine uygun olarak sadece ılımlı 
bir şekilde artması beklenirken, Orta Doğu’nun küre-
sel ham petrol ticaretindeki payı, tahmin döneminin 
ikinci yarısında güçlü bir şekilde artacak. Orta Doğu 
ile Asya-Pasifik arasındaki ham ve kondens akışları, 
2019’da yaklaşık 15 mb / gün iken 2045’te yaklaşık 
20 mb / gün’e yükselecek ve en önemli petrol tica-
reti bağlantısı olacak.

“Birincil enerji talebinde en büyük ikinci 
katkı doğal gazdan”

2019 yılında petrol, küresel enerji talebinin yüzde 
31’inden fazlasını oluşturuyordu. 2045 yılına kadar, 
enerji karmasında petrolün yüzde 27 ile büyük kat-
kıyı yapması bunu yüzde 25 ile doğalgazın ve yüzde 
20 ile kömürün takip etmesi bekleniyor.

Artan kentleşme, endüstriyel talepteki artış ve 
elektrik üretiminde kömür ile rekabet gücünü art-
tırmasına paralel olarak, küresel gaz talebinin art-
maya devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, küresel 
gaz talebinin 2019’da yaklaşık 67 mboe / günden 
2045 yılında 91 mboe / güne yükselmesi ve doğal-
gazın birincil enerji talebine en büyük ikinci katkıyı 
sunacağı açıklanıyor.
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1 dolar harcayıp 1.5 dolar 1 dolar harcayıp 1.5 dolar 
kazanmak mümkünkazanmak mümkün

“Enerji Verimliliği ve Yeni İş Modelleri” adlı rapor, gerekli 
yatırımlar yapılırsa 459,2 TWh olan 2030 yılı elektrik talebi, 
416,9 TWh seviyesine düşüyor. Bir başka deyişle, 2030’da 18 

milyon hanenin harcadığı kadar elektrik tasarrufu sağlanabilir. 
2030 yılında harcanan 1 dolar karşılığında yatırımcıya 

sağlanan mali fayda ise 1,2 ila 1,5 dolar arasında olacak… 
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 ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
Z. Işık Adler 



Çok sayıda bakanlık ve sivil toplum örgütünün 
çalışmalarına karşılık Türkiye, henüz enerji verimli-
liği konusunda istenen seviyeye ulaşmış değil. “En 
temiz, en ucuz ve yerli” enerji kaynağı olarak tanım-
lanan enerji verimliliğiyle ülke bütçesine çok ciddi 
katkılar yapmak mümkün. SHURA Enerji Dönüşümü 
Merkezi tarafından açıklanan  ‘Türkiye Elektrik Sis-
temi İçin En Ekonomik Katkı: Enerji Verimliliği ve 
Yeni İş Modelleri’  adlı rapor da Türkiye’nin enerji ve-
rimliliği potansiyelini gözler önüne seriyor. 

Rapora göre, 2020 ila 2030 yılları arasında enerji 
verimliliği, elektirifikasyon ve dağıtık enerjiyi hayata 
geçirmek için 54 milyar dolar yatırım gerekiyor. Ya-
tırımlarla baz senaryoda 459,2 TWh olan 2030 yılı 
elektrik talebi, 416,9 TWh seviyesine düşüyor. Bir 
başka deyişle, 2030’da 18 milyon hanenin harca-
dığı kadar elektrik, yani net 42,3 TWh tasarruf edi-
lebilir. Enerji verimliliği teknolojilerinin uygulanması 
için 2030 yılında harcanan 1 dolar karşılığında ya-
tırımcıya sağlanan mali fayda ise 1,2 ila 1,5 dolar 
arasında. 

Raporda enerji verimliliğinin, mali faydasının 
yanı sıra elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin 
payını artırma, karbondioksit emisyonlarını azaltma, 
kömür ve doğa gaza olan talebi baz senaryoya kı-
yasla azaltarak enerji tedarik güvenliğini güçlen-
dirme gibi faydalar sağlayacağı vurgulanıyor.

Tasarruf potansiyeli yüzde 80’e çıkabilir
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme 

Komitesi Başkanı Selahattin Hakman, toplantının 
açılışında yaptığı konuşmada “Enerji verimliliği tek-
noloji ve çözümlerinin çeşitliliği, maliyetlerinin dü-
şük olması ve enerji dönüşümünün hızlanması için 
getirdiği birçok faydayla ön plana çıkıyor. Enerji ve-
rimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra 
ülkemizin en başta gelen yerli enerji kaynaklarından 
biri” dedi. 

Enerji verimliliğinin tüm stratejilerin merkezinde 
yer aldığına dikkat çeken SHURA Enerji Dönüşümü 
Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın  ise “Enerji ve-
rimliliği yerli ve geri ödeme açısından bakıldığında 
düşük maliyetli bir kaynak olarak ilk seçenek. Teda-
rikten tüketime, elektrik sektörünün tüm değer zin-
cirinde incelediğimiz teknolojilere yapılan yatırıma 
baktığımızda, bu yatırımlar sayesinde elde edece-
ğimiz enerji tasarrufu net fayda sağlayarak 2030 
yılındaki tasarruf potansiyelinin yüzde 80’ine denk 
gelecek” şeklinde konuştu. 

Rapor, ‘SHURA’ ve ‘Baz’ olmak üzere iki ana se-
naryo üzerinden hazırlandı. Baz senaryo, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ‘Türkiye Elektrik Ener-
jisi Talep Projeksiyonu Raporu’ temel alınarak oluş-
turuldu. SHURA senaryosu ise beş alanda 16 enerji 
verimliliği çözümünün enerji üretimi, iletim&dağı-
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tımı ve 21 son tüketim alanında hayata geçi-
rilmesiyle ulaşılacak yüksek enerji verimli bir 
senaryo. Baz senaryoda 2030 yılında elektrik 
talebi 459,2 TWh iken SHURA senaryosunda 
416,9 TWh seviyesine gelebileceği gösterildi. 

Buna göre 2030 yılında net 42,3 TWh ta-
sarruf sağlanabilecek. Bu tasarruf Türki-
ye’deki 18 milyon hanenin veya tekstil ve 
ana metal sanayi sektörlerinin günümüzdeki 
toplam elektrik tüketimiyle eşdeğer. Büyük 
oranda enerji verimliliğini artıracak teknoloji 
ve önlemler sayesinde tasarruf edilebilecek. 
Ayrıca talep tarafında enerji tüketiminin yö-
netimi ve optimizasyonu gibi yöntemlerle 
önemli kazançlar sağlanacak.

CO2 emisyon artışı yüzde 5 ile 
sınırlandırılabilir

SHURA senaryosunda belirlenen tasarruf 
potansiyeli doğal gazdan üretilen elektrik ta-
lebini de yaklaşık yarı yarıya indirirken ithal 
kömüre olan bağımlılığı ise yüzde 10 oranında 
azaltıyor. 2030 yılında elektrik santrallerinin 
doğal gaz tüketimi elektrik talebinin azalma-
sıyla birlikte 8,7 milyar m3’e düşüyor. Doğal 
gaz tüketimindeki 8,7 milyar m3net azalma-
nın 2030 yılında yaklaşık olarak 2,4 milyar 
dolar fayda sağlayacağı tahmin ediliyor. 

Elektrik santrallerinin kömür tüketimi 
SHURA senaryosunda yüzde 3 azalarak 
108,2 milyon tona düşüyor. İthal kömüre olan 
bağımlılığın azalmasından gelen tasarruflar 
da doğal gaz tüketiminde azalmayla ortaya 
çıkan faydaya eklendiğinde toplam fayda 2,7 
milyar dolara eşdeğer oluyor.

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNE 
15 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM 

GEREKİYOR

Elektrik sektörüyle ilgili yıllık CO2 emisyonları 2030 
yılında, SHURA senaryosunda Baz senaryoya kıyas-
la 25,1 milyon ton azalıyor. Elektrik sektörü kaynak-
lı CO2s alımlarının günümüze oranla artışı yüzde 
5’lik bir büyümeyle sınırlandırılabiliyor.
SHURA senaryosunun hayata geçmesi için 2020-
2030 döneminde 54 milyar dolar eşdeğerinde bir 
yatırıma ihtiyaç duyulacağı hesaplanıyor. Yatırım 
ihtiyacının 30 milyar dolarını enerji verimliliği, 11 
milyar dolarını dağıtık üretim, 13 milyar dolarını ise 
elektrifikasyon oluşturuyor. 

  30 milyar dolar seviyesindeki enerji verimliliği 
yatırımlarının 

  15 milyar dolarını elektrikli ev aletleri, 
  5 milyar dolarını sanayideki enerji verimliliği ya-

tırımları, 
  3 milyar dolarını akıllı evler, 
  2 milyar dolarını klimalar, 
  2 milyar dolarını yemek pişirme ve 
  3 milyar dolarını ise diğer son tüketim alanları 

meydana getiriyor. 

Selahattin Hakman 
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Yeşil Sertifika ile 
hem yatırımcılar hem 
ihracatçılar kazanacak

Kişi ve kurumların kullandığı 
enerjinin yenilenebilir kaynaklardan 

üretildiğini belgeleyecek olan 
kamuoyunda “Yeşil Sertifika” olarak 
bilinen YEK-G sistemi, 2021 yılında 
kullanıma hazır hale gelecek. Altyapı 
çalışmalarını EPDK’nın yaptığı sertifika 
sistemini EPİAŞ yönetecek. Sertifika 
ile yatırımcılar için yeni bir gelir kapısı 
oluşurken YEK-G belgesine sahip olan 
ihracatçılar da vergi avantajına sahip 
olacak… 
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 MEVZUAT



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ta-
rafından çalışmalarına bu yıl başlanan milli yeşil 
sertifika sisteminde son aşamaya gelindi. EPDK’nın 
tüketicilerin kullandığı elektriğin yenilenebilir enerji 
kaynaklarından üretildiğini garanti eden Yenilenebi-
lir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi, geçtiğimiz 
ay kurul onayından geçti. YEK-G sistemi ve piyasası-
nın gelecek yıl devreye alınması planlanıyor.

EPDK’dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği 
standardına uyumlu bir yeşil sertifika sistemi geliş-
tirmek amacıyla uluslararası örnekler incelenerek 
yapılan çalışmalar sonucu, söz konusu sistemin 
adı YEK-G sistemi olarak belirlendi. YEK-G sistemi 
ve piyasasının Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) 
tarafından işletilmesi için temmuz ayında görüşe 
açıldı. Taslak mevzuata ilişkin gelen görüşlerin de 
incelenmesinin ardından YEK-G yönetmeliği’ne son 
hali verilerek EPDK’nın onayından geçti.

Bu kapsamda, YEK-G sistemi ve piyasasını EPİAŞ 
kuracak ve işletecek. Bu piyasada, tüketicilerin kul-
landığı elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından 
üretildiği sertifikayla garanti edilecek. Tasarlanan 
sistemle yenilenebilir enerji kaynaklarından üreti-
len her megavatsaat elektrik sertifikalandırılacak. 

EPİAŞ, oluşturacağı piyasa üzerinden talep eden 
üreticiler adına elektronik YEK-G belgesi düzenle-
yecek ve piyasada bu belgelerin ticareti yapılarak 
fiyatlar serbestçe belirlenebilecek.

Yatırımcılar için yeni bir gelir kalemi 
oluşacak

EPİAŞ’ın kuracağı piyasanın arz tarafında lisans 
sahibi yenilenebilir enerji santralleri yer alırken, ta-
lep tarafında elektrik tedarikçileri olacak. Elektrik 
tedarikçileri YEK-G sertifikalarını organize piyasa-
dan veya ikili anlaşmalar yoluyla alabilecek, fakat 
ikili anlaşmaları EPİAŞ’a bildirme yükümlülüğü ola-
cak. Böylece, üretilen her megavatsaatlik yenilene-
bilir enerjinin mükerrer belgelendirilmesinin önüne 
geçilecek.

Tedarikçiler, YEK-G belgelerini nihai tüketicilere 
kendi iletişim kanalları veya faturalar üzerinden 
ifşa ederek, sunduğu elektriğin yenilenebilir enerji 
kaynaklarından üretildiğini kanıtlayabilecek. YEK-G 
sistemi ve piyasasının Haziran 2021’de devreye alın-
ması planlanırken, bu piyasa sayesinde yenilenebilir 
enerji kaynaklarından elektrik üreten yatırımcılar 
için yeni bir ürün ve gelir kalemi oluşturulacak.

İHRACATÇILARA VERGİ MUAFİYETİ SAĞLAYACAK

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 
konuya ilişkin yaptığı değerlen-
dirmede, Avrupa Birliği’nde Yeşil 
Mutabakat ve karbon sınır vergi-
si uygulamasına ilişkin sürecin 
AB kamuoyunda görüşüldüğünü 
anımsatarak, AB’nin ithal ettiği 
ürünleri karbon salımlarına bağlı 
olarak fazladan vergilendirmeye 
tabi tutabileceğini anlattı.
Bu kapsamda tüketilen elektriğin 
yenilenebilir kaynaklardan sağ-
landığının belgelenmesinin önem 
kazanacağını belirten Yılmaz, şun-
ları kaydetti:

Avrupa standartlarına uyumlu 
olarak üretilecek YEK-G belgeleri, 
AB’nin ithal ettiği ürünlere karbon 
salımlarına göre uygulayacağı ver-
giden muaf olmak veya bu vergi-
lerin etkisini en aza indirmek için 

ihracatçılarımıza bir çözüm su-
nabilecek. Özellikle AB’ye ihracat 
gerçekleştiren ve yüksek miktarda 
elektrik tüketimi olan firmalarımız 
ve sanayicimiz için bu belgeler be-
lirleyici olacak. Bu belgelerle, ih-
racatçılarımız üretim süreçlerinde 
yenilenebilir enerji kullandıklarını 
şeffaf bir şekilde kanıtlayabilecek. 
Ayrıca, bu piyasa sayesinde yeni-
lenebilir enerji kaynaklarından 
elektrik üreten yatırımcılar için 
ilave bir gelir kalemi oluşacak ve 
yenilenebilire yatırım yapanlar 
daha fazla kazanacak.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ko-
ordinatörlüğünde, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Der-
neği (ELDER) ve ODTÜ Teknokent iş birliğinde baş-
latılan “Enerjim Sensin Hızlandırma Programı” ile 
enerji sektörü özelinde erken aşamadaki yenilikçi 
iş fikirlerinin hayata geçirilmesine destek olunacak. 
Program sonunda başarılı olan girişimlere ELDER 
tarafından 300 bin TL para ödülü verilecek. Diğer 
kurumlar tarafından verilecek para ödülleri ileri bir 
tarihte duyurulacak. 

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, 
projeyle ilgili yaptığı açıklamada “sektörün inovas-
yon merkezi” olma vizyonu doğrultusunda, ülkemiz 
enerji piyasasının başrol oyuncusu EPDK ve Türki-
ye’nin ilk ve öncü teknoparkı ODTÜ Teknokent ile 
güçlerini birleştirerek enerji sektörüne yeni girişim-

ciler kazandırmaya hazırlandıklarını söyledi. 

ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Serdar R. Alem-

dar ise “ELDER‘in sektördeki öncülüğüyle ‘Enerjim 

Sensin Hızlandırma Programı’nı hayata geçiriyoruz. 

ELDER, EPDK ve ODTÜ Teknokent iş birliğiyle hayata geçirilen “Enerjim Sensin 
Hızlandırma Programı”, sektördeki yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine 

destek verecek. Başarılı olan girişimcilere 300 bin TL para ödülü verecek olan 
programın öncelikli hedefi, enerji altyapılarında milli sistemlerin kullanılması…

ELDER, EPDK ve ODTÜ, yenilikçi 
fikirler için 300 bin TL verecek

Serhat Çeçen
ELDER Başkanı
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Bu desteklerin sürdürülebilir olması ve devamlılı-
ğının sağlanması ise öncelikli hedeflerimizden biri 
olacaktır” dedi. 

‘Enerjim Sensin Hızlandırma Programı’ ile gi-
rişimciler ve girişimci adayları veya start-up’lar 
erken aşamadaki yenilikçi iş fikirlerini elektrik da-
ğıtım sektörüne tanıtma fırsatı yakalayacak. Prog-
ram kapsamında, seçilen girişimler ve mentörlerin 
potansiyel girişimcilerle bir araya geldiği yüz yüze 
buluşmalar da düzenlenecek. Süreç tamamlandık-
tan sonra karşılıklı anlaşıldığı takdirde, ilk müşteri 
garantisi, ulusal ve uluslararası proje yazım desteği, 
patent desteği, global fuar, etkinlik ve hızlandırma 
programlarına katılım sağlanması, yatırım imkânı 
ve desteği gibi çeşitli avantajlar ve destekler sunu-
lacak. 

Program sonunda başarılı olan girişimlere EL-
DER tarafından 300 bin TL para ödülü verilerek 
yenilikçi iş fikirlerinin ve Ar-Ge projelerinin des-
teklenmesi sağlanacak. Diğer kurumlar tarafından 
verilecek para ödülleri ileri bir tarihte duyurulacak. 
Programa başvurular, 20 Aralık 2020 tarihine kadar 
ELDER ve ODTÜ Teknokent’in sosyal medya hesap-
larından paylaşılan link üzerinden yapılabilecek. 

Çeçen: Önceliğimiz enerji altyapılarında milli 
sistemlerin kullanılması

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, “İş 
birliği kapsamında gerçekleştirilecek olan Enerjim 
Sensin Hızlandırma Programı’nda, uzun vadede sür-
dürülebilir enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik 
elektrik sektöründe teknolojik dönüşüm uygula-
malarına destek olmak, enerji verimliliğini öncelik-
lendirmeye ve artırmaya yönelik çalışma fikirlerini 
ortaya çıkarmak, enerji altyapılarında milli sistem-
lerin kullanılmasını sağlamak, stratejik önem arz 
eden projelerin artırılmasını sağlamak ve yenilikçi 
yerli teknolojiler ile tüketici memnuniyetini artırıcı 
fikirleri desteklemek öncelikli hedefler arasında yer 
alıyor” dedi. 

“Dünyada ve Türkiye’de enerji sektörünün hızla 
değişen ihtiyaçlarına cevap vermek istiyoruz” şek-
linde konuşan Çeçen, açıklamalarını şöyle sürdürdü: 
Bu kapsamda fikir üreten girişimlerin önem kazana-
cağını düşünüyoruz. Türkiye ve yakın coğrafyadaki 
girişimleri desteklemek amacıyla çeşitli kurumlarla 
iş birlikleri yapıyoruz. Türkiye’nin en önemli teknik 
üniversitelerinin başında gelen ODTÜ’nün kurduğu 

ODTÜ Teknokent ile oluşturduğu girişimcilik ekosis-
teminin, enerji sektörüne ve sektörün geleceğinde 
söz sahibi olabilecek Ar-Ge projelerinin üretilme-
sine katkı sunacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda 
elektrik dağıtım sektörü olarak erken aşamadaki 
yenilikçi fikirlerin desteklenmesine ve geliştirilip 
projelendirilmesine destek olacağız. Bu destekleri 
sürekli kılmayı da gayretli bir biçimde sürdüreceğiz.

DESTEKLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR 
OLMASI GEREKİYOR 

ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Serdar R. Alem-
dar,  iklim değişikliği ve hava kirliliği gibi küresel 
sorunların enerji sektörünün çözüm merkezinde yer 
aldığını aktararak, bu sorunların çözülebilmesi için 
çok sayıda ülkede ve endüstride halihazırda uygula-
nan temiz ve sürdürülebilir enerji dönüşümlerinin 
hızlandığına vurgu yaptı. 
Alemdar şöyle konuştu: Yenilenebilir teknolojilerin-
de yaşanan artışlar ve temiz enerji teknolojilerinde 
yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında geleceği 
şekillendiren teknolojilere imza atan ODTÜ Tekno-
kent olarak, enerji sektörüne ve sektörün geleceğine 
katkı sağlayabilmek için şirketlerimizle birlikte ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz. 
20 yıllık tecrübe ve birikimimizle ‘enerji sektöründe’ 
teknoloji geliştirerek çözümün bir parçası olmayı 
hedefleyen girişimcilere destek olabilmek amacıyla 
EPDK koordinatörlüğünde, ELDER‘in sektördeki ön-
cülüğü ile ‘Enerjim Sensin Hızlandırma Programı’nı 
hayata geçiriyoruz. Bu desteklerin sürdürülebilir 
olması ve devamlılığının sağlanması ise öncelikli 
hedeflerimizden biri olacaktır.”

ENERJİ PANORAMA • Kasım 2020 • 57



Hepimiz hazırlıkçı mı 
oluyoruz?

Pandemi nedeniyle herkesin ‘hazırlıkçı’ bir psikolojiye büründüğü günümüzde enerjinin 
bu ruh halinden nasıl etkileneceği önem taşıyor. Eğer bu psikoloji sektörü de etkilerse 
gereğinden fazla yedek üretim kapasitesi ve hatta ekonomik olmayan depolama 
kapasitesine de sahip olunması gerekebilir. Bu durum, hem kıt iktisadi kaynakların 
verimsiz şekilde israfına yol açabilir hem de birim elektrik üretim maliyetlerinin 
gereksiz yere aşırı yükselmesine sebep olabilir…

 VİZYON
Serhan Ünal-TENVA 
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Amerika menşeli belgesel kanalı National Ge-
ographic’in meşhur programlarından birinin adı, 
“Kıyamet Günü Hazırlıkçıları” (Doomsday Preppers). 
Programın konusu; çeşitli felaket ihtimallerinden 
endişelenen ve bu yüzden, dünya/ülke felakete sü-
rüklenip kamu düzeni yok olduğunda kimseye muh-
taç olmadan, kendi ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla 
karşılayıp her türlü tehdide karşı koruma sağlaya-
bilecek çeşitli tedbirler alan insanların hayatları ve 
yaptıkları hazırlıklar... Son yıllarda, ekonomi ve siya-
setin her alanında artan ve hep konuşulan ‘küresel 
belirsizlikler’ de aslında bireyleri, şirketleri ve dev-
letleri neredeyse ‘hazırlıkçı’ konumuna getiren ted-
birler almaya sevk ediyor. Bu durum, küresel ölçekte 
ek ekonomik maliyetler yaratmakta ve gidişattan 
enerji sektörü de nasibini almakta.

Dünyanın son yıllarda yaşadığı ekonomik ve si-
yasi gelişmeler, en umulmadık ihtimallerin dahi 
gerçekleşebileceğini gösterdi; meşhur “Murphy 
kanunu” (Murphy’s law), net bir şekilde kanıtlandı. 
Küresel anlamda Rusya’nın, Ukrayna’yı işgal et-
mesi ve batı bloğunun, Rusya’ya karşı yürürlüğe 
koyduğu ambargo kararları, İngiltere’nin AB’den 
çıkması, Trump gibi birinin ABD başkanlığına seçil-
mesi ve ikinci dönemini de kazanacak gibi dururken 
Kovid-19 salgınının etkileriyle seçimi kaybetmesi, 
Avrupa ülkelerinin neredeyse hepsinde AB karşıtı 

hareketlerin iktidara yürümesi veya Kuzey Kore ile 
ABD’nin nükleer savaşın eşiğine gelmesi önde gelen 
örnekler. Bölgesel ölçekte, Musul gibi büyük bir ken-
tin bir gün içinde terör örgütü IŞİD’e teslim olması, 
Türkiye’nin, enerjide göbekten bağlı olduğu Rus-
ya’nın savaş uçağını vurarak düşürmesiyle oluşan 
kriz, Suriye’de kara harekatına girişmesi, Irak Kür-
distan Bölgesel Yönetimi’nin hukuksuz bağımsızlık 
referandumu veya Azerbaycan’ın onlarca yıl sonra 
Ermenistan işgalindeki topraklarını tekrar ele geçir-
mesi gibi örnekler mevcut.

Zengin ülkelerin insanlarının hazırlığı daha 
yoğun

Daha ulusal ölçekteyse bir bakanımızın, bir Av-
rupa ülkesinde hukuksuzca ve silah zoruyla gözal-
tına alınarak sınır dışı edilmesi, Libya’dan Katar ve 
Somali’ye birçok yerde silahlı kuvvetlerimizin üs 
kurması veya bir yaz akşamı, hain bir darbe girişi-
miyle ülkenin alt üst olması gibi, rüya olup olmadı-
ğına belki hala inanamadığımız olaylar yaşanmakta. 
Siyasi ekonomik olaylar bir kenara, günlük hayatla-
rımız bile bir anda değişebiliyor. Daha bir yıl önce 
hayal bile edemeyeceğimiz şekilde, artık sokakta 
yüzü açık insan görmek imkansız. Dolayısıyla artık 
küresel, bölgesel ve ulusal ölçekte, hatta günlük 
hayatlarımızda ‘asla olmaz’ denilebilecek hiçbir ih-
timal kalmadığını söylemek, asla mübalağa olmaz. 
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Bu durum fertleri, şirketleri ve devletleri, işte o en 
umulmadık ihtimallere karşı, bilinmez bir boşlukta 
adeta her şeye karşı hazırlık yapmaya sevk ediyor.

Bireyler çerçevesinde bakıldığında, zengin ülke-
lerin vatandaşlarında daha yoğun olmak üzere, ha-
zırlıkçılığa artan bir ilgi görülmekte. Beş milyon ci-
varında oldukları tahmin edilen hazırlıkçılar, her an 
her şeyin gerçekleşebileceği bir dünyada, yaptıkları 
hazırlıklarla aslında, ekonomide nev-i şahsına mün-
hasır bir hazırlıkçılık sektörü oluşmasına da vesile 
oldu. Şebekeden bağımsız yenilenebilir enerji sis-
temleri, bu sektörün en gözde alanı olmakla birlikte, 
balıklı su tarımı (aquaponic) sistemleri, nükleer sal-
dırılara dayanıklı konteyner evler, savunma sporla-
rına ve doğada hayatta kalma eğitimlerine artan ilgi, 
hazırlıkçılara danışmanlık hizmeti veren şirketler ve 
hatta kullanılmayan balistik füze silolarıyla uğraşan 
emlak şirketleri sektörün diğer unsurları arasında.

Kaynaklar tedbire değil, sorun çözmeye 
harcanmalı

Müstakil bireylerin hazırlıkçı olmalarında, ilk ba-
kışta bir sıkıntı görülmeyebilir. Ancak hazırlıkçılık, 
toplumun çeperlerini oluşturan gruplara mahsus 

bir uğraş olmaktan çıkalı çok oldu. Hazırlıkçılar ara-
sında, küresel şirketlerin yöneticileri, önemli siya-
setçiler ve kanaat önderleri de var.1 Asıl tehlikeyse 
bu düşünce yapısındaki bireylerin ve temelinde her-
kese ve her kuruma güvensizlik yatan hazırlıkçılık 
psikolojisinin, küresel ekonomi ve siyasete yön ve-
recek kadar etkili hale gelmesi. Çünkü hazırlıkçılık, 
esasında daha verimli alanlarda kullanılma potan-
siyeli olan kıt iktisadi kaynakların, belki asla kulla-
nılmayacak olan tedbirlere harcanmasına sebep 
olmakta.

Bu güvensizliğin, küresel ve bölgesel anlamda 
radikal ihtimallerin gerçekleşmesiyle zaten gerilmiş 
olan toplumların psikolojisini daha da etkilemesiyle, 
bu amaçla yapılan yatırımların katlanarak artacağı 
öngörülebilir. Kaynakların fazladan tedbir almaya 
değil, sorun çözmeye odaklanması halindeyse, hem 
refahın yaratımı ve dağıtımına ilişkin hem de çev-
resel veya sosyal birçok problemin çözülebileceği 

1 Evan Osnos, “Doomsday Prep for the Super-rich”, The 
New Yorker, January 30, 2017, http://www.newyorker.com/
magazine/2017/01/30/doomsday-prep-for-the-super-
rich.
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aşikar. Dolayısıyla mesele bireyler seviyesinden ku-
rumlar ve toplumlar seviyesine doğru yükselen bir 
seyir izledikçe, hazırlıkçı mantığın ve buna sebep 
olan olaylar silsilesinin bütün insanlık için yarattığı 
fırsat maliyeti de giderek artabilir. En basitinden, 
salgın döneminde yakın çevremizden de çok sayıda 
kişi, çadır vs gibi ilgili gereçler alarak doğa hayatına 
yönelmedi mi? Çoğu bu gereçleri ya hiç kullanmadı 
ya da çok az kullanıp bir köşede unutacak. Bilhassa 
salgın döneminde, evlerde stokçuluk, kendine yete-
bilme ve doğada hayatta kalabilme gibi kavramlarla 
daha da geniş kitleler tanıştı ve hazırlıkçılık psiko-
lojisi daha da geniş kitlelere yayıldı. Bu yayılmanın, 
hem davranışsal iktisat, hem de siyaset bilimi ve 
sosyoloji açısından neler getireceğini zaman içinde 
göreceğiz.

Enerjide ‘hazırlıkçılık’ kaynak israfına yol 
açar

Enerji sektörü açısından, bu durumun uzun 
erimli etkileri muzır nitelikte olabilir. Elektrik sek-
törü, teknik açıdan arz ve talebin gerçek zamanlı 
olarak dengelenmesini gerektirmekte. Ayrıca elekt-
rik hala anlık bir ürün ve ticari depolanabilirliği kı-
sıtlı. Böyle bir sistemin, hazırlıkçı psikolojinin hakim 
olduğu bir dünyanın gereklerine göre yönetilme-
siyse, gereğinden fazla yedek üretim kapasitesi (ço-
ğunlukla lisanssız) ve hatta belki ekonomik olmayan 
depolama kapasitesine de sahip olunmasını getire-
bilir. Bu durum, hem kıt iktisadi kaynakların verim-
siz şekilde israfına yol açabilir hem de birim elektrik 
üretim maliyetlerinin gereksiz yere aşırı yükselme-
sine sebep olabilir. Birçok tüketici, kendi güneş pa-
nellerini edinerek, şebeke tüketiminden ayrılmaya 
yönelebilir.

Enerji siyasallaştırılmasaydı?
Esasında, henüz bu kadar karamsar bir şekilde 

olmasa da bütün enerji şebekeleri az veya çok, çeşitli 
tedbir unsurları zaten barındırmakta. Bu tedbir un-
surlarının, teknik ve doğa kaynaklı riskleri kapsayan 
kısmı gerekli ve mantıklı olmakla birlikte, kabul et-
mek gerekir ki, arz güvenliğini esas alan tedbirlerin 
bir kısmı, siyasetin, ekonomik rasyonaliteyi bozucu 
etkisinden kaynaklanmakta. Basitçe söylemek gere-
kirse, enerjinin siyasallaştırılmasından kaynaklan-
makta. Örneğin, enerjinin hiç siyasallaştırılmadığı ve 

yalnızca teknik ve doğa kaynaklı riskleri barındırdığı 
bir sistemde, ulusal doğal gaz depolamasında daha 
az bir kapasite, yani daha az bir yatırım yeterli ola-
bilirdi. Benzer şekilde, arz güvenliği temelli tedarik 
çeşitlendirme endişeleri olmasa en ucuz gazı satan 
tek bir tedarikçiyle uzun dönemli kontrat yapmak 
yeterli olabilirdi. Yani aslında, her şey daha basit olur 
ve belki basit bilgisayar yazılımları tarafından bile 
idare edilebilirdi. Oluşan kaynak, bayındırlık işlerine 
ayrılabilirdi.

Ancak hem siyasetin ekonomik rasyonaliteyi bo-
zucu etkileri hem küresel ölçekte asla olmaz denilen 
tüm ihtimallerin gerçekleşebiliyor olması, aslında 
fert, şirket ve devlet seviyelerinde tüm aktörleri, za-
ten az veya çok hazırlıkçı yapmış durumda. Gidişata 
bakılırsa, şu anda isimsiz şekilde ilerleyen hazırlık-
çılık akımı, çok yakında siyaset ve ekonomide daha 
da görünür hale gelecek.

Öngörülebilirlik, sürprizlerden daha değerli
Türk siyasetçilerindeyse, durumu daha da teh-

likeli hale getiren iki davranış kalıbı mevcut; ilki, 
sürpriz yapma hevesi. Karar alıcılarımız, orta veya 
uzun vadede herhangi bir konuda neler planlandı-
ğına ilişkin heyecan yaratmayı ve sürpriz yapmayı 
çok seviyor. Halbuki, medeniyetimizin karmaşık sis-
temleri ve ilişkiler ağı, sürprizleri çok sevmez; ön-
görülebilirlik, sürprizden daha değerlidir. İkincisi, 
dünyada olmayan herhangi bir şeyi ilk kez yapmış 
olmakla övünmeyi seviyorlar; kabul edelim, halkımız 
da seviyor. Peki düşünüyor muyuz, bir şey dünyada 
hiç yapılmadıysa, yapılmamış olmasının bir sebebi 
olabilir mi acaba? Ekonomi ve siyasetteki bu tip yak-
laşımlarımız, sadece enerji alanında da uzun vadeli 
öngörülebilirliğimize zarar vermekle kalmıyor, aynı 
zamanda, fırsat maliyetlerimizi artırıyor, kaynakla-
rımızın verimsiz kullanılmasına yol açıyor ve kal-
kınma hızımızı düşürüyor. Enerji sektörü gibi, önü-
müzdeki yıllarda ciddi kırılmalara gebe bir sektörde, 
bunun muzır etkileri daha da büyük olma potansiyeli 
taşıyor.

Üstelik, hazırlıkçılık psikolojisinin siyasette daha 
etkili hale gelmesi, liderleri korumacı ve güvenlikçi 
politikalara, özgürlükleri törpülemeye ve sıkıntılı 
tehdit algılarının sebep olduğu maliyetleri, toplum 
refahına yüklemeye sevk edebilir. Böyle bir dünya, 
elbette sadece ‘hazır olanların’ dünyası olacaktır.
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Yönetim danışmanlığı firması McKinsey & Com-
pany, tüm dünyada Covid-19’un yıkıcı toplumsal ve 
ekonomik etkileri ile mücadelede iklim dostu bir 
strateji benimsenmesinin kritik önemini vurgula-
yan bir çalışmaya imza attı. Şirket verilerine göre; 
halk sağlığının korunması, işsizlik ve ekonomik ge-
rilemenin durması için hükümetler 10 trilyon doları 
aşkın bir kaynak ortaya koymuş durumda. Ancak bu 
kaynağın iklim ve çevre odaklı bir yaklaşımla kulla-
nılmaması çok daha yıkıcı etkiler doğurabilir.

Bu kapsamda McKinsey uzmanları, 2007-08 

küresel finansal krizini örnek gösteriyor. Sera gazı 
emisyonlarında 2009 yılındaki düşüşün ardından, 
tüm dünyada çevreyi dikkate almadan gerçekleş-
tirilen ekonomi teşvikleri nedeniyle 2010 yılında 
emisyonlar rekor seviyelere ulaştı. McKinsey, aynı 
durumun yeniden yaşanması durumunda bu kez 
çok daha büyük risklerin doğacağını belirtiyor. Do-
layısıyla Covid-19 krizi sonrası atılan adımlar, 2015 
Paris Anlaşması’nda belirtilen iklim değişiminin 
1,5-2°C ile sınırlandırılmasında belirleyici faktörler 
olacak.

ANALİZ . .

McKinsey, Covid-19 krizi için tüm dünyada oluşturulan 10 trilyon doları aşkın teşviğin 
iklim ve çevre odaklı modellerle yönetilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Aksi takdirde iklim 

risklerini yönetmede büyük stres altında kalınacağına dikkat çeken şirket, geliştirdiği 
analizle düşük karbon ve yüksek performans temelli modellerin kurgulanmasının 

mümkün olduğunu da kanıtladı. Nasıl mı? 

10 trilyonluk Covid-19 
teşviğinin geri dönüşü 
“çevre odaklı”“çevre odaklı” yatırımla 
mümkün
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1-3 milyon yeni iş yaratmak mümkün
McKinsey’nin yapmış olduğu kapsamlı analizlere 

göre; bu hedefe ulaşmak ve aynı zamanda da eko-
nomik iyileşme sağlamak mümkün. Düşük-karbon 
odaklı bir program, sadece emisyonları azaltmakla 
kalmayacak aynı zamanda yüksek karbonlu bir mo-
dele göre daha fazla istihdam ve daha güçlü bir eko-
nomik iyileşme yaratacak. McKinsey’nin bir Avrupa 

ülkesini baz alarak gerçekleştirdiği analizlere göre, 
75-150 milyar Euro değerinde bir yatırım ile 2030 yı-
lına dek 180-350 milyar Euro brüt katma değer sağ-
lamak, 1-3 milyon yeni iş yaratmak ve karbon emis-
yonlarını yüzde 15-30 arasında azaltmak mümkün. 
Yüksek-karbon modellerinde ise hükümetler ve ku-
rumlar, çevre ve ekonomi anlamında çok daha yük-
sek bir stresle başa çıkmak zorunda kalacaklar.

1 EURO YATIRIMLA 3 EURO BRÜT KATMA DEĞER YARATILABİLİR 

McKinsey & Company Türkiye 
Ülke Direktörü Can Kendi, çalış-
mayla ilgili yaptığı açıklamada 
Covid-19’un yarattığı sosyal ve 
ekonomik krizi aşma sürecinde 
iklimsel riskleri göz önünde bu-
lundurmamanın orta ve uzun 
vadede büyük tehditler yaratabi-
leceğini söyledi. “Dahası yaptığı-
mız araştırmalar iklim ve çevre 
odaklı modellerin çok daha güçlü 
bir ekonomik gelişim potansiyeli 
olduğunu da ortaya koyuyor. El-
bette günümüz şartlarında düşük 
karbonlu, yüksek performanslı bir 
iyileşme modeli geliştirmek kolay 
bir süreç değil” diyen Kendi, açık-
lamalarını şöyle sürdürdü: Sos-
yo-ekonomik etkiler, iklim etkileri 

ve fizibilite gibi çok komplike fak-
törlerin değerlendirilerek ekono-
miyi canlandıracak yöntemlerin 
keşfedilmesi gerekiyor. Ancak 
yapmış olduğumuz analiz; yeni iş 
imkanları yaratan, ekonomik tale-
bi artıran, istikrarlı büyüme sağla-

yan ve aynı zamanda sıfır-karbon 
teknolojilerinin gelişimine olanak 
sunan modellerin tasarlanma-
sının mümkün olduğunu gözler 
önüne seriyor. Buna göre, özel ya 
da kamu kaynaklı yapılacak her 1 
Euro değerindeki yatırım, 2 veya 
3 Euro brüt katma değer yaratma 
potansiyeline sahip. Araştırma-
mızda detaylıca ele aldığımız bu 
model, düşük-karbon ekonomisi-
ne dayalı bir iyileşmenin çerçeve-
sini sunuyor. Bu sayede iş dünyası 
ve hükümetlerin ele ele vererek 
kendi ihtiyaçları ve öncelikleri 
doğrultusunda yeni modeller ge-
liştirebileceklerine ve uzun vadeli 
bir refah planını uygulamaya ko-
yabileceklerine inanıyoruz.
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İŞTE 12 EKONOMİK İYİLEŞME ÖNLEMİ

Farklı ülkelerle kıyaslamalarla ölçümlemelerin yapıldığı, uzman görüşleriyle zenginleşen bu 

kapsamlı analizde 50 alternatifin bulunduğu teşvik modelleri incelendi. Fizibilite çalışmaları 

yapıldı. Bunun sonucunda McKinsey, yakın, orta ve uzun vadede güçlü sosyo-ekonomik ve ik-

limsel sonuçlar yaratan 12 ekonomik iyileşme önlemini belirledi. Bu adımlar, ülkeden ülkeye 

değişiklik gösterecek modeller için temel oluşturuyor ve çok katmanlı stratejilerin yaratılma-

sı için bir örnek teşkil ediyor.

1. Atık ısı teknolojilerinin yenilenmesi ve 

ekipman değişimleri gibi yöntemlerle en-

düstriyel enerji verimliliğini artırmak,

2. Büyük organize sanayi bölgelerinde kar-

bon yakalama ve saklama altyapıları kurmak,

3. Isı pompalarının kullanılması gibi yöntem-

lerle binalarda enerji verimliliğini artırmak,

4. Başta ticari binalarda olmak üzere tüm 

yapılarda akıllı bina sistemleri kurarak ısıt-

ma-soğutma, havalandırma, aydınlatma ve 

güvenlikte daha iyi bir yönetim sağlamak,

5. Elektrifikasyonu büyük ölçekli bir şekilde 

sağlamak üzere elektrik dağıtım şebekelerini 

ve ara bağlantı hatlarını güçlendirmek,

6. Büyük ölçekli enerji depolama çalışmala-

rını genişletmek,

7. Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı, kurulu 

güç kapasitelerini artırmak,

8. LED kullanımıyla sokak aydınlatmaların-

da enerji tasarrufu yaratmak,

9. Elektrikli araç şarj istasyonu altyapısını 

güçlendirmek,

10. Toplu taşımada transit otobüs hatlarını 

ve şehir içi raylı sistemleri geliştirmek,

11. Elektrikli araç üretimini hızlandırmak,

12. Bisiklet yolları gibi aktif ulaşım yolları 

geliştirmek.
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Dünyamızda ve ülkemizde etkili olan güncel ko-
şullar nedeniyle birçok insan işlerine ‘home office’ 
yöntemiyle evlerinden devam ediyor. Çocuklar, aynı 
şekilde uzaktan eğitim modeli ile derslerine evle-
rindeki bilgisayarlarından giriyor. Bununla birlikte 
hemen hemen herkes, dünyayla ve hayatla bağlan-
tılarını evdeki elektronik cihazlarla sağlıyor. Atmos-
ferik nedenlerle yakınınıza düşebilecek yıldırımlar 
ya da elektrik şebekesinde oluşabilecek ani ve aşırı 
gerilimler, elektronik cihazlarınıza zarar vererek ka-
lıcı hasarlara neden olurken, dünyayla bu cihazlar 
üzerinden sağladığınız tüm iletişimi de sonlandıra-
bilir. Cihazlarınızı bu gerilimlerden korumak ise size 
düşüyor. 

Ani ve aşırı gerilimler, birkaç mikrosaniye ile bir-
kaç milisaniye arasında gözükebilen ve büyüklüğü 
5-10 KV arasında değişebilen gerilimlerdir. Bu bü-
yüklükteki gerilimler, elektronik cihazların taham-
mül sınırlarının 8-10 katına eşittir.

Ani ve aşırı gerilimler, şebeke kaynaklı veya at-
mosferik kaynaklı olabiliyor. Atmosferik kaynaklı 
olan gerilimler “yıldırım darbeleri” olarak biliniyor. 
Geçici gerilim dalgalanmaları, gerilim düşmeleri, 
kısa kesilmeler, yavaş ve hızlı gerilim değişikliklerle 
harmonikler ise şebeke kaynaklı darbelere örnek 
gösterilebilir. Bunların dışında bir de elektriksel 
anahtarlama olayları vardır ki, ani aşırı gerilimlerin 
oluşmasında etkili bir role sahiptirler.

Aşırı elektrik gerilimleri cihazlarınızı 
kullanılmaz hale getirebilir

Bir gerilim darbesi, doğrudan bir yıldırım düş-
mesi yoluyla ya da dolaylı olarak evinize girebilir. 
Doğrudan yıldırım düşmesi, yıldırım darbesinin doğ-

rudan bir binadan geçmesine denir ve genellikle bü-
yük hasara ve yangınlara neden olur. Dolaylı yıldırım 
düşmesi, yıldırımın yakınlardaki toprağa veya doğ-
rudan bir evin bağlı olduğu enerji hattına düşmesine 
denir. Bu olduğunda, bağlantılı herhangi bir cihaz 
veya elektronik cihaz kullanılmaz hale gelebilir. Bu 
da elektronik cihazların ve devrelerin yüksek yeni-
leme maliyeti ve kişisel ya da profesyonel bağlantı-
nızın bozulması demektir.

Bir binanın veya elektrik hava hatlarının ya-
kınında gerçekleşen bir yıldırım çarpması, geri-
limi aniden yükseltir. Birkaç mikrosaniye süren bu 
dalgalanma; evinizdeki birçok elektronik bileşene 
kalıcı zararlar verebilir. Bir parafudr, bu ani yükselişi, 
bağlantılı aletlerden birçoğunun dayanabileceği bir 
değere kadar indirebilir. Parafudr; şebekeye bağlı ci-
hazları, şebekeyi ve tesisatı yıldırım kaynaklı darbe-
lere ve tesis içi oluşan ani darbelere karşı koruyan 
bir elektriksel koruma elemanıdır.

Panasonic Life Solutions Türkiye olarak bizim 
sunduğumuz bir çözüm olan VİKO Parafudrlar, kul-
lanıldıkları yerde yüksek gerilimden kaynaklı oluşa-
bilecek enerji kesintilerini önler ve yüksek gerilimi 
şebeke için zarar vermeyecek düzeye indirir. Sis-
temlerin kesintiye uğramadan darbelere karşı ko-
runmasını sağlar. Böylece TV, modem, haberleşme, 
sinyal ve data hatlarını korur. İletişimin kesintisiz 
sürmesi sağlanırken elektronik cihazların ömrü de 
uzar. Bu durum, aile bütçesine de katkı olarak yan-
sır. Kullanacağınız C sınıfı ya da D sınıfı bir parafudr, 
oldukça ekonomik bir çözüm olacak ve evinizde bu-
lunan tüm elektronik cihazları koruma altına almaya 
yetecektir.

Elektronik cihazlarınızı aşırı 
elektrik gerilimlerinden koruyun!
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“İşi kadınlar yapıyor, geliri 
erkekler alıyor”

TİSK’in ev sahipliğinde düzenlenen ve çalışma hayatının ‘Davos’u 
olarak nitelendirilen Ortak Paylaşım Forumu gerçekleştirildi. 

Forumda konuşan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, “Ev ve bakım 
işleri de dahil edildiğinde, dünyadaki toplam çalışma saatinin üçte 

ikisi kadınlara ait. Oysa dünya gelirinin sadece yüzde 10’u kadınların. 
Tabiri caizse, işi kadınlar yapıyor, geliri erkekler alıyor” dedi…
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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun 
(TİSK) ev sahipliğinde, kamu, işçi ve işveren temsil-
cilerinin ‘Birlikte Mümkün’ diyerek ‘İşimizin Yarını’ 
ana temasıyla bir araya geldiği Ortak Paylaşım Fo-
rumu yapıldı. Çalışma hayatının Davos’u olarak nite-
lendirilen Ortak Paylaşım Forumu’na Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay video mesajıyla katılırken, fo-
rumun açılış konuşmalarını Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Genel 
Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut 
Arslan ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol yaptı.

Forumun açılış konuşmasını yapan Özgür Burak 
Akkol bu yılki etkinlikte de konularından birinin ça-
lışma hayatında kadını güçlendirmek olduğunu belir-
terek,  “Ev ve bakım işleri de dahil edildiğinde, dün-
yadaki toplam çalışma saatinin üçte ikisi kadınlara 
ait. Oysa dünya gelirinin sadece yüzde 10’u kadınla-
rın. Tabiri caizse, işi kadınlar yapıyor, geliri erkekler 
alıyor” şeklinde oldukça kritik bir veriye değindi. Bu 
konunun konfederasyon olarak önceliklerinde kala-
cağına ve yarınki oturumda, kendi alanlarında örnek 
kadınlarla beraber olacaklarını aktardı.

‘Her 3 kişiden biri gelecekteki işinin 
becerilerine sahip değil’

Akkol ayrıca, çalışma biçimlerinin dönüştüğünü 
belirterek, beceri açığının tüm dünyanın konusu oldu-
ğunu dile getirdi. “Mevcut durumda 3 kişiden 1’i ge-
lecekteki işinin becerilerine sahip değil”  diyerek, bu 
bilinçle “Sanayide İşgücü Dönüşümü” projesini baş-
lattıklarını belirten Akkol, “Ülkemizde 200 bin tekstil 
çalışanımızın yetkinliklerini daha üst beceri seviyeye 
çıkarmak için çalışmalarımız sürüyor” dedi. 

Salgın sürecinde konfederasyon tarafından alınan 
aksiyonları da paylaştı. “TİSK ekosistemindeki işyer-
lerine ve çalışanlarına toplam 5 milyonun üzerinde 
maske, 100 tonu aşkın dezenfektan dağıtımı yap-
tık.” diyerek, Biz Bize Yeteriz kampanyasına Konfede-
rasyon ekosistemi içerisinden yaklaşık 200 Milyon TL 
bağış  yaptıklarını açıkladı. Alınan aksiyonlar kapsa-
mında sözlerine şu şekilde devam etti: 

Kısa çalışma ödeneği üzerine maaşları biz ta-
mamlayalım dedik. TİSK ekosistemi dışında da uygu-
lamayı teşvik etmek için devletimiz ile birlikte çalıştık. 
Çalışanlarımıza ve dahası ekonomiye doğrudan 5 mil-
yar lira nakdi destek sağladık. Fesih yasağına kadar 
geçen sürede de işten çıkarma yapmadık. Salgına 2 
milyon istihdamla girdik, çok şükür 2 milyon ile çıktık.

“TİSK ekosistemindeki işyerlerine ve 
çalışanlarına toplam 5 milyonun üzerinde 
maske, 100 tonu aşkın dezenfektan 
dağıtımı yaptık.”
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Hikaye anlatıcılığının en önemli enstrümanlarından biri olan retorik sanatı, 2 bin 500 yıldır varlığını 
etkin bir şekilde sürdürüyor. Hatta yeni normalle birlikte iletişimimizin önemli bir kısmının dijital olarak 

sürdüğü bu günlerde etkili bir iletişimin yolu sözel faktörleri güçlendirmekten ve retorik tekniklerini 
kullanmaktan geçiyor…

Yakın zamanda Harvard Business Review Tür-
kiye’de yayımlanan “Yeni Normalde Toplantılar İçin 
Yeni Bir Yaklaşım” yazısında ifade edildiği gibi, dijital 
platformlarda yapılan toplantıların verimi yüz yüze 
toplantılara göre yüzde 50 daha düşük oluyor. Bunun 
sebebi iletişimin en önemli kısmının yani görsel ve 
vokal gibi sözel olmayan faktörlerin online toplan-
tılarda istenilen düzeyde kullanılamaması. Dolayı-
sıyla dijital platformlarda mesajlarımızı daha etkili 
ve akılda kalıcı vermek, anlattıklarımızın odaklı bir 
şekilde dinlenmesini sağlamak için sözel iletişimin 

en etkili aracı olan retorik tekniklerini kullanmak 
önemli.

Yüzyıllar boyunca onlarca farklı retorik teknik ve 
ifade biçimi tanımlandı. Fakat burada en çok kulla-
nılan ve etkisini hemen görebileceğiniz yedi retorik 
teknikten kısaca bahsetmek istiyorum.

Tiricolon: En kolay retorik tekniklerinden birisi-
dir. Sunumuzdaki veya konuşmanızdaki ana mesa-
jınızı üç kelimeyle özetlemektir. Bu üç özdeş kelime 
olabilir. Örneğin: “Etkili bir konuşmacının üç sırrı 
vardır: Pratik, pratik, pratik.”

Online toplantılarınızda 
kullanabileceğiniz yedi retorik teknik
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Fransız devrimi sloganındaki gibi üç farklı ama 
birbiriyle ilişkili kelime olabilir: “Özgürlük, Eşitlik, 
Kardeşlik.” Mahatma Gandhi’nin mutluluğu tanımla-
mak için kullandığı üç eylem gibi olabilir. “Düşündü-
ğünüz, söylediğiniz ve yaptığınız, uyum içinde oldu-
ğunda mutlu olursunuz.”

Anadiplosis: Bir cümlenin sonunun, bir sonraki 
cümlenin başında tekrarlanmasıdır. Bu retorik araç, 
dinleyiciniz için net bir düşünce çizgisi çizer; onların 
tekrar daha yakından ilgilenmelerini ve fikrin gelişi-
mini takip etmelerini sağlar. Star Wars’da bilge Yo-
da’nın sözleri bunun iyi bir örneğidir: Korku, öfkeye 
yol açar. Öfke nefrete yol açar. Nefret acıya yol açar.

Eutrepismus: Bu yöntem, konuşmayı numara-
landırılmış parçalara ayırarak dinleyicinize izlemesi 
gereken net bir düşünce çizgisi verir. “Eutrepismus 
harika bir retorik araçtır, size nedenini anlatayım. Bi-
rincisi, verimli ve açıktır. İkincisi, yazınıza ritim duy-
gusu verir. Üçüncüsü, takip etmesi kolaydır.”

Antitez: Sözlerinizle zıtlık yaratmak için kullanı-
lan bir retorik araçtır. İki zıt ifade aynı cümlede yer 
alır. “Bu benim için küçük, insanlık için büyük bir 
adım.” “Tökezlediğiniz yerde hazineniz vardır.” “Ba-
şarımın altında başarısızlığım yatar.”

Retorik soru: Bir cevap beklenmeksizin etki için 
sorulan bir sorudur. Özellikle sunumların ve ko-

nuşmaların başında dinleyicini dikkatini çekmek ve 
odaklanmasını sağlamak için kullanılır.

“Bir liderin en önemli yetkinliği nedir biliyor mu-
sunuz? Bir ekibin hedeflerini tutması için ilk önce ne 
yapması gerekir?

Anaphora: Bir kelime veya sözün cümlenin ba-
şında yer alması ve tekrarlanmasıdır. “Ekibimizin en 
önemli başarısı her zaman yenilikçi olmasıdır. Eki-
bimizin en önemli yetkinliği asla vazgeçmemesidir. 
Ekibimiz en önemli değeri işbirliğine inancıdır.”

Epistrophe: Epistrophe, anaphoranın tam ter-
sine, tekrarlanan kelime veya sözün cümlenin so-
nunda yer almasıdır.

Nike’dan Nelson Farris’in konuşması epistrop-
he’nin en iyi örneklerinden birisidir. “Bizim hikaye-
lerimiz iş planları veya finansal tablolar hakkında 
değildir; insanlar ve insanların başarabileceği şeyler 
hakkındadır. Yenilikçilik hakkındadır. Dünyanın dört 
bir tarafındaki sporculara yardım eli uzatma tutku-
muz hakkındadır. Verdiği sözü tutmak hakkındadır. 
Adanmak ve hiç vazgeçmemek hakkındadır.”

Özetle fiziksel görüşmelerde olduğu gibi online 
platformlarda da dinleyicileriniz üzerinde etki bırak-
mak ve anlattıklarınızın kalıcılığını sağlamak için bu 
tekniklere sıkça başvurduğunuzda konuşmanızın 
olumlu etkilerini gözlemlemeniz kaçınılmaz olacaktır.
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TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2020 Ekim ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %73,67 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %26,33 olarak gerçekleşmiştir4. 

 

2019 yılı Ekim ayında 291,61 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2020 yılı Ekim ayında, bir önceki yıla göre 9,3% oranında artarak 318,70 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (308,20 TL/MWh) 
%3,4 oranında artış göstermiştir.  

Ekim 2020’de en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 6 Ekim Salı günü 440,35 
TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 18 Ekim Pazar günü 
283,65 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise 
en yüksek PTF değerinin 6 Ekim Salı günü saat 15:00’da 849,99 TL/MWh, en düşük PTF 
değerinin ise 25 Ekim Pazar günü saat 08:00'da 199,00 TL/MWh olarak gerçekleştiği 
görülmektedir. 

 
4 2020 Ekim verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 31 Ekim 2020 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır.  

APLUS ENERJİ EKİM 2020 ANALİZİ 

2020 yılı Ekim ayında gerçekleşen toplam 24.293 GWh elektrik üretiminin %74,53’ü serbest 
üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, 
bir önceki aya göre 0,87 puan azalmış, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre ise 2,08 puan 
artmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini %23,3 oranla EÜAŞ santralleri ve %1,9 oran ile İşletme Hakkı 
Devir santralleri izlemektedir. Toplam üretimin %0,2’sine karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-
Devret santralleri tarafından üretilmiştir1. 

 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise 2020 Ekim ayında toplam 
üretimin %33,5’inin doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Barajlı hidroelektrik santraller ilgili ayda toplam üretimin %15,7’sini karşılarken, akarsu tipi 
hidroelektrik santraller ise %2,6 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri 
ekim ayında toplam üretimin %21,4’ünü karşılarken, yerli kömür santralleri ise %16,9 
oranında katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar enerjisi santralleri 
toplam üretime %4,6, jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise %3,4 oranında katkıda 
bulunmuştur. Diğer termik santrallerin3 üretimdeki payı ise %1,9 olarak gerçekleşmiştir.  

 
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. 
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2020 yılı Ekim ayında gerçek-
leşen toplam 24.293 GWh elekt-
rik üretiminin %74,53’ü serbest 
üretim şirketleri tarafından ger-
çekleştirilmiştir. Serbest üretim 
şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 0,87 puan azal-
mış, geçtiğimiz senenin aynı dö-
nemine göre ise 2,08 puan art-
mıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 

%23,3 oranla EÜAŞ santralleri ve 
%1,9 oran ile İşletme Hakkı Devir 
santralleri izlemektedir. Toplam 
üretimin %0,2’sine karşılık gelen 
miktar ise Yap-İşlet-Devret sant-
ralleri tarafından üretilmiştir1.

Gerçekleşen elektrik üretimi 
kaynak bakımından incelendi-

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

ğinde ise 2020 Ekim ayında top-
lam üretimin %33,5’inin doğal gaz 
ve LNG santralleri tarafından ger-
çekleştirildiği görülmektedir. Ba-
rajlı hidroelektrik santraller ilgili 
ayda toplam üretimin %15,7’sini 
karşılarken, akarsu tipi hidroe-
lektrik santraller ise %2,6 oranıyla 
üretime katkıda bulunmuştur. İt-
hal kömür santralleri ekim ayında 
toplam üretimin %21,4’ünü karşı-
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larken, yerli kömür santralleri ise 
%16,9 oranında katkı sağlamıştır. 
Yenilenebilir enerji santrallerin-
den rüzgar enerjisi santralleri 
toplam üretime %4,6, jeotermal 
ve güneş enerjisi santralleri2 ise 
%3,4 oranında katkıda bulun-
muştur. Diğer termik santralle-
rin3 üretimdeki payı ise %1,9 ola-
rak gerçekleşmiştir. 

TEİAŞ tarafından yayımlanan 

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.

üretim verilerine göre, 2020 Ekim 
ayında termik santrallerin ger-
çekleşen toplam üretimdeki payı 
%73,67 olarak kaydedilmiştir. Ye-
nilenebilir enerji kaynaklarından 
elde edilen elektrik üretiminin 
payı ise %26,33 olarak gerçekleş-
miştir4.

2019 yılı Ekim ayında 291,61 
TL/MWh olarak gerçekleşen or-
talama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2020 yılı Ekim ayında, bir önceki 
yıla göre 9,3% oranında artarak 
318,70 TL/MWh olarak kaydedil-
miştir. Bu dönemde gerçekleşen 

4  2020 Ekim verileri Yük Tevzi Bilgi 
Sistemi’nin yayımladığı 31 Ekim 2020 
tarihli Kamusal Rapordan alınmıştır. 

ortalama PTF, bir önceki aya göre 
(308,20 TL/MWh) %3,4 oranında 
artış göstermiştir. 

Ekim 2020’de en yüksek gün-
lük ortalama piyasa takas fiyatı 
6 Ekim Salı günü 440,35 TL/
MWh olarak gerçekleşirken; en 
düşük günlük ortalama PTF ise 
18 Ekim Pazar günü 283,65 TL/
MWh olarak kaydedilmiştir. Pi-
yasa takas fiyatları saatlik bazda 
incelendiğinde ise en yüksek PTF 
değerinin 6 Ekim Salı günü saat 
15:00’da 849,99 TL/MWh, en dü-
şük PTF değerinin ise 25 Ekim 
Pazar günü saat 08:00’da 199,00 
TL/MWh olarak gerçekleştiği gö-
rülmektedir.

 

2020 yılı Ekim ayında pik saatlerde5 346,06 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 329,86 TL/MWh’lik değere göre %4,9 oranında 
artmıştır6.  

2019 yılı Ekim ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 282,46 TL/MWh iken, 
bu değer 2020 yılı Ekim ayında %3,1 oranında bir artış kaydetmiş ve 291,35 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir. 

 

2019 yılı Ekim ayı içerisinde toplam 24.058 GWh olan elektrik talebi, 2020 yılı Ekim ayında bir 
önceki yıla göre %0,12 oranında düşüş göstererek, 24.029 GWh değerine düşmüştür7. 2019 
yılı Ekim ayında 30.762 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2020 yılı Ekim ayında 
32.297 MWh olarak gerçekleşmiştir. 

 
5 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-08:00 arasındaki saatleri ifade 
eder. 
6 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır. 
7 2019 ve 2020 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
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32.297 MWh olarak gerçekleşmiştir. 

 
5 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-08:00 arasındaki saatleri ifade 
eder. 
6 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır. 
7 2019 ve 2020 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
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2020 yılı Eylül ayı sonunda 93.156 MW olan toplam kurulu güç değeri 416,6 MW’lık artışla 
2020 yılı Ekim ayı sonunda 93.573 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %67,4’lük (63.103 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %22,2 (20.819 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
devret santralleri %0,1’lik (140 MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,0’lık (2.827 MW) 
bir orana sahiptir. Lisanssız santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %7,1 (6.684 MW) 
olarak kaydedilmiştir.  

 
 

2020 yılı Ekim ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %27,4’lük kısmı (25.646 MW) doğal 
gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %23,4’lük kısmı (21.883 MW) barajlı hidrolik 
santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12,1’lik (11.313 MW) oran ile yerli 

 
8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 31 Ekim 2020 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır.  
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2020 yılı Ekim ayında pik saat-

lerde5 346,06 TL/MWh olarak ger-

çekleşen ortalama PTF, bir önceki 

ayın pik saatler ortalaması olan 

329,86 TL/MWh’lik değere göre 

%4,9 oranında artmıştır6. 

2019 yılı Ekim ayında pik dışı 

5  Pik saatler 08:00-20:00 arasında-
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.

(off-peak) saatlerin PTF değeri 
ortalama 282,46 TL/MWh iken, bu 
değer 2020 yılı Ekim ayında %3,1 
oranında bir artış kaydetmiş ve 
291,35 TL/MWh olarak gerçek-
leşmiştir.

2019 yılı Ekim ayı içerisinde 
toplam 24.058 GWh olan elektrik 
talebi, 2020 yılı Ekim ayında bir 
önceki yıla göre %0,12 oranında 
düşüş göstererek, 24.029 GWh 
değerine düşmüştür7. 2019 yılı 

7  2019 ve 2020 yılları için saatlik ve-
riler YTBS Genel Günlük İşletme Neti-
cesi Raporları’ndan alınmıştır.

Ekim ayında 30.762 MWh olarak 

ölçülen saatlik ortalama talep, 

2020 yılı Ekim ayında 32.297 

MWh olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı Eylül ayı sonunda 

93.156 MW olan toplam kurulu 

güç değeri 416,6 MW’lık artışla 

2020 yılı Ekim ayı sonunda 93.573 

MW olarak kaydedilmiştir. 

Toplam kurulu gücün 

%67,4’lük (63.103 MW) kısmını 

serbest üretim şirketleri oluştu-

rurken, EÜAŞ santrallerinin top-

lam kurulu güçteki payı %22,2 
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(20.819 MW) seviyesindedir8. Yap 
işlet devret santralleri %0,1’lik 
(140 MW), işletme hakkı devre-
dilen santraller %3,0’lık (2.827 
MW) bir orana sahiptir. Lisanssız 
santrallerin toplam kurulu güç 
içindeki payı da %7,1 (6.684 MW) 
olarak kaydedilmiştir. 

2020 yılı Ekim ayı sonunda 
oluşan toplam kurulu gücün 

8  Kaynak olarak TEİAŞ tarafından 
yayımlanan 31 Ekim 2020 tarihli Genel 
Günlük İşletme Neticesi raporu kulla-
nılmaktadır. 

%27,4’lük kısmı (25.646 MW) do-
ğal gaz ve LNG yakıt tipi santral-
leri ile karşılanırken, %23,4’lük 
kısmı (21.883 MW) barajlı hid-
rolik santraller tarafından kar-
şılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini 
%12,1’lik (11.313 MW) oran ile 
yerli kömür9 santralleri ve %9,6’lık 
oran (8.967 MW) ile ithal kömür 
santralleri izlemektedir. Akarsu 
tipi hidrolik santraller %8,5’lik 

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

bir orana (7.959 MW) sahipken, 
rüzgâr santralleri toplam kurulu 
gücün %8,8’lik bir kısmını (8.225 
MW) oluşturmaktadır10. Toplam 
kurulu gücün %6,9’luk kısmı 
(6.442 MW) güneş enerjisi sant-
ralleri, %1,7’lik kısmı (1.554 MW) 
jeotermal enerji santrallerinden 
oluşurken, %1,7’lik kısmı (1.584 
MW) ise diğer termik santraller11 
tarafından oluşturulmaktadır. 

2019 yılı Ekim ayında 3,229 
milyar m3 olarak kaydedilen top-
lam doğal gaz tüketimi, 2020 yılı 
Ekim ayında %19,5 oranında bir 
artışla 3,859 milyar m3 olarak 
gerçekleşmiştir. Elektrik santral-
lerinde tüketilen doğal gaz mik-
tarı 2019 yılı Ekim ayında 708,1 
milyon m3 iken bu miktar, 2020 
yılının aynı döneminde %85,6 
oranında artarak 1,314 milyar 
m3 olarak kaydedilmiştir12. Elekt-
rik santrallerinde tüketilen doğal 
gaz miktarının toplam doğal gaz 
tüketimine oranı 2019 yılı Ekim 
ayında %21,9 iken, bu oran 2020 
Ekim ayında %34 olarak gerçek-
leşmiştir.

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   2020 yılı Ekim ayı Elektrik üretimi 
için tüketilen toplam doğalgaz miktarı, 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporla-
rından alınmaktadır. Yuvarlamalardan 
dolayı hesaplanan oranlarda farklılık 
bulunabilir. 

kömür9 santralleri ve %9,6’lık oran (8.967 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. 
Akarsu tipi hidrolik santraller %8,5’lik bir orana (7.959 MW) sahipken, rüzgâr santralleri 
toplam kurulu gücün %8,8’lik bir kısmını (8.225 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün 
%6,9’luk kısmı (6.442 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,7’lik kısmı (1.554 MW) jeotermal 
enerji santrallerinden oluşurken, %1,7’lik kısmı (1.584 MW) ise diğer termik santraller11 
tarafından oluşturulmaktadır.  

 
 

2019 yılı Ekim ayında 3,229 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2020 yılı 
Ekim ayında %19,5 oranında bir artışla 3,859 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2019 yılı Ekim ayında 708,1 milyon m3 iken bu 
miktar, 2020 yılının aynı döneminde %85,6 oranında artarak 1,314 milyar m3 olarak 
kaydedilmiştir12. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam doğal gaz 
tüketimine oranı 2019 yılı Ekim ayında %21,9 iken, bu oran 2020 Ekim ayında %34 olarak 
gerçekleşmiştir. 

 
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. 
12  2020 yılı Ekim ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. Yuvarlamalardan dolayı hesaplanan 
oranlarda farklılık bulunabilir.  
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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 SOSYAL MEDYA 
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