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Türkiye, geçtiğimiz hafta dünya ekono-
misinin gündemindeydi, bu kez konu ne 
rating kuruluşlarının “notunuzu indiri-
riz” tehdidi ne de Avrupa Birliği ülkele-
rinden gelen “fasılları açmama” uyarıla-
rı değildi. Konu 3 Ağustos’ta yapılan ve 
“dünya rekoru” unvanını kazanan bin 
MW’lık rüzgar ihalesiydi. İhalenin bü-
yüklüğünün, ortaya çıkan fiyatın yanı 
sıra üzerinde durulması gereken konu, 8 
dünya devinin bu ihalede boy göstermiş 
olmasıydı. En dikkat çekeni ise bir süre-
dir devam eden Almanya krizine karşın 
dört Alman şirketinin Türkiye’nin gelece-
ğine olan güvenlerini göstererek ihalede 
kıyasıya yarışmalarıydı. 

Nitekim, ihale sonrası da Enerji Bakanı 
Berat Albayrak da bu konuya dikkat çe-
kerek, “Bu ihalenin bir önemli ayağı da 
dünya devi olan 8 tane büyük firmanın 
kıyasıya rekabeti ile gerçekleşti. Ortaya 
çıkan resim; 4 Alman, 2 Çin, 1 Amerika-
lı, 1 Danimarka firmasının yarışı oldu. 
Bu yarış, Alman teknoloji ve yatırımı ile 
birlikte Siemens firmasının kazanması 
ile neticelendi. Ben bugün bir kez daha 
bu resmin bölgeye ve dünyaya önemli bir 
mesaj olduğunu, özellikle Türkiye ve Al-
manya ilişkileri açısından bugün öyledir 
yarın böyledir, kurumlar, kişiler amenna 
bugün gelir yarın geçerler ancak devlet-
ler ve ilişkiler uzun solukludur. Türkiye 
ve Almanya ilişkileri yaklaşık 200 yıldır 
önemli tarihsel iş birlikleri içerisinde bak-
tığınızda bugün bir kez daha aklıselim, 
rasyonel düşünen birçok kesim ışığında 
özellikle Türkiye’ye yatırım, Türkiye’nin 

geleceğine güven noktasında Alman fir-
malarının bu kadar cesur ve girişimci, 
vizyoner bakış açısından Türkiye-Alman-
ya ilişkilerinde önemli bir katkı yapacağı 
resmini de ortaya koymuştur. Önümüzde-
ki dönemde bu ve benzeri işbirlikleriyle 
geçmişte olduğu gibi bundan sonra da 
daha akılcı, rasyonel ve kazan-kazana 
dayalı iki ülke işbirliklerinin gelişmesine 
daha çok katkı yapacak süreçleri hep bir-
likte yaşarız” dedi. 

Bu süreç, siyasi olarak Türkiye’nin elini 
güçlendirdi ancak sektörümüze olan kat-
kısı çok daha derin. Bir süredir emekleme 
aşamasında olan enerji yatırımlarının ar-
tık daha hızlanacağı, teknoloji transferi 
yerine ülke içinde teknolojinin ve insan 
kaynağını oluşacağının da göstergesi. 
Türkiye, artık dünya devlerinin dayattığı 
yüksek fiyatlar yerine, daha makul fiyat-
larla ve kendi teknolojisiyle yenilenebilir 
enerji alanında hızla büyüyeceğini kanıt-
ladı. Nitekim hem haziran hem de ağus-
tos aylarında yapılan ihalelerde ortaya 
çıkan fiyatlar da bunu gösteriyor. 

Doğal olarak dergimizin bu sayısında 
kapağımızı rüzgar ihalelerine ayırdık. 
İhaleleri ve sonuçlarını ayrıntılarıyla in-
celeyen haber ve köşe yazılarımızın yanı 
sıra ihalelerin yıldızlarıyla yaptığımız 
özel röportajları da ilgiyle okuyacağınızı 
düşünüyoruz. 

Gelecek günler sektörümüz açısından 
daha bereketli olacak, diyebiliriz. 

Keyifli okumalar… 

Dünya, Türkiye’yi konuştu

Yayın Türü 
YAYGIN SÜRELİ YAYIN TÜM TÜRKİYE’DE
Basım Tarihi
7 Ağustos 2017
ISSN 
2149-7931
Enerji Panorama Dergisi, Türkiye Enerji 
Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından ya-
yımlanmaktadır. Dergide yer alan yazı, 
fotoğraf, illüstrasyon, grafik, harita gibi 
malzemeler kaynak göstermek koşulu ile 
kullanılabilir. Türkiye Enerji Vakfı İktisadi 
İşletmesi, Türkiye Enerji Vakfı'nın iktisadi 
işletmesidir



 
 Enerjini  Koru

Güzel günler enerji ister.
Enerjisa, “Enerjini Koru” hareketiyle Türkiye’yi enerji tasarrufuna çağırıyor.

Gel sen de enerjini koru. Çünkü güzel günler enerji ister. 
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Rüzgar’da YEKDEM’in sonu mu?STFA, SEDAŞ için kolları sıvadı

Kıbrıs’ta büyük gaz gerilimi... 
Askeri güç gösterisiyle gaz 
sondajı Akdeniz’i ısıtacak

22 40
Rüzgar ihalelerinde ortaya çıkan negatif teklifler, bundan 
sonraki ihaleleri de etkileyecek bir güce sahip. Negatif 
fiyatlar, YEKDEM maliyetlerini azalttığından ihale 
sisteminin bu şekilde devam etmesi faydalı olabilir ancak 
üretimde oynaklığın azaltılabilmesi için YEKDEM’in 
devamlılığı da gerekiyor. 

Akenerji ve CEZ Grubu’nun ortak olduğu AKCEZ’de 
satış konuşuluyor. CEZ Grubu’nun tüm üretim ve 
dağıtım işlerini satarak Türkiye’den çıkmak istediği, 
yerli ortağı Akenerji’nin de bu kararı desteklediği 
biliniyor. 

Güney Kıbrıs’ın Fransa’nın askeri desteğiyle 
Akdeniz’deki doğal gaz sondaj çalışmalarına 
başlaması Kıbrıs müzakerelerinin sürdürdüğü bir 
dönemde gerilimi artırdı. 
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Küresel yatırımdan yenilenebilir enerjiye: 
Tut beni düşmeden!
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Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayımlanan 2016 küresel enerji 
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Z. Işık Adler 

SHell’İN CeO’Su eleKTRİKlİ OTOMOBİl KullANACAK 
Dünyanın en büyük petrol şir-
ketlerinden biri olan Shell’in 
CEO’su Ben van Beurden, katıl-
dığı bir canlı yayında bir sonraki 
otomobilinin elektrikli olacağını 
açıkladı. Dünya ekonomilerinin 
fosil yakıtlardansa elektrik kul-
lanımına doğru geçmesinin iyi 
bir şey olduğunu belirten Beur-
den, “Eğer 2 derecelik küresel 
ısınmadan kaçınmak istiyorsak, 
daha fazla oranda elektrikli, 
hidrojen yakıtla ve gazla çalışan 
otomobil penetrasyonuna ihtiya-
cımız var” dedi.

Shell, yenilenebilir enerjiye ve 
elektrikli otomobillere yıllık 1 
milyar dolar yatırım yapmayı 
hedeflediğini de açıklamıştı. 
Şirketin CEO’su gelişen tekno-
lojiye ayak uydurmak zorunda 
olduklarını da belirtirken, Shell 
sözcüsü tarafından yapılan açık-
lamada Van Beurden’in otomo-
bilini eylül ayında değiştireceği 
ve Mercedes Benz S500e alacağı 
belirtildi.  Öte yandan şirketin 
CFO’su Jessica Uhl’un da sade-
ce elektrikle çalışan bir BMW i3 
kullandığı ifade edildi. 

eWe TuRKeY HOlDİNg’İN CİROSu 2,3 MİlYAR Tl’Ye YüKSelDİ
Enerji sektörünün önemli oyun-
cularından EWE Turkey Holding, 
2016 yılı faaliyet raporunu açık-
ladı. Rapora göre EWE Turkey 
Holding’in 2016 yılındaki kon-
solide cirosu 2,3 milyar TL’ye 
yükselirken, Kayserigaz ve Bur-
sagaz’ın toplam abone sayısı 1,4 
milyon BBS’ye ulaştı. Raporda 
Türkiye’de özel sektör eliyle 
yürütülen doğal gaz ticareti ve 
dağıtımının lider oyuncusu ol-
duklarını vurgulayan EWE Tur-

key Holding Genel Müdürü Dr. 
Frank Quante şunları söyledi: 
“2016 yılında EWE Turkey Hol-
ding’in konsolide cirosu yüzde 
4 ile 2,3 milyar TL’ye, Kayseri-
gaz ve Bursagaz’da hizmet sun-
duğumuz toplam abone sayımız 
1,4 milyon BBS’ye ulaştı. Ayrıca 
telekomünikasyon sektöründe 
hizmet sunan Millenicom’un 
toplam müşteri sayısı 146 bine, 
konsolide gaz tedarik hacmimiz 
3,9 milyar metreküpe, grubumu-

zun toplam çalışan sayısı 906 
kişiye yükseldi. Kayserigaz ku-
ruluşundan bugüne kadarki en 
büyük şebeke yatırımını 652 km 
ile 2016’da gerçekleştirirken, 
doğal gaz kullanım hacimleri ve 
abone sayısını attırdı. Bursagaz 
ise 2016 yılında kısmen kendi 
enerjisini üreten genel müdür-
lük binasına taşındı. EWE Enerji, 
2,5 milyar metreküp ticaret hac-
mi ile Türkiye’de özel doğal gaz 
toptan satış şirketleri arasında 
lider konumda. Bununla birlikte 
Kayseri İncesu’da hayata geçir-
diğimiz güneş enerjisi projesi, 
52 bin metrekarelik bir alana 
monte edilmiş 12 bin 500’e ya-
kın güneş panelinden oluşuyor. 
3 MW kurulu güce sahip olan 
projenin yaklaşık 5 milyon kWh 
elektrik enerjisi üretmesi ve 2 
bin 300 hanenin elektrik ihtiya-
cını karşılaması öngörülüyor.” 
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eNeRjİSA, TüRKİYe’DeKİ eN uzuN vADelİ özel SeKTöR 
TAHvİl İHRACINI geRçeKleşTİRDİ

Enerjisa, Ak Yatırım’ın danışmanlığı ve aracılığı 
ile Türkiye’de bugüne kadar özel sektördeki en 
uzun vadeli tahvil ihracını gerçekleştirdi. Enerjisa 
CEO’su Kıvanç Zaimler, Ak Yatırım danışmanlığın-
da ve yatırımcı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD) iş birliğinde gerçekleşen en uzun vadeli 
özel sektör tahvil ihracının enerji sektöründe ku-
rumsallaşmanın, finansal sürdürülebilirliğin güç-
lenmesine ve sektörün yatırımcı için cazibesinin 
artırılmasına katkı sağladığını belirtti
Enerjisa Enerji A.Ş. 1 Ağustos 2017 tarihinde Tür-
kiye Özel Sektör Tahvil Piyasasında gerçekleşen 
en uzun vadeli tahvil ihracını gerçekleştirdi. 5 yıl 
vadeli 335 milyon Türk Lirası tutarında TÜFE’ye 
endeksli tahvil ihracıyla yeni yatırımlar için ek 
finansman desteği yaratıldı. Avrupa İmar ve Kal-
kınma Bankası (EBRD) bu tahvile 100 milyon Türk 
Lirası (24 milyon Euro) yatırım yaptı.
Yatırımcılardan yoğun talep toplayan Türkiye’nin 
en uzun vadeli tahvil ihracına ilişkin konuşan 

Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler, “Türkiye’nin di-
namik ve büyüyen elektrik piyasasında ilklerin ve 
yeniliklerin öncüsü olarak, sektörün şeffaflaşma-
sına ve yatırımcılar için cazibesinin artırılmasına 
katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu vizyon doğrultu-
sunda finansal piyasalardaki çalışmalarımızda da 
pek çok ilke imza attık” dedi.

eNeRYA, KONTeYNeR İle DOğAl gAz ARzINA BAşlADI 

Türkiye’nin en yaygın ikinci özel doğal gaz dağıtım 
şirketi olan Enerya, Nevşehir’in Gülşehir ilçesine 
doğal gaz arzını, Türkiye’nin ilk kalıcı Konteyner 
RMS-A Projesi ile sağlayacak. Proje ile ilgili bilgi 
veren STFA Enerji Grup Başkanı ve Enerya Gaz 
Dağıtım Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Aslan 
Uzun, “Coğrafi şartlar nedeniyle hat imalatının za-

man alacağı ve ekonomik açıdan maliyetlerin yük-
seleceği ilçeler için daha az maliyetle hızlı ve akıl-
cı bir çözüm üreterek 7 ilçede Türkiye’nin ilk kalıcı 
Konteyner RMS-A Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Bu 
projeyle Erzincan’ın Refahiye, Konya’nın Sarayö-
nü, Aksaray’ın Ortaköy, Nevşehir’in Gülşehir, De-
nizli’nin Acıpayam ve Serinhisar ile Aydın’ın Çine 
ilçelerini 2017 yılı içinde doğal gaz konforu ve eko-
nomisiyle buluşturacağız” diye konuştu. 

Enerya Konteyner RMS-A Projeleri; sınırları içeri-
sinde doğal gaz ana iletim hattı olup da doğal gaz 
kullanamayan ilçeler için daha az maliyetle, hızlı 
ve akılcı çözüm üreterek doğal gaz arzı sağlama 
fikri üzerine geliştirildi. Bu sistem, doğal gaz ihti-
yacına sahip olan ve doğal gaz ana iletim hattına 
sahip olan her bölgeye kolaylıkla uygulanabilir 
olduğu gibi kurulan sistemlerin modüler olması 
nedeni ile talep artışına göre kademeli olarak bü-
yütülebilir ve nakledilebilir özellikte.
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CK BOğAzİçİ eleKTRİK, ‘PRATİK’ HİzMeTİ  
MüşTeRİYle BuluşTuRuYOR

İstanbul’un Avrupa yakasına 
elektrik dağıtımı yapan CK Bo-
ğaziçi Elektrik, 4.5 milyonu aşan 
müşterisine daha iyi hizmet ver-
mek üzere sayıları her geçen gün 
artan Müşteri İşlem Merkezle-
ri’ne NKolay’ın ardından ‘Pratik 
İşlem’i de kattı. Pratik İşlem ile 
başlatılan iş birliğinin ilk adımı 
Güngören’de atılırken aynı gün 
içinde Güngören ile birlikte top-
lam 26 merkez devreye alındı. 
İstanbul Avrupa yakasında 238 
Müşteri İşlem Merkezi’yle (MİM) 
elektrik tüketicilerinin; abonelik 
işlemleri, güvenli fatura ödeme, 
avantajlı tarife ve özel kampan-
yalara geçiş gibi taleplerine ya-

nıt veren CK Boğaziçi Elektrik, 
bu sayıyı yılsonuna kadar 300’e 
çıkarmayı hedefliyor.

CK Boğaziçi Elektrik’in başlat-
tığı yeniden yapılanma süreci 
ile sayıları her geçen gün artan 
MİM’lerde müşteriler başta tüm 
abonelik işlemlerini gerçekleşti-
rebilirken, güvenli olarak fatura 
ödemelerini yapıyor, avantajlı 
tarife ve kampanyalardan yarar-
lanabiliyor. Söz konusu nokta-
larda elektriğin yanı sıra diğer 
kurum ve kuruluşlara ait fatura 
ödeme, para transferi ve benze-
ri diğer işlemler tek çatı altında 
toplanmış oluyor.

çeDAş’IN 2017 YATIRIM BüTçeSİ 100 MİlYON Tl 
Hizmet bölgesi Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 2017 yılın-
da 100 milyon liranın üzerinde yatırım yapmayı 
planlayan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), 
tüketicilerine daha kaliteli ve sürdürülebilir elekt-
rik dağıtım hizmeti sunmak için çalışmalarına hız 
kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda bakım ona-
rım, şebeke yatırımları ve yeni tesislerin kurulum 
çalışmaları sırasında iş sağlığı ve güvenliği kural-
larını dikkate alarak planlı elektrik kesintileri ya-
pan ÇEDAŞ, arıza sayıları ve arıza kaynaklı elektrik 
kesinti sürelerini minimum seviyelere düşürmeyi 

hedefliyor. Şirketin müşteri memnuniyeti odaklı 
hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdürdüğünü 
ifade eden ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Ak-
boğa, Üçüncü Uygulama Dönemi olan 2016-2020 
yılları arasında hizmet bölgesinde 500 milyon TL 
yatırım yapacağını söyledi.

Elektrik şebekelerinde yapılan bakım onarım çalış-
malarını gerçekleştirmek ve yatırımların devamlı-
lığını sağlayabilmek için planlı elektrik kesintileri 
yapıldığını dile getiren Akboğa, “Yatırımların dev-
reye alınmasıyla müşterilerimize daha kaliteli ve 
verimli enerji temini sağlanacak. Bu kapsamda Si-
vas merkezde Seyrantepe, Kardeşler, Şeyh Şamil, 
Kılavuz, Alibaba, Mehmet Akif Ersoy, Demircilerar-
dı ve Huzur mahallelerinde trafo, yüksek gerilim, 
alçak gerilim ve aydınlatma tesislerinin kurulumu 
ve değişimiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Önümüz-
deki günlerde ise Emek, Gültepe ve Çarşıbaşı ma-
hallelerinde tüketicilerimize daha verimli enerji 
arzı sağlamak için benzer çalışmalara başlayaca-
ğız” dedi. 



ALTOTEKS
TEKSTİL GİYİM BOYA APRE SAN. ve TİC. A.Ş.

Merkez: Tenha Sk. Uçarlar Han. No:8 34420 Karaköy - İstanbul / Türkiye  Tel: +90 (212) 256 81 90 - Fax: +90 (212) 256 81 97
Fabrika: Akçaburgaz Mah. 58. Sk. Esenyurt - İstanbul / Türkiye  Tel: +90 (212) 886 26 39 - Fax: +90 (212) 886 86 94 e-mail: kohlerfabrika@kohlersayac.com.tr

Ankara Bölge: Sanayi Cad. Kuruçeşme Sk. No:3/3 Ulus - Ankara / Türkiye  Tel: +90 (312) 310 36 18 Fax: +90 (312) 310 36 20
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SOCAR, AlteRnAtif güzeRgAhlAR üzeRinde çAlışıyOR
SOCAR, Azeri gazının Bulgaris-
tan üzerinden diğer Avrupa ül-
kelerine taşınması için ek rota 
seçenekleri üzerinde çalışmalar 
yürüteceğini açıkladı. SOCAR ve 
Bulgartransgaz, Azeri gazının 

bölgeye ulaştırılması için ek rota 
seçenekleri üzerinde çalışmak 
üzere bir ön anlaşma imzaladı-
lar. Azerbaycan’ın Şah Deniz II 
sahasından Bulgaristan’a 2020 
yılından itibaren yılda 1 milyar 

metreküp gaz gönderilmesi ko-
nusunda anlaşma sağlanmıştı.
Bulgaristan Enerji Bakanlığı, 
Azerbaycan devlet petrol ve gaz 
şirketi SOCAR’ın Bulgaristan’a 
ve oradan da Güneydoğu Avrupa 
ülkelerine doğal gaz gönderimi 
üzerinde çalıştığını duyurdu. 
Bakanlık, SOCAR ile Bulgar dev-
let gaz şirketi Bulgartransgaz 
arasında mutabakat zaptı im-
zalanmasının ardından yaptığı 
açıklamada, “SOCAR, Azeri gazı-
nın Bulgaristan üzerinden diğer 
Avrupa ülkelerine taşınması açı-
sından Bulgartransgaz’ın doğal 
gaz ağının teknik ve ticari kabili-
yetleri üzerinde çalışmaya hazır 
olduğu” ifade edildi. 

DOğuBAYAzIT’A DOğAl gAz İçİN İlK ADIM ATIlDI
İhale tarihinin üzerinden geçen 
sekiz ayda tüm prosedürleri ta-
mamlayan Aksa Ağrı Doğal Gaz 
Dağıtım A.Ş.’nin, Ağrı ili ve Do-
ğubayazıt ilçesinde yatırımları 
sürüyor. Ağustos ayı içinde il 
merkezine dağıtımı başlayacak 
doğal gazın, ilçelere yaygınlaş-
tırılması kapsamında Doğubaya-
zıt’ta ilk kaynak töreni yapıldı.

Doğubayazıt Belediye Başkan 
Vekili ve Doğubayazıt Kayma-
kamı Ulaş Akhan ile Aksa Ağrı 
Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Şirket Mü-
dürü Engin Yazıcı’nın katılımıy-
la gerçekleştirilen ilk kaynak tö-
reniyle Doğubayazıt’a doğal gaz 
ulaştırılması için ilk adım atıldı.

Törende bir konuşma yapan En-
gin Yazıcı, “Ağrı genelinde bu 

yıl sonuna kadar 20 milyon TL 
yatırım yapmayı ve bu yatırımla 
kurulacak 150 kilometre şebeke 
altyapısıyla şehir merkezinde 
12 bin konuta eş değer aboneye 
doğal gaz arzı sağlamayı planlı-
yoruz. Önümüzdeki 5 yılda yapa-

cağımız 100 milyon TL yatırım, 
doğrudan ve dolaylı olarak 800 
milyon TL’lik bir ekonomik bü-
yüklük oluşturacak. Bölgedeki 
istihdama ve ekonomik hareket-
liliğe katkıda bulunmaktan mut-
luluk duyuyoruz” dedi. 



lİMAK uluDAğ eleKTRİK, eDReMİT YİM’İ HİzMeTe AçTI
Limak Uludağ Elektrik, Edremit’te hizmet verecek 
Faturamatik Yetkili İşlem Merkezi’ni (YİM), Limak 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir’in 
katıldığı törenle açtı. Edremit’te gerçekleştirilen 
YİM açılışına Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Be-
lediye Başkanvekili Mehmet Ertaş, Limak Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Limak 
Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, 
Limak Uludağ Elektrik Edremit Bölge Yönetme-
ni Mustafa Karaman, Faturamatik Genel Müdürü 
Eyüp Kaynar ile protokol ve çok sayıda davetli ka-
tıldı.
Açılışta konuşan Nihat Özdemir; “Amacımız hiz-
metlerimizin daha hızlı ve kolay bir şekilde müş-
terilerimize ulaşmasını sağlamak. Bu nedenle 
hizmetlerimizi müşterilerimizin evlerine en yakın 
noktaya götürmek için çalışıyoruz. Yatırımlarımızı 

da bu yönde hayata geçiriyoruz. Yeni yılla birlikte 
hizmet verdiğimiz bölgede birçok YİM’i müşterile-
rimizle buluşturduk. Şimdi de Edremit YİM’i aç-
manın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

TüRKİYe’NİN eNeRjİ İTHAlATI ARTIYOR 
Türkiye’nin enerji ithalatı haziranda geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 8,9 artış gösterdi. Türkiye 
İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan açıklama-
ya göre, en büyük ithalat kalemlerinden olan mi-
neral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damı-
tılmasından elde edilen ürünler ithalatı 2 milyar 
533,4 milyon dolar oldu. Geçen yıl aynı ayda itha-
lat 2 milyar 326,8 milyon dolar olmuştu. Yılın ilk 
6 ayında ise ithalat yüzde 32,7 artışla 12,95 milyar 
dolardan 17,19 milyar dolara çıktı. 

Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) tarafından yayımlanan aylık rapora göre, 
Türkiye’nin doğal gaz ithalatı yıllık yüzde 15,92 ar-

tışla 3 milyar 727,77 milyon Sm3 oldu. Geçen yılın 
aynı ayında ithalat 3 milyar 215,71 milyon Sm3 ol-
muştu. Türkiye’nin ham petrol ithalatı haziranda 
aylık bazda düşerken, yıllık bazda artış gösterdi. 
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan 
açıklamaya göre, ham petrol ithalatı 2 milyon 52 
bin 63 ton olarak gerçekleşti. Bir önceki ay itha-
lat 2 milyon 567 bin 314 ton olurken, geçen yılın 
aynı ayında 1 milyon 918 bin 934 ton seviyesinde 
bulunuyordu. Yılın ilk 6 ayında petrol ithalatı 13 
milyon 207 bin 271 tona ulaştı. Türkiye, 2016 yı-
lında 24 milyon 957 bin 388 ton ham petrol ithal 
etmişti.
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güNeş PANellİ 
OTOMOBİlleR 

geliyor

Otomotiv endüstrisi ile enerjinin 
ortaya çıkardığı yeni ürünlere 

güneş enerjisi panelli otomobiller ek-
leniyor. Japon Toyota, Panasonic ta-
rafından üretilen güneş hücrelerinin 
Prius modelinin çatısında kullanmaya 
başladı. Panasonic’in ürettiği ve bir 
otomobilin çatısına monte edilebilen 
180 watt’lık güneş pilleri Toyota’nın 
en yeni plug-in hibrid Prius’unun ça-
tısında kullanılıyor. Toyota, yeni güneş 
çatılarıyla 2010 yılına kıyasla 2050 yı-
lına kadar yüzde 90 oranında karbon 
dioksit emisyonunu azaltmayı he-
defliyor. Araç, güneş ışınlarına bağlı 
olarak tek şarjla 2.9 ila 6.1 kilometre 
arasında bir mesafe katedilebiliyor. 
Güneş hücreleri otomobillerin şekille-
ri veya boyutlarına göre değişik tasar-
lanabilecek.

Bu alandaki bir diğer çalışma ise 
Alman startup şirketi Sono Motors 
yapıldı. Şirket, gövdesi güneş panelle-
riyle sarılı Sion bu ayın sonunda tanı-
tacak. İki farklı versiyonu olacak olan 
Sion’un Urban versiyonu 14.4 kWh 
bataryaya sahip olacak. 13 bin 200 
dolara malolacak aracın menzili 75 
mil olacak. İkinci versiyon Extender 
ise 30 kWh bataryaya sahip olacak. 
17 bin 600 dolara malolacak aracın 
menzili 155 mil olacak. 6 kişilik aracın 
üstü, yanları ve ön kısmı monokristal 
silicon güneş hücreleriyle kaplanacak. 
Hücrelerin verimliliği yüzde 21 olacak. 
Güneşli bir günde 18 mil yol katedebi-
lecek yeterlilikte elektrik üretebilecek. 
Ayrıca araç 30 dakikada AC prizle yüz-
de 80 oranında şarj edilebilecek.

Aracın test sürüşleri eylül ayında, 
üretimi ise gelecek yıl olacak. 

AKEDAŞ’ın yAtırım 
tutArı 150 milyon 

Tl’yi aşTı

Kahramanmaraş ve Adıya-
man’da 6 yılda 100 milyon 

lira yatırım yapan AKEDAŞ, bu yıl da 
151 milyon liralık yatırım yapmayı 
planlıyor. Şirketten yapılan açık-
lamada, “Hizmete başladığımız 
2011 yılından bugüne kadar, 20 bin 
810 armatür yenilenirken, armatür 
sayısı 6 milyon TL harcanarak 103 
bin 291’den 131 bin 649’a çıka-
rıldı. Trafo merkezlerindeki fider 
açmaları kamu dönemine göre 
yüzde 60 oranında, trafo yanma-
ları ise yüzde 45 oranında azaldı. 
Kayıp kaçak oranı, 2015 yılı sonu 
itibarıyla Türkiye’de en düşük şirket 
olduk. Güneş santrali yatırımlarına 
da büyük önem veriyoruz. Dağıtım 
bölgemizde 73 adet güneş santralı 
devreye girdi” denildi. 

Yatırımda öncelikle şebeke 
yenilenmesine önem verdiklerini 
belirten AKEDAŞ yönetimi, “2017 
yılında mevcut havai hatlı şebeke-
nin yer altına alınması kapsamında 
Kahramanmaraş’ta 120 km, Adı-
yaman’da 103 km yeraltı aydınlat-
ma şebekesi tesis edilecek. Şirket 
genelinde 2011 yılında yeraltı kab-
lo şebekesinin uzunluğu 646 kilo-
metre iken 2017 Mayıs itibarıyla 
yüzde 350 artarak 2 bin 294 kilo-
metre oldu” bilgisini verdi. 

ingilTere EnErji 
DEpolAmAyA 

yAtırım yApıyor

İngiltere, özellikle elektrik-
li araç sektörünü geliştirmek 

için elektrik depolama yatırımının 
246 milyon poundluk projeye baş-
ladı. İngiltere hükümetinin başlat-
tığı ve enerji sektöründeki verim-
liliği artırmayı amaçlayan planın 
bir parçası olarak enerji depolama 
yatırımının ilk aşaması başlatıldı. 
Milletvekili Greg Clark tarafından 
başlatılan 246 milyon poundluk 
enerji depolama yatırımı kapsa-
mında elektrik bataryaları üretimi-
nin geliştirilmesi hedefleniyor. 

Yatırımın 45 milyon poundluk 
kısmıyla bataryaların kullanım sü-
resini ve kapasitesini artırmaya ya-
rayacak teknolojinin geliştirilmesi 
için araştırmalar yapmak üzere 
bir “Batarya Enstitüsü” kurulacak. 
Ayrıca Clark, otomotiv sektörü için 
elektrikli batarya üretimini yapa-
cak “Ulusal Batarya Üretim Geliş-
tirme Tesisi” kurmayı istediklerini 
de açıkladı. 
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BoTaş, Tuz gölü’nde kapasiTeyi arTırıyor

BOTAŞ Tuz Gölü’ne yapılan 
doğal gaz deposunun ka-

pasitesini artırma kararı aldı. Ku-
rum bu doğrultuda, Tuz Gölü Do-
ğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi 
Genişletme Projesi mühendislik, 
temin ve montajı işi spesifik satın 
alma ilanı ön yeterlilik daveti ya-
yınladı. Önyeterlilik için son başvu-
ru tarihi, 18 Ağustos 2017 olarak 
belirlendi. Teklif davetlerinin ise 

eylül ayında yapılması planlanıyor. 
BOTAŞ, Dünya Bankası’ndan 

sağladığı kredi kapsamında mev-
cut Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı 
Depolama Tesisi’nin kapasitesini 
1 milyar Sm3’ten 5 milyar Sm3’e, 
günlük enjeksiyon kapasitesini 30 
milyon Sm3’ten 60 milyon Sm3’e 
ve gaz çekiş (send out) kapasite-
sini yaklaşık 40 milyon Sm3’ten 80 
milyon Sm3’e çıkartmayı planlıyor. 

Zorlu EnErji, pAKistAn’DAn 
önlisans AlDı

Zorlu Enerji, Pakistan’ın Punjab Eyaleti’nde ku-
racağı 200 MW’lık güneş enerjisi santrali pro-

jeleri için önlisans aldı. Zorlu Enerji, Punjab Eyalet 
Hükümeti ile imzaladığı iyi niyet anlaşması kapsamın-
da, toplamda 200 MW olacak şekilde 100 MW kuru-
lu güce sahip iki güneş enerji santrali olarak hayata 
geçirilmesi planlanan projeler için önlisans alındığını 
açıkladı. Açıklamada, söz konusu önlisansların şirke-
tin yüzde 99,7 oranında hissedarları olduğu Zorlu Sun 
Power (Private) Limited ve Zorlu Renewable Pakistan 
(Private) Limited şirketlerine verildiği ve projelerin bu 
şirketler tarafından geliştirileceği de belirtildi. 

Projenin imzaları, Şubat 2017 tarihinde Başbakan 
Binali Yıldırım, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve her 
iki devletin yetkililerinin katılımı ile Çankaya Köşkü’nde 
imzalanmıştı. 

ispanya 5 bin mW’lıK 
ihAlElEri bitirDi

Yenilenebilir enerji yatırımlarını artıran İspanya, 
kısa bir süre önce 40 şirkete 4 bin MW güneş 

santrali ve 1000 MW rüzgar santrali kapasitesi tah-
sis etti. İspanya Enerji Bakanlığı, 3 GW olarak plan-
ladığı ikinci yenilenebilir enerji ihalesini şirketlerden 
gelen yoğun istek üzerine 4 GW olarak düzenleyerek 
tamamladı. Bakanlık toplam 40 şirkete 3 bin 909 
MW güneş kapasitesi ve 1.128 MW rüzgar kapasitesi 
tahsis etti. Yeni kapasite tahsisleri ile 3.5 milyar euro 
yatırım yapılması planlanıyor. Güneş kapasitelerinin 
1.550 MW’ının Real Madrid Başkanı Florentino Pé-
rez’in sahip olduğu Cobra şirketine tahsis edilmesi 
dikkat çekti. 

İspanya ilk gerçekleştirdiği ihaleyle birlikte güneş-
te 3 bin 910 MW, rüzgarda 4 bin 107 MW ve 20 MW da 
diğer teknolojiler olmak üzere toplamda 8 bin MW ye-
nilenebilir enerji kapasitesi tahsis etti. İspanya 2020 
yılına kadar enerji ihtiyacının yüzde 20’sini yenilenebi-
lir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyor.
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türKiyE’nin ilK yüZEr 
GEs’i üreTime bAŞlADı

İstanbul Enerji, İSKİ ile birlikte Büyükçekmece 
Gölü üzerinde kurulumunu tamamladığı Türki-

ye’nin ilk yüzer GES’ini devreye aldı. İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi İştiraki olan İstanbul Enerji A.Ş., büyüyen 
şehirdeki artan enerji ihtiyacını karşılamak için geniş 
yüzey alanına sahip olan su havzalarının ve barajların 
şehrin elektrik üretimine katkıda bulunmasını sağla-
mak amacıyla İSKİ ile birlikte 240 kilovatlık Türkiye’de-
ki ilk yüzer güneş enerji santralini Büyükçekmece Gölü 
üzerinde devreye aldığını duyurdu. 

Santralde 960 adet 260W gücünde polikristal fo-
tovoltaik panel kullanıldı. Santralde enerji üretiminin 
yanı sıra göldeki buharlaşma ve ekosistemsel etkiler 
de araştırılacak. Tesis kurulumunun tamamlanmasının 
ardından başlanan Ar-Ge çalışmaları 12 ay sürecince 
devam edecek ve yüzdürücü sistemlerin enerji üretimi, 
su kalitesi, ekosistem üzerine etkileri (su canlıları, yo-
sun oluşumu vb.) karşılaştırmalı olarak izlenecek. Yüzer 
GES, yılda 180 ton CO2 salınımını engelleyecek.

Çalık EnErji,  
AfriKA’DAKi projElErini 

Artırıyor

Çalık Enerji, Afrika ülkesi Malawi’de 18 MW’lık 
Tedzani-4 HES Projesi’nin inşası kapsamında 

mühendislik, inşaat, hidromekanik, elektromekanik 
montaj ve devreye alma olmak üzere anahtar tesli-
mi yapım işlerini üstlendi. Çalık Enerji ve Mitsubishi 
Corporation işbirliği ile Sahra-altı Afrika’da gerçek-
leştirilecek ilk elektrik santrali projesi olan, 18 MW 
Tedzani-4 HES’e ilişkin yapım sözleşmesi Malawi’nin 
başkenti Lilongwe’de imzalandı. Şirketten yapılan 
açıklamaya göre, 17 milyon nüfusa sahip Malawi, böl-
gede elektriğe erişim oranı en düşük seviyelerde (yüz-
de 10) olan ülkelerden biri. Bu nedenle söz konusu 
proje, ülke halkı için büyük önem taşıyor” denildi.

DEv GünEŞ pAnEli fAbriKAsı üreTime Başlıyor

Smart Energy Group, stratejik ortağı Fortune 500 firmalarından biri 
olan SUMEC ile, Gebze’de kurduğu fabrikasında güneş paneli üre-

timine başlıyor. Tam kapasite çalışmaya başladığında 1.200 MWp üretim 
büyüklüğünde olacak olan tesis, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş 
paneli fabrikası olacak. İlk etapta devreye alınacak 400 MWp’lik 4 hatta, 
yeni nesil modüller üretecek olan Smart Energy bu yatırımıyla, Türkiye’nin 
yanı sıra Avrupa ve ABD’ye ihracat yapmayı hedefliyor.

Smart Energy Group Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, Ağustos 
2017 itibarıyla üretime başlayacak olan fabrikanın yenilenebilir enerji ala-
nında önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirterek “Üretim bandımızdan 
çıkacak ilk parti ürünlerin yurtiçinde ve yurtdışında müşterileri hazır” dedi. 
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THEMES OF THE CONFERENCE 

Check the latest updates on the 
Conference website!

HOSTED
     by Committee on Regulation of Natural Monopolies and Protection of Competition of Kazakhstan 

ABOUT ERRA

CONFERENCE VENUE

FIRST CONFERENCE SPONSORS

The Ritz-Carlton
The brand new Ritz Carlton Hotel stands as an icon above the bright 
lights of Astana being part of the Talan Towers. It brings a new level 
of luxury, provides royal views, convenient location and a full range of 
services and facilities.

Rethinking Energy: The Role of Renewable Energy in Meeting Climate 
Change Goals (How Policy Can be Used to Promote Renewables Markets; 
Mobilizing Investment into Renewables; Impact of Innovation on 
Renewables)

Current Status of the Energy Industry in Kazakhstan

Opportunities on Gas Markets and Competitiveness of LNG
(Investment, Incentives, Impact on Pipelines, Access, Interoperability)

The Energy Customer: The Changing Energy Market and its Regulation
(Prosumers, End-user Pricing, Changing Role of the DSOs)

SESSION
I:

SESSION
II:

SESSION
III:

SESSION
IV:

The Energy Regulators Regional Association (ERRA) is a voluntary organization comprising of independent energy 
regulatory bodies  primarily from Europe, Asia, Africa, Middle East and the United States of America. For more 
information on the Association and its Members, please visit: http://www.erranet.org



Shell & Turcas’a yeni genel 
müdür yardımcısı atandı

Shell & Turcas Perakende Satışlar Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna 
Murat Birgül atandı. Birgül, satış ve operasyon sorumluluğu yanında Shell 
& Turcas İcra Kurulu üyesi ve Shell Petrol A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak da görev yapacak. Enerji sektöründe, satış alanındaki kariyerine üni-
versite mezuniyetinin ardından Shell’de başlayan Murat Birgül’ün 15 yılı aşan 
tecrübesi bulunuyor. Ticari satışların farklı alanlarında görev yaptıktan sonra, 
Ticari Filo Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevini üstlenen Birgül, son 2.5 
yıldır, Shell’in Türkiye’deki elektrik ve doğal gaz ticareti operasyonunu ger-
çekleştiren Shell Enerji Ülke Ticaret Müdürlüğü görevini üstlendi.

İsmail Yamangil’e  
uluslararası görev 

Enerji yönetimi ve otomasyonda uzman olan Schneider Electric, 2007 yı-
lından bu yana şirkette görev alan İsmail Yamangil’in Türkiye, İran ve Orta Asya 
Retail İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı olarak atandığını duyurdu. Yeni görevi 
doğrultusunda Yamangil, şirketin elektrik tesisat ve kontrol ürünlerinin bölgedeki 
tüm satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacak.  

İş hayatına 2005 yılında Pulse Eldor Corporation’da başlayan Yamangil, 2007 
yılında Schneider Electric’e katıldı. Şirketin dağıtım kanalları yönetimi ve sa-
tış birimlerinde çeşitli görevleri üstlenen Yamangil, son olarak Dağıtım Ka-
nalları ve Ticari Politikalar Direktörlüğü görevini yürütüyordu. Yamangil, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu 
ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden işletme alanında yüksek lisans dere-
cesine sahip.
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EPİAŞ’a vekaleten genel müdür atandı 
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş’den (EPİAŞ) yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kayırıcı, kuru-

ma vekalaten genel müdür olarak atandı. 1968 yılında Kahramanmaraş’ta doğan Kayı-
rıcı, 1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden makine mühendisi olarak mezun 
oldu. İş hayatına Albaraka Türk bilgi işlem biriminde programcı olarak başlayan 
Kayırıcı, 1994 yılında bilişim alanında girişimci olarak kariyerine devam etti. Uzun 
yıllar çeşitli kurumlar ve belediyelere dönük çözümler geliştiren Kayırıcı, Mimar 
ve Mühendisler Grubu üyeliğinin yanı sıra Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Mü-
tevelli Üyesi, Bilişim İnovasyon Derneği Kurucu Üyesi. İyi derecede İngiliz-
ce bilen Kayırıcı evli ve 3 çocuk babası. 



Türkiye Petrolleri üç yöneticisini değiştirdi
Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş. Pazarlama Direk-

törlüğü’ne Burcu Tarhan, Tesisler Direktörlüğü’ne Haluk 
Sencer, Yatırım Direktörlüğü’ne ise Özkan Akdoğan getirildi.

1984 yılında Amasya’da doğan Burcu Tarhan, 2007 yı-
lında Bilkent Üniversitesi Ekonomi bölümünde lisans, 2011 
yılında ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Pazarlama İletişimi bö-
lümünde yüksek lisans derecesini tamamladı. Çalışma ha-
yatına Türk Telekom’da başlayan Tarhan, Eti Pazarlama ve 
Şişecam Holding gibi firmalarının pazarlama departmanla-
rında çeşitli görevler üstlendi. 

1968 yılında Ankara’da doğan Haluk Sencer, 1991 yı-
lında ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. Çalışma 
hayatına NVT Shell’de başlayan Sencer, sırasıyla Türk Petrol, 
Shell, Petrol Ofisi, Turkuaz Petrol ve Akgün Grup’ta çeşitli 
pozisyonlarda yöneticilik yaptı. 

Yatırım Direktörü olarak atanan Özkan Aydoğan ise 1986 
yılında Amasya’da doğdu. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mü-
hendisliği bölümünü bitiren Aydoğan, çalışma hayatına Er-
bakır Elektrolikit’te başladı; 2011 yılı itibarıyla da Türkiye 
Petrolleri’nde Yatırım Şube Müdürü oldu. 

Sepaş Enerji, yönetim kadrosunu güçlendirdi
Akkök Holding ve CEZ Group’un yöneti-

mindeki Sepaş Enerji’de iki önemli ata-
ma yapıldı. Ocak 2016’dan beri Satış 
Direktörü olarak görev yapan Hakan 
Çağrı Poyraz, Genel Müdür Vekili ve 
Satış Direktörü oldu. Ocak 2013’den 
bu yana Sepaş Enerji’de Enerji Talep 

ve Dengeleme Müdürlüğü görevi-
ni sürdüren Remezan Arslan ise 
Enerji Tedarik ve Regülasyon Di-
rektörlüğü görevine atandı.

1973 doğumlu olan Hakan 
Çağrı Poyraz, iş hayatına 1995 
yılında Yapı Kredi Sigorta’da 
başladı. Daha sonra sırasıyla 
Lucent Technologies, Alcatel, 

Superonline, Avea ve Turknet’te çeşitli yöneti-
cilik görevleri üstlenen Poyraz, Boğaziçi 
Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mü-
hendisliği Bölümü’nün ardından Arizo-
na State University’de MBA programı-
nı tamamladı. 

1980 doğumlu olan Reme-
zan Arslan ise iş yaşamına, 
2005 yılında Aydın Örme’de 
İK uzmanı olarak başladı. 
Arslan, kariyerine Asaş Alü-
minyum ve Şekerbank’ta 
devam etti. Arslan, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği bö-
lümü mezunu. 

Hakan Çağrı Poyraz Remezan Arslan

Burcu Tarhan Özkan Akdoğan Haluk Sencer
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AKCEZ Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ 
bünyesinde bulunan Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ’de 
satış rüzgarları esmeye başladı. Ankara’da enerji 
kulislerine göre STFA, AKCEZ ile SEDAŞ’ı satın al-
mak üzere görüşmelere başladı. AKCEZ, SEDAŞ’ı 
Özelleştirme İdaresi’nin açtığı ihalede, 600 milyon 
dolar bedelle 11 Şubat 2019 tarihinde devralmıştı 

  Akkök Holding’in iştiraki olan Akenerji’de satış 
söylentileri bitmek bilmiyor. Birkaç yıl önce Akener-
ji’nin ortağı AKCEZ’in Türkiye’den çıkmak istediği ko-
nuşulmuş ve SEDAŞ’ın satışı bu dönemde de günde-
me gelmişti. Benzer konuşmalar bir süredir yeniden 
yapılmaya başlandı ancak bu kez gelişmeler biraz 
daha ciddi gibi… 

Ankara’da enerji kulislerinin son günlerdeki po-
püler konusu elektrik üretim ve dağıtım tesislerine 
yönelik satın alma ve el değiştirmeler. En son haber 

ise AKCEZ grubu bünyesindeki üretim ve dağıtım 
şirketlerinin satışı… Bu yöndeki temaslara geçme-
den önce grubu yakından tanımakta yarar var. 

Akenerji, 1989 yılında, Türkiye’nin ilk elektrik 
üretimi otoprodüktör grubu olarak faaliyetine başla-
dı. 1992 yılından bu yana yapılan yatırımlar sonucu 
grup, Türkiye’nin önemli üretim şirketlerinden biri 
haline geldi.

2010 yılı içerisinde sırasıyla Akocak (81 MW), Bu-
lam (7 MW), Burç Bendi (28 MW), Uluabat (100 MW) 
ve Feke 2 (70 MW) santrallerini devreye alan Ake-
nerji, üretim portföyünü çeşitlendirdi ve yenilenebi-
lir enerji kaynaklı kurulu gücünü 301 MW’a çıkardı. 
Akenerji, 2011 yılında Feke I (30 MW) santralini, 2012 
yılında Himmetli (27 MW) santralini devreye aldı. Şir-
ket, 2010 yılı Mayıs ayında devraldığı İçkale Enerji 
Elektrik Üretim AŞ’nin lisans sahibi bulunduğu Er-

STFA, SEDAŞ için 
kolları sıvadı
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zincan ilinde kurulması planlanan Kemah HES pro-
jesi ile bu alandaki yatırımlarına devam etti. Kemah 
HES’in 160 MW olan kurulu gücü, 198 MW olarak 
revize edildi.   

Akenerji’nin yabancı ortağı ise Çek Cumhuriye-
ti’nden CEZ Grubu. Bu ortaklığın en önemli projele-
rinden biri Hatay’ın Erzin ilçesinde kurulan yaklaşık 
900 MWm / 882 MWe kapasiteli EGEMER doğal gaz 
santrali. 2011 yılında inşaatına başlanan proje 2014 
yılında işletmeye alındı. Yaklaşık 1.5 milyar dolarlık 
yatırımın gerçekleştirildiği bu süreçte toplam bü-
yüklüğü 373 MW’ı bulan 8 hidroelektrik santrali de 
devreye alındı. 2014 Temmuz ayında Egemer sant-
ralinin işletmeye geçmesi ile birlikte Akenerji, bin 
292 MW büyüklüğündeki üretim portföyüne kavuştu. 

Dağıtıma SEDAŞ’la giriş yaptılar
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca, SEDAŞ’ın 

özelleştirilmesi için çıkılan ihaleyi, 600 milyon dolar-
lık teklifiyle Akkök-Akenerji-CEZ Konsorsiyumu ka-
zandı. SEDAŞ, 11 Şubat 2009 tarihinde Akkök-Ake-
nerji-CEZ Ortak Konsorsiyumu’nun yönetimine geçti. 
11 Şubat 2009 tarihinde AKCEZ Enerji Yatırımları 
Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yüzde 100 hissesi 
satın alındı. SEDAŞ; Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce 
illerini kapsayan toplam 19 bin 421 kilometrekarelik 
yüzölçümü üzerinde, 4 il, 45 ilçe, 47 belediye, 1.441 
köyde, 1,6 milyon tüketiciye ve 3,4 milyon nüfusa 
elektrik dağıtım hizmeti veriyor.

Satış bedeli milyar doları geçer 
Gelelim Ankara’da konuşulanlara… . Ankara’da 

enerji kulislerine göre STFA, AKCEZ ile SEDAŞ’ı sa-
tın almak üzere görüşmelere başladı. Kulislere göre 
eski adıyla Çek Cumhuriyeti, yeni adıyla Çekya kö-
kenli CEZ, Türkiye’deki üretim ve dağıtım portföyü-
nü tamamen satacak ve Türkiye’den çıkacak. Akkök 
Grubu’nun da benzer şekilde sektörden çıkacağı ko-
nuşuluyor.

Enerji sektörden güvenilir kaynaklar, görüşme-
lerin bir süredir devam ettiğini belirterek, “AKCEZ, 
SEDAŞ’ı 600 milyon dolar bedelle devralmıştı. Satış 
için bu düzeylerde rakamlardan söz ediliyor” dedi.

Kaynaklar, Akenerji’nin kontrolünde değişik kay-
naklardan bin 292 MW büyüklüğündeki üretim port-
föyünün de bulunduğunu anımsatarak, “Bu santral-
ler de dikkate alındığında milyarlarca dolarlık bir 
satış gündemde” dedi.

Akenerji ve CEZ Grubu’nun ortak olduğu AKCEZ’de satış 
konuşuluyor. CEZ Grubu’nun tüm üretim ve dağıtım 
işlerini satarak Türkiye’den çıkmak istediği, yerli ortağı 
Akenerji’nin de bu kararı desteklediği biliniyor. En güçlü 
aday ise enerji yatırımlarını büyüten STFA… Tarafların 
masaya oturduğu ve milyar dolarları bulacak bir 
anlaşmanın ayrıntılarını görüştükleri söyleniyor

AKCEZ Grubu’nun elektrik dağıtım şirketi  
SEDAŞ da satış listesinde
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Dünya 
Türkiye’nin 
rüzgarına 
takıldı
Haziran ve ağustos aylarında yapılan iki rüzgar 
ihalesi ile Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesine 
1.700 MW daha eklenmiş olacak. Dünya rüzgar 
teknolojisi devlerinin yerli ortaklarıyla katıldığı 
ihaleler, enerji sektörüne olan güveni bir kez daha 
tazeledi. İlk olarak güneşte kullanılan daha sonra 
rüzgar enerjisine de uyarlanan YEKA projelerinin elde 
ettiği başarı, enerji bürokrasisini de heyecanlandırdı. 
Önümüzdeki günlerde yeni YEKA ihalelerin açılması 
sürpriz olmayacak
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Sadece enerji sektörünün değil iş dünyasının ta-
mamının; yerli değil yabancı şirketlerin son bir aydır 
en çok konuştuğu konu, haziran ayının sonunda ve 
ağustos ayının ilk günlerinde yapılan dev rüzgar iha-
leleri oldu. Birkaç yıldır küçük yatırımlarla ilerleyen 
enerji sektörünün bir anda yeniden canlanmasını 
sağlayan YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanla-
rı) ihaleleri, uzun zamandır Türkiye’ye karşı ‘soğuk’ 
davranan yabancı sermayeyi de hareketlendirdi. 

21-23 Haziran tarihlerinde yapılan ihalelerde üç 
günde toplamda 11 bölge için 710 megavatlık ka-
pasite tahsisi yapıldı. Bu ihalelerde Borusan, RES 
Anatolia, Türkerler farklı büyüklüklerde kapasiteler 
kazandı. İlk ihalenin en dikkat çekici tarafı ise ilk kez 
katılımcıların eksi fiyat vermesi oldu. RES Anatolia 
ve Borusan eksi fiyat vererek yenilenebilir enerjiye 
olan inançlarını göstermiş oldu. 

İkinci ihale ise çok daha büyük çekişmeye sah-
ne oldu, çünkü çok sayıda dünya devi ihaleye yerli 
şirketlerle oluşturdukları konsorsiyumlarla katıldı. 

3 Ağustos’ta kilovatsaat başı açık eksiltme usulüy-
le yapılan ihaleye, İhaleye, Vestas-Enerjisa, General 
Electric-Fina Enerji, Goldwind-Akfen Holding-Bey-
çelik, Siemens-Türkerler-Kalyon Enerji, Ener-
con-Polat Enerji-Limak Enerji, Nordex-İklim Elektrik 
Yatırım-MKS Marmara-Zorlu Enerji, MingYang-İlk 
İnşaat, ile Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri-IC İç-
taş Enerji konsorsiyumu katıldı. Zarfların açılması 
ve ilk açık eksiltme sürecinin ardından son ikiye Al-
man Siemens-Türkerler-Kalyon Enerji OGG ile Çinli 
Ming Yang-İlk İnşaat OGG kaldı. Her iki OGG’nin fiyat 
eksiltme yarışı 30 tur boyunca sürdü ve en iyi teklif 
veren Siemens önderliğindeki OGG ihaleyi kazandı.

Zorlu ihalenin galibi olan ekip

TÜRBİNLER 5 BÖLGEYE KURULACAK
OGG, bin MW’ık rüzgar türbinlerini Kayseri-Niğde, 
Sivas, Edirne-Kırklareli-Tekirdağ, Ankara-Çankı-
rı-Kırıkkale, Bilecik-Kütahya – Eskişehir bölgelerine 
kuracak. 
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Hedef cari açığı azaltmak 
Enerji politikasının en önemli adımını cari açığı 

azaltarak yerli enerji kaynaklarının portföy içindeki 
ağırlığını artırmak oluşturuyor. Bu çerçevede YEKA 
ihaleleri büyük önem taşıyor. Kapasitenin artırılma-
sının yanı sıra yerli teknolojinin geliştirilme süreci de 
hızlanacak. Çünkü ihale şartnamesine göre, ihaleyi 
kazanan firma yüzde 65 yerlilik oranında rüzgar tür-
bini üretecek olan fabrika yatırımını gerçekleştirecek 
ve rüzgar teknolojileri alanında Türk mühendisler ve 
üniversitelerle Ar-Ge yapacak.

Ar-Ge çalışması yapılacak alanlar arasında kanat, 
jenaratör tasarımı, malzeme teknolojileri ve üretim 
teknikleri, yazılım ve yenilikçi dişli kutusu alanların-
dan en az üçünden olmak üzere toplam 5 alanda 10 
yıl boyunca, yüzde 80’i Türk mühendislerden oluşan 
50 teknik personel ile Ar-Ge faaliyeti yürütülecek. 
Şirket, her yıl bu faaliyetlere 5 milyon dolar ayıracak. 
Fabrika ile RES’lerin kurulumu ve işletilmesi, Ar-Ge 
faaliyetleri gibi başlıklar listelendiğinde bu yöntemin 
4 bin kişiye yakın iş alana yaratması da bekleniyor. 

İlki güneşte yapılmıştı 

YEKA’nın ilk ihalesi güneş enerjisi alanında 

yapılmıştı. İhaleyi Koreli Hanwha QCells-Kalyon 

ortaklığı kazanmıştı. Yarışma sonucunda güneş 

alanında teknoloji transferinin yanında, 19.5 dolar 

cent/kWh olan yerlilik oranlı elektrik fiyatı 6.99 

dolar cent’e düşmüştü

İHALE GALİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 î  100 milyon dolar üzerinde yatırımla sözleşme 

imzalama tarihinde itibaren 21 ay içinde fabrika ku-
racak.

 î Fabrika tek vardiyada en az 150 adet/yıl veya 
400 MW/yıl rüzgar türbini üretim kapasitesine sa-
hip olacak.

 î  Fabrikada en az 2.3 MWe gücünde 300 ila 450 
adet yerli rüzgar türbini üretilecek.

 î Rüzgar türbinlerinin yerlilik oranı asgari yüz-
de 65 olacak. Üretimde kullanılacak ara malların 
önemli bir kısmı yerli olacak, yoksa üretimine baş-
lanacak. 

“BİRİM MALİYETİ DÜŞÜRECEĞİZ”
İhaleyi kazanan OGG’de yer alan Siemens’in Rüzgar ve Ye-
nilenebilir Enerji Türkiye Birim Yetkilisi Hakan Yıldırım, 
“Türkiye’de elektrik birim maliyetini daha da düşürmek için 
elimizden geleni yapacağız” dedi. Türkerler Yönetim Kurulu 
Başkanı Kazım Türker de “Finansmanda yerli üretim yüzde 
65 civarında olacak. Yüzde 35 dışarıdan ekipman gelecek. 
Yurtdışından gelecek ekipmanın finansmanını yurtdışından 
yapacağız. Kalanını yerli bankalardan temin edeceğiz. İha-
leye hazırlanırken doğru ve yüksek kapasite faktörünü ya-
kaladık. Teklif ettiğimiz fiyatları Siemens’in teknolojisinin 
yüksekliğiyle karşılayacağız” şeklinde konuştu. 
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BİR MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM
Berat Albayrak’ın Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanı olduktan 
sonra en önem verdiği projeler-
den biri olan YEKA’ların aldığı ba-
şarılı sonuçlar, bu yöntemin diğer 
yerli kaynaklar için kullanılmasını 
da gündeme getirdi. İhalenin ar-
dından bir açıklama yapan Enerji 
Bakanı Berat Albayrak, “Dünyada-
ki en büyük 10 rüzgar üreticisinin 
8’inin katılımıyla, tamamen açık, 
şeffaf ve çok kıyasıya bir rekabe-
tin olduğu bir ihale süreciyle yeni 
bir dönemi başlattık. Bunun en 
önemli adımlarından bir tanesi, 
düne kadar rüzgarda yerli katkı 
payıyla kilovatsaat başına 10,3 
dolar/cent alım maliyeti, tarihi 
bir rekorla bugünkü ihalede kilo-
vatsaat başına 3,48 dolar/cente 
düşerek, bir dünya rekoru fiyatla 
gerçekleşti” dedi. 

Türkiye’nin bu ihaleyle sadece 
maliyetlerini düşürmediğini, bir 
enerji üssü olma ve sadece enerji 
kaynakları, maliyetleri açısından 

değil, teknolojileri açısından da 
bir merkez olması noktasında çok 
önemli bir adım olduğuna değinen 
Albayrak, değerlendirmesine şöy-
le devam etti: 

Türkiye, yüzde 65 yerlilikle ve 
10 yıl asgari Ar-Ge yatırım şartıyla 
artık yaklaşık bir rüzgar türbinin-
deki 8 bin küsur endüstriyel par-
çanın kırılımları ile birlikte yüzde 
65’inin Türkiye’de üretilmesiyle, 
tedarikçisinden yan sanayicisine 
ve endüstrisine kadar çok büyük 
bir teknoloji üretim üssü olma 
noktasında adım atmıştır. Türkiye 
için gurur verici bir gündür. Bunun 
yanında yaklaşık 12 şehrimizde 
toplam yapılacak türbini yatırımıy-
la 1milyar doların üzerinde bir ya-
tırımı da Türkiye’ye kazandırılmış-
tır. Biliyorsunuz güneşte hedefimiz 
2018 yılı bitmeden Türkiye’de ilk 
yerli üretim güneş panellerini dev-
reye almaktı. Bugün neticelenen 
ihalemiz sonrasında, imzaları at-
tıktan sonra en kısa süre hedefiyle 

birlikte, 2019 başına kadar yerli 
üretim rüzgar türbinlerimizi siste-
me dahil edeceğiz. 

“YEKA ve yerli kömür 
yatırımlarımız devam edecek”

İhalenin, Türkiye’de yerli ener-
jide kapasiteyi daha da yukarı çı-
karacağını aktaran Albayrak, bu 
oranın orta ve uzun vadede yüzde 
65’lere çıkarılmasının hedeflendi-
ğini ifade etti.

Albayrak, ihale sonucunda or-
taya çıkan fiyatın piyasa fiyatları-
nın altında olduğunu vurgulaya-
rak, söyle konuştu:

YEKA modeli ile güneş ve rüz-
garda bu süreci devam ettireceğiz. 
Özellikle arz talep dengesinde, ar-
zın daha düşük olduğu bölgeleri 
önceliklendirerek, kaynağından 
üretimi ve tüketimi destekleyecek 
şekilde hem güneş hem rüzgar 
hem de yerli kömürde önümüzde-
ki dönemde YEKA ve yerli kömür 
yatırımlarımız devam edecek.
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Enerji alanındaki yatırımlarını yenilenebilir üzeri-
ne kuran Borusan EnBW Enerji, 21-23 Haziran tarih-
lerinde yapılan rüzgar enerjisi ön lisans ihalelerinde 
toplam 220 MW’lık bağlantı kapasite hakkı kazandı. 
Şirket, hem verdiği eksi teklif hem de kazandığı kapa-
sitenin büyüklüğü ile dikkatleri çekti. İhaleyi uzun bir 
süredir beklediklerini söyleyen Borusan EnBW Ener-
ji Genel Müdürü Mehmet Acarla, projelerin 2 ila 4 yıl 
arasında tamamlanacağını söylüyor. Acarla, ihalelerin 
Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında önünü açtığı-
na da vurgu yaparak “İklim değişikliğinin etkilerini ne-
redeyse günlük hayatımızda hissetmeye başladığımız 
bir dönemde, bu ihalelerin çok umut verici olduğunu 
düşünüyorum. Türkiye’de bu alanda atılan adımları 
desteklemeye ve gelişimde aktif rol almaya devam 
edeceğiz” diyor. Acarla ile ihale sürecini ve Borusan 
EnBW Enerji’nin projelerini konuştuk. 

Haziran ayında yapılan ihalelerle 
yenilenebilir enerjideki kapasitesini 990 
MW’a çıkaran Borusan EnBW Enerji, 
sektörün önemli oyuncusu olma iddiasını 
güçlendirdi. Borusan EnBW Genel Müdürü 
Acarla, ihalelerde oluşan eksi fiyatların ciddi 
hesaplamalar sonunda ortaya çıktığını 
belirterek “Gelişen teknoloji fiyatları bu 
seviyeye çekti. Bu fiyatlar Türkiye’de değil 
dünyada da konuşuluyor” diyor...

Borusan EnBW Enerji 
rüzgar ihalelerinde en 
yüksek toplam  
kapasiteyi kazandı
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RES bağlantı kapasitesi yarışmaları TEİAŞ  
tarafından 21-23 Haziran’da gerçekleştirildi, siz de 
ihalede öne çıkan şirketlerden oldunuz. Bu ihaleye 
nasıl hazırladınız, süreç hakkında bilgi verebilir 
misiniz? 

2012 yılında yayınlanan “Rüzgar ve Güneş Ener-
jisine dayalı lisans başvurularına ilişkin Ölçüm Stan-
dardı Tebliği” ile birlikte Borusan EnBW Enerji olarak 
kendi rüzgar projelerimizi geliştirme yönünde ça-
lışmalarımız hız kazandı. Bu kapsamda, Türkiye’nin 
çeşitli bölgelerinde yaptığımız rüzgar ölçümleriyle 
çalışmalarımıza başladık. 2015 yılında yapılan baş-
vuruların ardından 21-23 Haziran 2017’de gerçek-
leştirilen ihalelere katıldık. 

Rüzgar enerjisi ön lisans ihaleleri oldukça uzun 
bir süredir beklediğimiz bir sürecin sonu, aynı za-
manda kazandığımız kapasiteler açısından bak-

tığınızda yatırımlarımızın başlangıcı olma özelliği 
taşıyor. İhale sürecinin başlaması ve ilk turun ta-
mamlanması, piyasaya yeni proje stoğu kazandıra-
rak rüzgar enerjisi sektöründeki büyümenin sürdü-
rülebilir kılınması açısından büyük bir önem taşıyor. 
Türkiye’nin hedeflediği rüzgar kurulu gücüne ulaşıl-
ması anlamında bir adım daha atılmış oldu.

Yarışmalarda şirket olarak toplamdaki en 
yüksek kapasite tahsisi olan 220 megavat (MW) 
kazandınız. Yatırımlarınızın taşıdığı en büyük 
riskler sizce neler? Hangi finansman kaynaklarını 
tercih edeceksiniz ve elbette yatırımların hayata 
geçirilmesi için tahmini süreniz nedir?

Biz ihaleye girmeden önce projelerimizle ilgili 
çok detaylı analizler yaptık. Projelerimizin sadece 
teknik değil, idari olarak da risk ve kısıtlarını incele-
dik, inşaat ile ilgili maliyet çalışmalarını yaptık. 

KAPASİTE 990 MW’A ULAŞACAK

Borusan EnBW Enerji’nin üretim portföyünün ta-
mamı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı te-
sislerinden oluşuyor ve Türkiye pazarına göster-
dikleri ilgi umut verici. Türkiye’deki yenilenebilir 
enerji sektörünün geleceği için neler söylemek is-
tersiniz?
Bildiğiniz gibi Borusan EnBW Enerji, Almanya’nın kök-
lü enerji şirketlerinden EnBW ile Borusan Holding’in 
yüzde 50’şer payla 2009 yılında kuruldu. Mevcut du-
rum itibarıyla son teknoloji ile üretim yapan santralle-
rimiz toplam 418,9 MW kurulu güce sahip bulunuyor. 
770 MW’lık portföyümüzün tamamı yenilenebilir ener-
ji kaynaklarından oluşuyor. Son ihalelerdeki projelerin 
de ön lisanslarının alınmasıyla rüzgarın yanı sıra güneş 
ve hidroelektrik santrallerinin dahil olduğu portföy 
büyüklüğümüz 990 MW’a ulaşacak. İşletmedeki rüz-
gar kurulu gücümüz 360 MW, inşası süren 48 MW, 
geliştirme aşamasında 303 MW’lık kapasitemiz 
bulunuyor. Borusan EnBW Enerji’nin portfö-
yündeki RES büyüklüğü ise 680 MW, ihaleler 
sonucunda ön lisansların alınmasıyla 900 
MW olacak. Rüzgara odaklı bir yatırım 
stratejisi ile 2020 yılında 1,500 MW 
kurulu güce sahip bir rüzgar port-
föyü oluşturmayı hedefliyoruz.
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Uygun finansmanın sağlanması enerji yatırımla-
rının başarılı olması için her zaman en önemli un-
surlardan biri. Daha önceki projelerimizde yurtiçi ve 
yurtdışı finansman olanaklarını değerlendirmiş ve 
yapılandırılmış finansman çözümleri geliştirmiştik. 
Bu projelerimiz ile ilgili de hazırlıklıyız ve aynı yakla-
şımla devam edeceğiz. Projelerin idari izin süreçle-
rine bağlı olarak önümüzdeki iki ila dört yıl arasında 
hayata geçeceğini tahmin ediyoruz.

Yenilenebilir enerji daha ulaşılabilir oldu

İhale şirketlerin kapasite artırımının yanı 
sıra enerji sektörü için de kritik bir eşik 
olarak değerlendiriliyor. Siz bu konuda ne 
düşünüyorsunuz, sektörün geleceği için nasıl bir 
katkısı olacak?

Son ihalelerle birlikte yenilenebilir enerji üretimi-
nin teşvik olmadan gerçekleştirilemeyeceği yönün-
deki genel kanının dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de değiştiğini söyleyebilirim. Teknolojideki hızlı deği-
şim ve yüksek verimlilik artışları ile beraber yenile-
nebilir enerjinin herkes için ulaşılabilir ve ekonomik 
bir kaynak haline geldiği kesin. Önümüzdeki yıllarda, 
özellikle enerji depolama teknolojilerinde yaşadığı-
mız baş döndürücü ilerleme ile beraber, yenilenebi-
lir enerjinin en önemli enerji kaynağı haline geldi-
ğini göreceğiz. Bu gelişmelerin, iklim değişikliğinin 
etkilerini neredeyse günlük hayatımızda hissetmeye 

başladığımız bir dönemde çok umut verici olduğunu 
düşünüyorum. Türkiye’de bu alanda atılan adımları 
desteklemeye ve gelişimde aktif rol almaya devam 
edeceğiz.

İhalelerde çıkan eksi fiyatlar en az sonuçlar kadar 
çok konuşuluyor. Bağlantı kapasitesini hayata 
geçirmenin zor olduğu düşünülen eksi fiyat 
tekliflerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çıkan 
bu fiyatlar ile projeler hayata geçirilebilecek mi?

Borusan EnBW Enerji olarak tüm yatırımlarımızı 
tutarlı teknik çalışmalar, çok detaylı ve karşılaştır-
malı analizlerin sonunda yapıyoruz. İhalelerde ver-

“YENİ İSTİHDAM ALANI DA 
YARATACAK”

“Yenilenebilir enerji sektörünün gelişmesi, enerjide 
dışa bağımlılığın azaltılması için stratejik öneme sa-
hip bir konu. Yenilenebilir enerji ekipman yatırımla-
rının önümüzdeki dönemde hız kazanması yanında, 
sektöre yönelik yan sanayinin gelişmesi, teknoloji 
transferinin gerçekleşmesi beklentimiz. Hiç unu-
tulmaması gereken bir konu da yenilenebilir enerji 
sektörüne yönelik hizmetlerin de hızla yerlileşme-
si. Proje geliştirme, tesis yapımı, işletme ve bakım 
alanlarında önemli gelişmeler, yeni istihdam artışı 
bekliyoruz.”
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diğimiz teklifler, bu detaylı çalışmaların sonucunda 
ortaya çıkan rakamlardır. Bu analizi etkileyen bir 
başka unsur da rüzgar enerjisi teknolojisinin ge-
lişmesiyle birlikte gelen maliyet düşüşleridir. kWh 
başına yatırım maliyetleri her iki yılda bir yaklaşık 
yüzde 20 oranında azalıyor. Maliyetler azalırken ve-
rimlilik de artıyor. Santralin kurulacağı ve işletmeye 
gireceği önümüzdeki 2-3 yılın teknolojisi ve verim-
liliğini dikkate alarak ihalelerde verilecek fiyatları 
belirliyoruz. Maliyetlerdeki bu düşüş daha önce süb-
vansiyonla gelişmiş olan Avrupa’da bile enerji yatı-
rımlarının ekonomisini değiştirdi. Örneğin, off-shore 
santraller için Almanya’da yapılan bir ihale, Alman-

ya elektrik piyasası fiyatıyla sonuçlandı. Off-shore 
yatırımların karasal on-shore yatırımlara göre 2–2.5 
kat pahalı olmasına rağmen ihalenin bu şekilde so-
nuçlanmasının nedeni beklenen maliyet düşüşü ve 
verimlilik artışıdır.

2011 yılında yapılan yarışmalarda, aralarında 
5,08 krş/kWh katkı payı olan yüksek katkı paylı 
projeler kazanmıştık. Bu santrallerin hepsi bugün 
çalışıyor ve kredilerini ödeyerek gelir kazandırıyor-
lar. Dolayısıyla bu teklifleri, çok iyi bir araştırma ve 
planlamanın ardından veriyoruz. Eksi fiyat teklifi 
verilen projelerin hayata geçirilmesinde bir engel 
görmüyoruz.

ÖNLİSANS İHALELERİNİN ŞAMPİYoNU oLDU

Türk-Alman ortaklığı Borusan EnBW Enerji, 21-23 
Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen rüzgar ener-

jisi ön lisans ihalelerinde açılan 710 megavatlık kapa-
site tahsis hakkının 220 megavatını elde etti. Böylece, 
ihalelerde en fazla kapasite tahsis hakkı kazanan şir-
ket Borusan EnBW Enerji oldu. 
Rüzgar enerjisi ön lisans ihalelerinin ikinci gününde 
Borusan EnBW Enerji iştiraklerinden Fesleğen Yeni-
lenebilir Enerji ve Elektrik Üretim AŞ, Edirne bölge-
sinde 40 megavatlık kapasite tahsisi için kilovatsaat 
başına eksi 1,51 dolar/cent ile en düşük teklifi veren 
firma oldu.
Borusan EnBW Enerji iştirakleri Kaktüs Yenilenebilir 
Enerji ve Elektrik Üretim AŞ Tekirdağ bölgesi için ki-
lovatsaat başına eksi 1,49 dolar cent ile 49,5 megavat 
ve Buket Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim AŞ’de 

eksi 1,48 dolar/cent ile ikinci en düşük teklifi vererek 
10,5 megavat kapasite tahsis hakkı elde etti.
İhalelerin üçüncü gününde ise yine Borusan EnBW 
Enerji’nin iştirakleri Pelit Yenilenebilir Enerji Elektrik 
Üretim AŞ, kilovatsaat başına eksi 0,81 dolar/cent ile 
en düşük fiyatı vererek Sivas’ta 80 megavatlık kapasite 
tahsisi alırken, Grgn Yenilenebilir Enerji Elektrik Üre-
tim AŞ de kilovatsaat başına verdiği eksi 0,33 megavat-
la Tokat’ta 40 megavatlık kapasite tahsisi kazandı.
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1. RES bağlantı kapasitesi yarışmaları TEİAŞ 
tarafından 21-23 Haziran’da gerçekleştirildi. 
Rüzgârda ön lisans ihaleleri ve sektörün gelişimi 
konusunda görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? 

21-23 Haziran tarihleri arasında TEİAŞ tarafın-

dan, 710 MW kapasitelik 11 adet bölge için RES bağ-

lantı kapasitesi yarışması yapılmıştır. Öncelikle, so-

runsuz ve şeffaf bir yarışma süreci düzenlediği için 

başta TEİAŞ; yarışmanın bu başarıya ulaşmasında 

çok ciddi emekler harcamış olan EPDK ve YEGM gibi 
Kurum ve Kuruluşlarımıza teşekkür ederiz. Biz, Tür-
kerler olarak bu 710 MW’lık yarışmaya, 625 MW’lık 
toplam kapasiteye sahip 23 adet RES projemiz-
le katıldık. Yapılan söz konusu yarışma, YEKA RES 
yarışması öncesinde sektöre hareketlilik ve ivme 
kazandırmıştır. Ayrıca RES projelerinin finansal mo-
dellerinde önemli değişikliklere ve alternatif kaynak 
arayışlarına yol açmıştır.

Röportaj: 
Kaan Türker

Son yıllarda enerji sektöründeki yatırımlarını hızlandıran Türkerler Holding, son iki rüzgar
ihalesinin kazananı oldu. 3 Ağustos’ta yapılan 1000 MW’lık YEKA ihalesini Siemens ve Kalyon
Enerji ile kurduğu konsorsiyumla kazanan Türkerler Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Grup 
Başkanı Kaan Türker ile bir araya gelerek sektörü ve şirketin hedeflerini konuştuk.
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2. Rüzgâr enerjisi ön lisans ihalelerinde Türkerler 
84.60 MW kapasite aldı. Yatırımlarınızın taşıdığı 
en büyük riskler sizce neler? Hangi finansman 
kaynaklarını tercih etmeyi planlıyorsunuz? 
Yatırımların hayata geçirilmesi için tahmini 
süreniz nedir? 

Yarışma sürecinin sonuçlanmasıyla 710 MW’lık 
kapasiteden 84,6 MW almış olduk. Bu kapsamda 60 
MW kurulu gücündeki Mansurlu RES, 20 MW kurulu 
gücündeki Beypazarı RES ve 4,60 MW kurulu gücün-
deki Saimbeyli RES projelerinin yapımı ve işletil-
mesi, şirketimiz tarafından gerçekleştirilecektir. Bu 
projeleri hayata geçirmek için çalışmalara başladık. 
İhaleler sonucunda ortaya çıkan fiyatlar göz önüne 
alındığında, sonuçtan memnun olduğumuzu söyle-
yebiliriz. 

Projelerimizin taşıdığı en büyük risk; 2020’den 
sonra yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen 
elektriğin alım garantisine ilişkin tarifenin devam 
edip etmeyeceğidir. Bu risk, ülkemizde yenilenebilir 
enerji projelerine sahip tüm yatırımcılar için geçer-
lidir.

Finansman, bir RES projesinin en önemli bile-
şenlerindendir. Hem yerli hem yabancı bankalar ile 
çalışmaktayız ve yenilenebilir enerji projelerimizin 
finansman sürecinde sorun yaşamadan ilerlemek-
teyiz.

RES yatırımlarımızın hayata geçmesi için 18-24 
aylık izin ve finansman süreçlerine odaklandığımız 
inşaat öncesi döneme ihtiyaç bulunmaktadır. Bu dö-
nem tamamlandıktan sonra inşaat, montaj ve dev-
reye alma aşamaları daha kolaydır. Bu aktiviteler de 
projeye, yerine ve mevsim şartlarına göre 6-12 aylık 
süre almaktadır.

3. İhalelerde çıkan eksi fiyatlar en az sonuçlar 
kadar çok konuşuluyor. Bağlantı kapasitesini 
hayata geçirmenin zor olduğu düşünülen eksi fiyat 
tekliflerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çıkan 
bu fiyatlar ile projeler hayata geçirilebilecek mi? 

Bu yarışmada 18 adet kazanan projeden 11 adedi 
eksi fiyatlarla kapasite tahsisi aldılar, 7 adedi artı fi-
yatlarla kapasite tahsisi elde ettiler. Kazanan firma-
ların tamamının (710 MW) ağırlıklı fiyat ortalaması 
0,76 USCent/kWh’dır. Bizim aldığımız 84,6 MW’ın 
ağırlıklı fiyat ortalaması 4,63 USCent/kWh’dır. Ül-
kemizde yerli ve yenilenebilir kaynaklarından elekt-
rik üretilmesi ve bunun her yıl artması son derece 
önemlidir. Bu sayede cari açığımız ve enerji ithala-

“TÜRKERLER oLARAK GURUR 
DUYDUK”

3 Ağustos’ta yapılan YEKA ihalesinin ardından bir açık-
lama yayımlayan Türkerler Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Kazım Türker, “Türkiye’yi enerjide, çok daha 
güçlü, yeni bir boyuta taşıyacak projeyi hayata geçirme 
fırsatını kazanmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Kazım 
Türker, “Türkerler Holding olarak Türkiye’nin en büyük 
yenilenebilir enerji yatırımcılarından biri olmak istiyo-
ruz. Bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.
Bu projenin birçok yönüyle Türkiye ekonomisine büyük 
katkı sağlayacağını kaydeden Türker şöyle konuştu: 
“Türkiye’de ilk defa yerli türbin üretimi yapacağız. Öte 
yandan Türkerler Holding olarak, Sayın Cumhurbaş-
kanımızın başlattığı istihdam seferberliğine tüm Tür-
kiye’de bu yıl gerçekleştireceğimiz yeni istihdamlarla 
öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz. Buna ek olarak 
sonuçlanan 1 milyar dolarlık bu ihalede Türk ekonomi-
sine duyulan güveni de görmüş olduk. Bu da bizim için 
ayrı bir gurur vesilesi olacaktır. Bugün Türkiye’nin her 
zamankinden daha hızlı koşmaya, daha fazla üretmeye 
ihtiyacı olduğunun bilincindeyiz. Türkiye ekonomisin-
deki istikrarın devamı için bundan sonra da çok daha 
güçlü bir şekilde çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. 
Bu vizyonla, faaliyetlerimizi çok daha cesur adımlarla, 
daha ileri seviyelere taşımaya kararlıyız.”
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tımız azalmaktadır. Dolayısı ile bahsi geçen 
RES projelerinin de hayata geçmeleri çok 
önemlidir. Eksi fiyatlar ile alınan projelerin 
finansmanında zorluklar yaşanabilir, ancak 
yarışmanın doğası gereği rekabet unsurları 
içerisinde eksi fiyatların varlığı artık kabul 
etmemiz gereken bir durumdur. Bu projele-
rin hayata geçip geçmeyeceğini zaman gös-
terecektir.

4. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dayalı enerji üretim projelerine 
yabancı yatırımcıların ilgisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Ülkemizdeki yerli ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı enerji üretim projelerine 
yabancı yatırımcıların ilgisi devam etmekte-
dir. Özellikle, RES projelerimizle ilgili ortaklık 
amaçlı yabancı yatırımcılar sürekli bizimle 
görüşme talebinde bulunmaktadırlar. Ayrı-
ca, 21-23 Haziran tarihleri arasında yapılmış 
olan RES bağlantı kapasitesi yarışmasında 
da pek çok yabancı yatırımcının ilgisine şahit 
olduk. Bu ilginin yerli enerji kaynağı deste-
ğinin sürmesi ile daha da artacağına inanı-
yoruz.

Şirket olarak hedeflerinizden söz ede-
bilir misiniz? 

Türkerler, enerji iş kolunda; elektrik üretim, gaz dağıtım, 

elektrik dağıtım, elektrik ticareti ve gaz ticareti gibi kap-

samlı bir yapıda faaliyet göstermektedir. Elektrik üretim 

alanında mevcut 211 MW işletmede enerji santrali bulun-

maktadır. Bunun 40 MW’ı RES, 48 MW’ı JES, 123 MW’ı ise 

HES’dir. Halen 3 adet RES projemiz toplamda 55 MW ve bir 

adet JES projemiz toplamda 60 MW olmak üzere inşaat ve 

montaj aşamasındadır. Bu santrallerimizin de önümüzdeki 

aylarda devreye alınıp, işletmeye geçmeleri planlanmakta-

dır. Ayrıca toplamda 800 MW’lık 17 adet RES projemizin; 

izin, mühendislik ve inşaat öncesi dönem çalışmaları de-

vam etmektedir. Grubumuza ait RES projeleri, ülkemizdeki 

rüzgâr enerjisi sektörünün en kapsamlı portföyünü oluş-

turmaktadır. Türkiye’nin elektrik enerjisi ihtiyacını güve-

nilir ve doğayla uyumlu şekilde karşılamak için, yenilene-

bilir enerji kaynaklarına dayalı yatırımlarımızla sektörün 

önde gelen enerji firmalarından biri olmayı hedefliyoruz.
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6 bin MW civarı kurulu gücüyle YEKDEM’de 
önemli bir kalemi oluşturan rüzgarda 710 MW ku-
rulu güç büyüklüğünde yeni ihaleler haziran ayında 
yapıldı. İhaleyi 4,6 ila 80 MW kurulu güç büyüklüğün-
de değişen 18 proje kazandı. İhaleyi -1,61 ila 5.12 
USDcent/kWh arasında tekliflerle kazanıldı. Kaza-
nan projelerin yedisi pozitif, 11’i negatif tekliflerden 
oluştu. Negatif teklif verenler, yerli katkı teşviği de 
dahil olmak üzere YEKDEM’den yararlanamayacak-
lar ve üzerine belirttikleri negatif teklif büyüklüğünü 

de üretim miktarınca ödemek zorunda kalacaklar. 
Pozitif teklifle kazanan toplam 245 MW kurulu 

güç büyüklüğündeki projelerin ağırlıklı ortalaması 
4,15 USDcent/kWh olurken negatif teklif vererek ka-
zanan toplam 465 MW kurulu güç büyüklüğündeki 
projelerin ağırlıklı ortalaması -1,03 USDcent/kWh 
oldu. Bu da Piyasa Takas Fiyatları 2,2 USDcent/kWh 
üzerinde olduğu müddetçe (yerli katkı payını hesaba 
katmadığımızda ve eşit kapasite faktörü varsayımı 
altında) YEKDEM giderlerinde azaltıcı bir etkinin ola-

Rüzgar’da 
YEKDEM’in 
sonu mu

Rüzgar ihalelerinde ortaya çıkan negatif teklifler, bundan sonraki ihaleleri de etkileyecek bir güce 
sahip. Negatif fiyatlar, YEKDEM maliyetlerini azalttığından ihale sisteminin bu şekilde devam 
etmesi faydalı olabilir ancak üretimde oynaklığın azaltılabilmesi için YEKDEM’in devamlılığı da 
gerekiyor. Gelecekte YEKDEM’de kural değişikliğini araştırmakta fayda var... 
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cağını gösteriyor. Ayrıca negatif teklif verilmiş böl-
gelerde kapasite faktör beklentisinin daha yüksek 
olduğu da unutulmamalıdır.

Verilen tekliflerin anlamlılığına bakarsak Tablo 1, 
bize kazanan teklifle sonraki en iyi teklif arasındaki 
ilişkiyi gösteriyor. Burada Aksaray-Kırşehir-Nevşe-
hir bölgesindeki teklifin diğer tekliflerden koptuğu-
nu görüyoruz. Yine Kayseri-Niğde’deki tekliflerde 

de kazananla kaybeden arasında bir miktar fark 

mevcut. Adana ve Trakya bölgelerinde ise tekliflerin 

daha yakın olduğu dikkat çekiyor. Bu da bize farkın 

yakın olduğu bölgelerde daha fazla bilgi birikiminin 

olduğunu gösterirken; farkın açıldığı bölgelerde bilgi 

düzeyinin henüz yeterli olmadığına ve daha dikkatli 

analizler yapılması gerektiğine dair işaretler veriyor. 

tablo 1. bölgelerdeki kazanan ile bir sonraki en iyi teklif

Bölge En Son Kazanan Sonraki En İyi Teklif Fark
Adana 5,12 5,15 0,03

Aksaray-Kırşehir-Nevşehir -1,15 3,43 4,58

Ankara-Kırıkkale-Çankırı 4,19 4,26 0,07

Edirne -1,51 -1,5 0,01

Kayseri-Niğde 2,9 3,49 0,59

Kırklareli -1,61 -1,55 0,06

Tekirdağ -1,48 -1,47 0,01

Negatif teklifle kazanmış tekliflerin Piyasa Takas 
Fiyatı beklentilerini anlamak için o bölgedeki en dü-
şük pozitif teklif ile karşılaştırma yapmamız yararlı 
olabilir. Kazanan teklifler bölgedeki en iyi pozitif tek-
lif gelirine ulaşabilmek için ortalaması 3,91 olmak 

üzere 2,91 ila 4,58 USDcent/kWh PTF beklentisine 

ihtiyaç duymaktalar. Ayrıca bunun üzerine yerli katkı 

teşviği, PTF oynaklık riski ve TL/USD kur riskini ek-

lememiz gerekiyor.
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tablo 2. negatif ile kazanan bölgelerde pozitif teklifler

Bölge En iyi negatif En iyi pozitif Fark
Aksaray-Kırşehir-Nevşehir -1,15 3,43 4,58

Edirne -1,51 2,62 4,13

Kayseri-Niğde -0,01 2,9 2,91

Kırklareli -1,61 2,51 4,12

Tekirdağ -1,49 2,32 3,81

Kazanan şirketlerden yapılan açıklamalara bak-
tığımızda Trakya bölgesindeki kapasite faktörünün 
yüksekliği, teknolojik gelişmelerle gelen verimli-
lik artışı beklentisi ve iki yılda bir süregelen yüzde 
15-20 arası maliyet düşüşünün yine gerçekleşecek 
olması beklentisi bu fiyatların oluşmasında etkin ol-
muşa benziyor. 

Diğer yandan petrol fiyatlarındaki düşüklük ve 
serbest olmayan tüketici fiyatlarındaki artışın piya-
sa fiyatlarını da yukarı götüreceği beklentisi, hâliha-
zırdaki piyasa fiyatlarının dip noktasında olduğuna 
dair yatırımcılar üzerinde bir kanı oluşturmuş gibi. 
Ancak yapılacak her yenilenebilir enerji yatırımının 
fiyatlara düşüş yönünde etki yapacağı unutulmama-
lı. Diğer yandan bütün sektörlerde yaşanan teknolo-
jik gelişmeler, maliyetleri düşürdüğü gibi fiyatları da 
düşürüyor. 

Kural değişikliğine ihtiyaç olabilir
Uzun vadeli kur riskinde her ne kadar klasik teo-

ride maliyetler er ya da geç piyasa fiyatlarını etkiler 
görüşü hâkim olsa da teşvik yapısının merit orderı 
bozması, yenilenebilir enerji üretiminde esas mali-
yetin kurulumda yaşanması ve düzenleyici otorite 
riskleri, piyasa fiyatlarının kur ayarlaması yapma-

masına sebep olabilir. Hâlihazırda Almanya’da üreti-
ci ve tüketici fiyat makası 1’e 6’ya çıkmış ve iki fiyat 
arasındaki ilişki son yapılan çalışmalarda anlamsız 
olarak gözüküyor. (Bu oran Türkiye için yaklaşık 1’e 
3’tür.)

Son olarak talep riski sadece olası ekonomik 
durgunluktan değil, ekonominin İngiltere’de olduğu 
gibi enerji yoğun sektörden hizmete kayması veya 
verimlilik artışından ötürü de yatırım hesabında 
dikkate alınması gereken önemli bir nokta. Diğer 
yandan elektrikli araçların artışı ve Endüstri 4.0 bir 
fırsat olarak da düşünülebilir. 

Sonuçları düzenleyici kurum açısından inceledi-
ğimizde negatif fiyatlar, YEKDEM maliyetlerini azalt-
tığından ihale sisteminin bu şekilde devam etmesi 
aslında faydalı olacaktır. Ayrıca değişik bölgelerde 
teşviğe hala ihtiyaç duyulabileceğinden, üretimde 
oynaklığın azaltılabilmesi için YEKDEM’in devamlı-
lığının sistem için gerekli olduğu düşüncesindeyiz.

Ancak YEKDEM’e ihtiyaç duymadan yapılacak 
projeler, aynı zamanda en düşük maliyete odaklana-
cağından YEKDEM’in yerli üretimi teşvik ayağı aksa-
yacaktır. Bu açığı YEKA’ların kapatacağı düşünülse 
de belki YEKDEM’de de bir kural değişikliği ihtiyacını 
araştırmakta fayda var.    
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Fransız TOTAL ve İtalyan enerji devi ENI’nin, Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi adına Akdeniz’de 11’inci parsel-
de başlattığı yeni doğal gaz sondaj çalışması bölgede 
gerilimi bir anda yükseltti. Gerilim, Fransa’nın kaygı 
yaratan hamlesiyle daha da arttı. Fransa, Total-ENI 
ortaklığı için sondaj yapan West Capella gemisini ko-
rumak için, Lübnan’daki Barış Gücü’nde görevli Lan-
guedoc ve La Fayette isimli iki savaş gemisini bölgeye 
yolladı; ardından da Lübnan’da konuşlu jetlerinin de 
savaş gemileriyle koordinasyon içinde olacağını du-
yurdu. Bu adımlar, Türkiye’yi de harekete geçirdi ve 
Türk Silahlı Kuvvetleri, TCG Gökçeada’yı, West Capella 
gemisini izleme göreviyle bölgeye gönderdi. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak da TP Barbaros Hay-
reddin Paşa gemisine yaptığı ziyarette, “Bu yıl içinde 
kendi gemimizi alarak Akdeniz’de sondajlarımıza baş-
layacağız. Tahminim odur ki yıl bitmeden Akdeniz’de 
ilk kuyumuzu kazacağız” sözleriyle Türkiye’nin bu ko-
nudaki ciddiyetini bir kez daha vurguladı. 

Güney Kıbrıs’ın Fransa’nın askeri desteğiyle 
Akdeniz’deki doğal gaz sondaj çalışmalarına 
başlaması Kıbrıs müzakerelerinin sürdürdüğü bir 
dönemde gerilimi artırdı. Türkiye de karşı atağa 
geçerek bir gemisini gözlem amaçlı olarak Akdeniz’e 
gönderdi. Karşılıklı açıklamalar Akdeniz’deki gaz 
gerginliğinin “ısınarak” süreceği yönünde… 

Kıbrıs’ta büyüK gaz gerilimi 
Askeri güç gösterisiyle gaz 
sondajı Akdeniz’i ısıtacak
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“Akdeniz, kimsenin tekelinde değil!” 
Enerji Bakanı Albayrak, dünyada birçok raporda 

mevcut yüzyılda en önemli enerji kaynağının doğal 
gaz olacağının öngörüldüğünü vurgulayarak, “Dün-
yada enerjiye ilişkin birçok raporda ifade edildiği gibi 
19. yüzyıl kömür, 20. yüzyıl petrol ve 21. yüzyıl doğal 
gazın hakimiyetinde olacak. Bu konuda çok derin ra-
por ve analizler var. Bu ekosistemin geliştiği iklimde 
biz, sıvılaştırılmış doğal gazı da (LNG) düşünüyor, 
göz önünde bulunduruyoruz. Önümüzdeki 5 yıl sa-
dece Avustralya ve ABD’de, mevcut kapasitenin ya-
rısından fazla bir kapasite devreye girecek. Kimisine 
göre 60 kimisine göre 100 milyar metreküpe yakın 
bir kapasitenin dünya pazarına gireceğini göz önün-
de bulundurarak, Türkiye olarak LNG altyapısında 
da yatırımlar yapmamız gerekiyor. Nitekim, günlük 
34 milyon metreküp sisteme gaz basma kapasitesi 
olan Türkiye, geçen yıl bunu 64 milyona çıkardı. Bu 
yıl sonunda da günde 107 milyon metreküpe ulaşa-
cak şekilde LNG altyapısını da geliştiriyoruz” dedi. 

Bilimselliğin ön planda tutulacağını, doğal gaz ve 
petrol arama çalışmalarının devam edeceğini, Akde-
niz ve Karadeniz’de bu çalışmaların sürdüğünü ha-
tırlatan Albayrak, “Yerli üretim teknolojileriyle haya-
ta geçirdiğimiz Oruç Reis gemimiz var. Bu yılın son 
çeyreğinde envanterimize alacağımız kendi sondaj 
gemimiz ve mühendislerimizle sondaj faaliyetleri-
mizi kendimiz yapacağız. Birileri kızıyor ama kimse 

kusura bakmasın, Akdeniz kimsenin tekelinde değil, 
Türkiye olarak biz daha aktif olacağız. Detaylı analiz 
edip alacağız, kendimiz kazacağız, sondajı ve ara-
mayı kendimiz yapacağız” diye konuştu.

Güney daha da ısınacak
Aslında bu krizin çıkış tarihi de ilginç… Kıbrıs’ta 

çözüm için siyasi müzakerelerin sürdüğü bir dö-
nemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin başlattığı 
doğal gaz sondajı, yeni bir krizi tetikledi. Güney Kıb-
rıs Rum Yönetimi, temmuz ayı içinde 11’inci parsel 
olarak adlandırılan ve Ada’nın güneyinde yer alan 
bölgede sondaja başladı. Bu parselin yanındaki iki 
parseli de kapattı. Çalışmaların 3 ay sürmesi, ilk so-
nuçların da izleyen günlerde alınması öngörülüyor. 
11’inci parsel, Mısır tarafından bulunan Zohr sahası-
na yakın; bu nedenle zengin hidrokarbon yatakları-
nın bulunması olasılığı güçlü.

Enerji Panorama’ya konuşan uzmanlar, Güney 
Kıbrıs’ın bölgede tek taraflı yaptığı sondajlara işaret 
ederek, “Türkiye’nin tezleri belli. Ada’da bulunan tüm 
kaynaklar, her iki tarafındır. Güney Kıbrıs’ın oldu-bit-
tisine Türkiye izin vermez” yorumun yaptı. Fran-
sa’nın bölgeye askeri desteğini de değerlendiren 
uzmanlar, “Bu son derece kaygı verici bir gelişme. 
Sorunları büyütür ancak Türkiye pozisyonundan geri 
adım atmaz. Görünen o ki Akdeniz’de sular daha da 
ısınacak” saptamasında bulundular.
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Dünyanın önde gelen ekonomi yayınlarından 
Fortune dergisi, en çok gelir elde eden firmaların 
yer aldığı küresel 500 şirket listesini açıkladı. Dün-
ya sıralamasının zirvesinde 485 milyar dolarlık satış 
geliriyle ABD’li süpermarket zinciri WalMart yer aldı. 
Listeye 465’inci sıradan giren Koç Grubu 23 milyar 
456 milyon dolarlık satış geliriyle 463’üncü sıraya 
yerleşti ve listedeki tek Türk şirketi oldu. Dünyadaki 
500 devin kârı 1.5 trilyon dolara ulaşırken listedeki 
şirketler toplam 67 milyon kişiye istihdam sağlıyor. 
İnovasyon, dijital teknolojiler, telekomünikasyon ve 
enerji teknolojileri alanındaki çalışmalar ile dikkat 
çeken listenin zirvesindeki firmalardan Apple, en 
karlı firma olarak öne çıkıyor. 

Walmart, Apple, Google, İsveç kökenli uluslarara-
sı mobilya ve gıda mağazası IKEA, ABD’li bir diğer 
market zinciri Target, tesislerindeki güneş ve rüz-
gar enerjisi kapasiteleri ile de listenin zirvesindeki 
kurumsal şirketler. Target, 2016 yılında tesislerinde 
yaklaşık 70 megawatt’lık güneş paneli kurdu. Şirket, 
şimdi 300 ayrı tesisatta çalışan 147 megawatt güneş 
paneline sahip. Walmart, 364 farklı lokasyonda 145 

Fortune 500’ün hedefi, 
iklim ve temiz enerji

Temmuz ayında dünyanın önde gelen 
sıralamalarından biri olan Fortune 500 
listeleri açıklandı. Dünya sıralamasında 
sadece Koç Holding ile listede yer alan 
Türkiye’nin ülke içindeki 500 sıralamasında 
TÜPRAŞ zirvedeki yerini alırken ilk 10 
şirketin 7’sinde her zamanki gibi enerji 
ve petrol sektörü var. Küresel listenin en 
dikkat çeken yanı; Fortune 500’de yer alan 
şirketlerin yarısının iklim ve temiz enerji 
hedefleri ile hareket etmeye başlamış 
olması ve bu şirketlerin çoğunun enerji dışı 
sektörlerden olması...
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megawatt güneş paneline sahip. Hesaplamalar, her 
hafta ABD nüfusunun yüzde 2’sinin güneş enerjisiy-
le çalışan bir Walmart’ı ziyaret ettiğini gösteriyor. 
ABD’deki IKEA mağazalarının yüzde 90’ında güneş 
panelleri kullanılıyor.

Bu yılki Fortune 500 listesinde Çinli şirketlerin 
küresel anlamda artan etkileri dikkat çekti. Toplam 
116 Çinli şirket, Fortune 500 listesinde yer alırken 
ilk 5’te 3 Çinli firma var. 2014 yılından bu yana ilk 
sırada yer alan WalMart’ı Çin’in enerji şirketi State 
Grid 315.1 milyar dolarla ve yine Çinli Sinopec Group 
267.5 milyar dolarla takip etti. İlk 10 arasında yer 
alan diğer şirketler şöyle: China National Petroleum 
(262.7 milyar dolar), Toyota Motor (254.6 milyar do-
lar), Volkswagen (240.2 milyar dolar), Royal Dutch 
Shell (240 milyar dolar), Berkshire Hathaway (223 
milyar dolar), Apple (215 milyar dolar) ve Exxon Mo-
bil (205 milyar dolar) oluşturdu.

Çin’in dünya pazarındaki yükselişi devam 
ediyor

2003 yılından bu yana Fortune 500 listesinde yer 
alan Çin’in bu yılki yeni firmaları arasında Alibaba, 
Tencent ve benzeri şirketler olmak üzere çoğunlukla 
özel şirketler yer alıyor. Analistler daha fazla sayıda 
Çinli özel girişimin listeye girmesini, özel sektörün 
Çin ekonomisindeki konumunun gelişmeye devam 
ettiği ve bu şirketlerin ülkenin ekonomik yeniden ya-
pılandırılmasının itici gücü haline gelmesi şeklinde 
yorumluyor. Çin’in dünya pazarındaki kaynak tahsi-
sindeki belirleyici rolü, piyasa ortamını sürekli iyi-
leştirmesi ve optimizasyonu ile önümüzdeki yıllarda 
giderek daha fazla Çinli özel girişimin Global 500’de 
olacağı öngörülüyor.

Dünya devleri iklim ve temiz enerji hedeflerine 
sahip ABD’deki en büyük şirketlerin iklime yönelik 
çalışmalarını inceleyen “Power Forward 3.0” adlı 
Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF raporu, Fortune 
500 şirketlerinin belirledikleri hedefleri gerçekleşti-
rirken nasıl çalıştıklarını inceliyor; politika yapıcılar 
ve yatırımcılar için tavsiyelerde bulunuyor.

WWF’nin, Fortune 500 listesindeki şirketlerin ye-
nilenebilir enerji ve iklim hedeflerini incelediği çalış-
masına göre, şirketlerin yenilenebilir enerji ve enerji 
verimliliğine yönelik çabaları 2014 yılına göre yüzde 
5 artış göstererek hız kazandı. WWF’ye göre temiz 
enerji eylemleri, şirketlerin yılda 3,7 milyar dolar ta-
sarruf ederek 45 kömürle çalışan elektrik santrali-
nin yarattığı yıllık hava kirliliğini önlüyor.
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Fortune 100 şirketlerinin yüzde 63’ü bir veya 
daha fazla temiz enerji hedefi belirlemiş durumda. 
Şirketlerin neredeyse yarısı da (yüzde 48) en az bir 
iklim ya da temiz enerji hedefine sahip. Dünya devi 
önemli sayıda şirketin, yüzde 100 yenilenebilir enerji 
ve sıcaklık artışını iki derecenin altına düşürmek için 
küresel hedefler doğrultusunda çalıştığı görülüyor.

Fortune 500 Türkiye’deki şirketlerin tamamı 
Walmart etmiyor

3 Temmuz’da açıklanan Fortune Türkiye 500 lis-
tesine göre, Türkiye’nin en büyük 10 şirketi arasın-
daki 7 petrol ve enerji şirketi geleneği bozmayarak 
en yüksek geliri elde etti. Türkiye Petrol Rafinerileri 
A.Ş. (TÜPRAŞ), bu yılın listesinde 1 numarada yer 
alırken 2016 yılında net satış geliri 34.85 milyar TL 
(9.89 milyar dolar) olarak açıklandı. Enerji Piyasaları 
İşletme A.Ş (EPİAŞ) 32,97 milyar lira ile ikinci sırada 
yer alırken (9.36 milyar dolar), bunu 30.79 milyar li-
ralık gelir ile (8.74 milyar dolar) OMV Petrol Ofisi A.Ş. 
izledi. Geçen yılın bir numarasında yer alan devlet 
boru hattı operatörü BOTAŞ 29.68 milyar lira (9.36 
milyar dolar) ve Türk Hava Yolları 29,46 milyar lira 
ile (8,36 milyar dolar) ilk 5’teki yerlerini aldı. OPET 
Petrol, 20,53 milyar lira ile (5,83 milyar dolar) altıncı 
sırada, TETAŞ 16,89 milyar lira (4.79 milyar dolar) ile 
dokuzuncu, Shell & Turcas ise 16,82 milyar lira ile 
(4,44 milyar dolarla) 10’uncu sırada yer aldı.      

ALİBABA ÇATISINA 300 MW’LIK 
GES KURACAK

Alibaba, Fortune 500’de Çin’in bu yılki yeni firma-
ları arasında yer alıyor. 23,5 milyar dolarlık firma, 
yakın bir zamanda temiz enerji için örnek bir yatı-
rım gerçekleştireceğini duyurdu. Temiz enerjiye bü-
yük önem verdiğini sık sık dile getiren Alibaba’nın 
CEO’su Jack Ma, Çinli güneş enerjisi üreticisi Astro-
nergy’nin ana şirketi olan elektrik tedarikçisi Chint 
Group’un, Alibaba’nın yeni lojistik merkezinin ça-
tısına dev güneş enerji santrali kuracağını açıkladı. 
300 MW’lık 5 km²’den fazla olması planlanan çatı 
alanının, 2019 yılının sonuna kadar tamamlanması 
planlanıyor.
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Fortune Türkiye 500 
listesindeki ilk 10 

şirket

Toplam satış-
lar (milyar)     

(Türk lirası / 
ABD Doları)

1 TÜPRAŞ 34.85/9.89
2 EPİAŞ 32.97/9.36
3 OMV Petrol 30.79/8.74
4 BOTAŞ 29.68/8.43
5 Türk Hava Yolları 29.46/8.36
6 OPET Petrol 20.53/5.83
7 BİM 20.07/5.70
8 FORD 18.28/5.19
9 TETAŞ 16.89/4.79

10 SHELL&TURCAS Petrol 16.82/4.77

Listede yer alan 500 şirketin toplam net satışla-

rı yüzde 9,4’lük artışla 930 milyar 885 milyon liraya 

yükseldi. Şirketlerin net kârı yüzde 48,5 oranında ar-

tarak 42 milyar 548 milyon liraya yükseldi. Fortune 
500 Türkiye şirketlerinin tamamı Fortune 500 ABD 
sıralamasında ABD listesinin ilk sırasında bulunan 
WalMart’ın net satışlarına ulaşamıyor ve ancak ikin-
ci sıraya ulaşabiliyor. WalMart’ın net satışları 485,8 
milyar dolar ve Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin 
net satışlarının toplamı WalMart’ın yüzde 63’üne 
denk düşüyor.

Türkiye’deki ilk 500 şirketin net satışları 
930,8 milyar TL

Sektör Net satışlar toplamı (TL)
Üretim şirketleri 384.196.115.464
Ticaret şirketleri 310.490.239.497
Hizmet şirketleri 172.411.303.718
İnşaat şirketleri 63.787.179.994
Üretim dışı  546.688.723.209
Toplam 930.884.838.673

DÜNYA DEVİ WALMART HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER
 î Walmart 2014 yılında 485,7 milyar dolar gelir elde ederek 103 milyar dolarla Exxon Mobil’i ikinci sıraya 

attı.
 î Walmart bir ülke olsaydı, satışları dünyadaki GSYİH sıralamasında 28. sıraya yerleşebiliyor; Norveç’in he-

men arkasında ve Avusturya’nın önünde. 
 î Walmart’ta her yıl ortalama 1 milyar adet muz satıyor.
 î Walton ailesi Walmart’ın yaklaşık yüzde 50’sine sahip ve dünyanın en zengin ailelerinden biri.
 î 2014 yılında göreve başlayan Walmart CEO’su Doug McMillon, kurucu Sam Walton’dan bu yana şirketin 

başında gelen en genç CEO.
 î Walmart’ın en büyük işleri genç spor giyimi, Cadılar Bayramı şekerlemeleri ve iplik üretimi.
 î Şirketin adı sosyal medyada her gün 60 binden fazla yer alıyor.
 î Walmart 27 ülkede yaklaşık 11 bin mağazaya sahip. Ayrıca 2,3 milyon çalışanla ABD Savunma Bakanlığı ve 

Çin ordusu sonrasında dünyanın en büyük işvereni konumunda.

Dünyanın en büyük şirketi olan Walmart, 2,3 milyon kişiye istihdam sağlıyor
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Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) dünya 
enerji yatırımıyla ilgili raporu, 9-13 Temmuz’da 
İstanbul’da gerçekleştirilen 22. Dünya Petrol 
Kongresi’nde IEA İcra Direktörü Fatih Birol’un de-
ğerlendirmeleri ile yayınlandı. Rapora göre, 2016 
yılında tüm dünyada enerji yatırımlarına 1,7 trilyon 
dolar harcandı ve bu oran küresel GSYİH’nın yüzde 
2,2’sine denk düşüyor. Enerji verimliliği ve elektrik 
şebekeleri ile ilgili artan harcamaların, petrol ve 
gaz harcamalarında devam eden düşüşle denge-
lenmesi nedeni ile küresel enerji harcamaları 2017 
ikinci çeyrekte yüzde 12 düşüş gösterdi. Bu düşüş, 
ham petrol fiyatlarındaki düşük seyirle birlikte pet-
rol, gaz arama yatırımlarının ve kömürden elektrik 
üretimi harcamalarının azalmasından kaynağını 
alıyor. Dünyada kömür yatırımı 59 milyar dolarla 
toplam enerji yatırımının sadece yüzde 3,5’ini oluş-
turdu.

Elektrik sektörü ilk kez petrol ve gazın 
önünde

Dünya çapındaki elektrik sektörü harcamaları 
petrol, gaz ve kömür arzı üzerindeki toplam harca-
maları ilk kez geçen yıl aştı. Rapora göre, 2016’da 

Küresel yatırımdan yenilenebilir enerjiye: 

tut beni düşmeden!
Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayımlanan 2016 küresel enerji yatırımlarını 
kapsayan Dünya Enerji Yatırım raporuna göre, enerji sektöründeki küresel yatırımlar 
geçen yıla göre yüzde 12 düşerek 1,9 trilyondan 1,7 trilyon dolara geriledi. 2016’dan bu 
yana tekrar düşüş eğilimine giren petrol fiyatları ile azalan yatırımlar, ileride yetersiz 
kapasite riski yaratıyor. Temiz enerji harcamalarının payı ise toplam arz yatırımlarının 
yüzde 43’üne ulaşırken enerji verimliliği harcamaları yükselişe geçen yatırımların 
başında geliyor

46 • Ağustos 2017 • ENERJİ PANORAMA

 DÜNYA GÜNDEMİ   
Esen Erkan 



elektrik sektöründe 717 milyar dolarlık, petrol ve 
doğal gaz sektöründe ise toplam 649 milyar dolar 
yatırım yapıldı. Elektrik sektörüne ayrılan kaynağın 
yüzde 61,4’ü elektrik üretimi; kalan kısmı ise elekt-
rik hatlarına ilişkin harcamalara yapıldı. Elektrik 
hatlarına yönelik harcamalar 277 milyar doları bu-
lurken, elektrik üretimi için yapılan yatırımın 117 
milyar dolarlık kısmı fosil yakıtlı kaynaklardan üre-
time, 26 milyar doları nükleere ve 297 milyar doları 
da yenilenebilir enerjiye kullanıldı.

“Gelecek elektrikte yatıyor” diyen Birol, son yıl-
larda birçok şirketin bu gelişmeyi fark ettiğini ve 
elektriğe daha fazla yatırım yapmaya başladıkla-
rını söyledi. Birol, 2015 ve 2016’da petrol ve doğal 
gaz yatırımlarında tarihi düşüşler görüldüğünü 
hatırlatarak, “Fosil kaynaklı yatırımlar 2017’de de 
aynı seviyede kalacak. Elektrik şu an dünyada en 
fazla yatırım yapılan sektör haline geldi ancak sis-
temin dengelenmesi için fosil kaynaklara da yatı-
rım yapılıyor”  ifadelerini kullandı.

Petrol ve elektrik kapasitesinde sıkıntı 
yaşanabilir

Petrol ve doğal gaz kaynaklarının yer altından 
çıkarılması için yapılan yatırımlar 2016 yılında bir 
önceki yıla göre yüzde 26 azaldı. IEA raporda, kon-
vansiyonel petrol arama çalışmalarındaki düşüşün 
ham petrol ve diğer yakıtların yetersizliğine neden 
olabileceği uyarısında bulunarak politikaların ve 
düzenlemelerin kullanıcıların ihtiyaç duyduğu za-
manlarda yeni yatırımları teşvik etme konusunda 
yeterli gelemeyebileceğini hatırlattı.

Rapora göre; azalan fosil kaynaklı yatırımların 
önümüzdeki yıllarda etkisini hemen görmek müm-
kün değil; çünkü küresel petrol aşırı tedarik edilmiş 
durumda ve bazı küresel pazarlar kullandıkların-

dan daha fazla elektrik üretebilir hale çoktandır 
geldi. Ancak IEA uyarıyor: “Düşen yatırımlar, paza-
rın esneklik yapısını bozabilir ve bu da kapasitenin 
yetersiz kalma riskini beraberinde getirebilir”.

Yenilenebilir enerjide en büyük pay Çin’in
2016 yılında küresel yenilenebilir enerji har-

camalarının payı toplam arz yatırımlarının yüzde 
43’üne ulaşarak 297 milyar doları buldu. Elektrik 
üretimi için gerçekleştirilen kaynak aktarımının 
yüzde 67,5’i yenilenebilir enerjiye yapıldı. Dünyanın 
en büyük enerji yatırımcısı olan Çin’in geçen yıl kö-

PETRoL FİYATLARININ DÜŞÜK 
KALMASI TÜRKİYE İÇİN oLUMLU

IEA İcra Direktörü Fatih Birol, 22. Dünya Petrol 
Kongresi’nde kapsamında yaptığı açıklamada petrol 
fiyatlarının düşük seviyede seyretmesinin Türkiye 
gibi cari açığı petrole bağlı ülkeler için olumlu ol-
duğunu belirterek, “Önümüzdeki 6 ay ila 1 yılda fi-
yatlarda çok ciddi bir yükselme tahmin  etmiyorum, 
hali hazırda piyasada arz fazlası petrol bulunuyor ve 
hatta bu petrolü  stoklayacak yer yok” dedi.
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mürle çalışan elektrik enerjisi yatırımlarını yüzde 
25 oranında azaltması ve giderek temiz elektrik 
üretimi ve enerji verimliliği yatırımlarına yönelme-
si, artışın büyük bir bölümünü oluşturuyor. 

Raporu değerlendiren Birol, Türkiye’nin yenile-
nebilir enerji ve teknolojilerine yatırım yapmasının 
çok iyi bir zamana denk geldiğini şu sözlerle ifade 
etti: Dünyada yenilenebilir enerjinin maliyetlerinde 
çok ciddi düşüşler görülüyor. Güneş enerjisi proje 
maliyetlerinde son 5 yılda yüzde 80 düşüş gerçek-
leşti. Rüzgar enerjisinin maliyetinde de yüzde 35’e 
varan düşüş oldu. Yenilenebilir enerjinin büyümesi 
gerçekten sektör adına çok umutlu bir olay. Yine de 
sistemde dengeyi sağlamak için doğal gaz ve pet-
rol gibi kaynaklara yatırım yapmak gerekiyor. 

Yatırımların çoğu enerji verimliliğine
IEA’in tahminlerine göre, 2015 yılına göre yüzde 

9 artışla enerji verimliliği sağlayan ürün ve hizmet-
lere 231 milyar dolar yatırım yapıldı. Hesaplama-
lara göre enerji verimliliği için yapılan harcamalar 
enerji yatırımının yüzde 13,8’ine denk geliyor. Dün-
ya çapında, bu yatırımların yaklaşık yüzde 58’inin 
binalarda, yaklaşık yüzde 26’sının ulaştırmada ve 
yüzde 16’sının da endüstride olduğu tahmin edi-
liyor. Geçen yıl, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
ısınma ve ulaşımda kullanılmasını artırmak için 
de toplam 19 milyar dolar harcandı. Verilere göre; 
2016’da enerji verimliliği yatırımı en çok Avrupa’da 
yapıldı ve ikinci sırada Çin yer alıyor.

Hindistan, enerji sektörünü modernize etme ve genişletme yönünde 

attığı adımlar ve güçlü hükümet politikaları ile en hızlı büyüyen enerji 

yatırım pazarı haline geldi.

48 • Ağustos 2017 • ENERJİ PANORAMA

▶ Küresel yatırımdan yenilenebilir enerjiye: Tut beni düşmeden!



TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mü-
hendisliği Bölümü öğrencileri, 1975 yılından bu yana 
düzenlenen “Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mü-
hendisliği (YA/EM) 37. Ulusal Kongresi”ndeki öğrenci 
proje yarışmasını kazandı. Danışmanlığını TOBB ETÜ 
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kürşad Derinkuyu’nun 
yaptığı ve Bendis Enerji için hazırlanan  ”Biyogaz 
Enerji Üretim Tesisi İçin Biyokütle Lojistik Yönetimi” 
başlıklı proje bu yarışmayı kazandı. Birinciliği kaza-
nan TOBB ETÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü öğ-
rencileri  Berke TARAKÇIOĞLU, İrem Melis KOÇ, Eren 
SAZAK, Doğaç ZENGİN, Utku BALÇIK, Melissa Buse 
ÖZTÜRK’ten oluştu. 

37. Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisli-
ği Ulusal Konferansı bu sene İstanbul Yıldız Teknik 
Üniversitesinde 5-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleş-
ti. Bu konferansın geleneksel olarak yapılan ulusal 
öğrenci projeleri yarışmasına tüm Türkiye’den top-
lam 69 proje katıldı. İki eleme aşamasından sonra 8 
finalist takım belirlendi. Akademik jüri ve izleyiciler 
önünde yapılan final sunumlarından sonra Bendis 
Enerji için TOBB ETÜ öğrencileri tarafından hazırla-
nan bitirme projesi yarışmayı kazandı. 

Proje ne sağladı?
İzmir’in Kiraz ilçesinde kurulacak biyogaz tesi-

sinin günlük atık ihtiyacının karşılanması için çift-
liklere gönderilecek araç sayısının, kapasitelerinin 
ve bu araçların günlük rotalarının belirlenmesi bu 
projenin konusunu oluşturmaktadır.  Problemin çö-
zümü için 4 aşamalı: Modifiye Fisher ve Jaikumar 
kümelendirme algoritması, her bir küme için Gezgin 
Satıcı Problemi, zaman penceresi kısıtlı araç sayısı 
enazlama ve kümeler arası çiftlik karşılıklı değişimi-
ni temel alan ve her değişimde alt modelleri optimal 
olarak çözen Çok Yüksek Boyutlu Komşuluk Arama 
Sezgiseli geliştirilmiştir. Bu yöntemler için Java yazı-
lım dili ve IBM CPLEX 12.6 kullanılmış olup inşa edi-
len sezgisel, ilk aşamada geliştirme öncesi toplam 
yolu ortalama %10 civarında azaltmıştır. Çok Yüksek 
Boyutlu Komşuluk Arama Sezgiseli sonrasında ise 
ilave olarak %7’lik bir düşüş gözlemlenmiştir. Ayrıca 
ihtiyaç duyulan araç sayısında da %30’luk bir iyileş-
me sağlanmıştır. Bu iyileştirmelerin sonucunda işçi, 
araç ve yakıt masrafları olarak yıllık yaklaşık yarım 
milyon Türk Lirası üzeri kazanç sağlanacağı öngö-
rülmektedir.

TOBB ETÜ Öğrencileri, 2017 Yöneylem Araştırmaları 
ve Endüstri Mühendisliği Yarışmasını Kazandı
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Bilgisayarlar ve otomasyon sistemlerinin en yeni şekli 
ile bir araya gelişi, Sanayi 4.0; bir nevi robotik düzen... 
Öğrenip kontrol edebilen makineler, algoritmalarla 
donatılmış bilgisayarlar ve bunlara uzaktan 
bağlanılan siber-fiziksel sistemler… Facebook’un 
kurucusu Zuckerberg ve Tesla Motors’un CEO’su Musk 
arasındaki yapay zeka tartışması süredursun Distopya 
romanlarında 100 yıl öncelerine dayanan bu teknolojik 
öngörüler her yanı sararken Sanayi 4.0 için neler 
gerekli, enerji sektörü bu işlerin neresinde? 

SanaYi 4.0: 
Ne zaman değil; ne kadar çabuk?
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Sanayi 4.0 kısaca; bilişim teknolojileri ile sanayi-
yi bir araya getiren yeni sanayi devrimi. Ana bileşen-
lerinden ilki “yeni nesil yazılım ve donanım; ikinci ve 
belki de en önemli bileşen ise “cihaz tabanlı inter-
net”. Yani yeryüzündeki tüm cihazların birbiriyle bilgi 
ve veri alışverişi için kullanıldığı, her türlü araç gere-
ce entegre edilmiş, sensör ve işleticilerle donanmış, 
internet bağlantılı akıllı elektronik sistemler. 

Eğer Sanayi 4.0 stratejisi gerçekleşirse üretim 
süresi, maliyetler ve üretim için ihtiyaç duyulan 
enerji miktarı azalacak, üretim miktarı ve kalitesi 
artacak. Üretimde yeni kullanılan analiz yöntemle-
ri ile üretimin kalitesi yükseltilirken enerji tasarru-
fu sağlanacak ve bu maliyetleri azaltırken ekipman 
bakımını da kolaylaştıracak. Sadece teknik bazda 
değil; Sanayi 4.0’ın getirecekleri özellikle kurumsal 
ve müşteri bazlı yönetim sistemlerinden elde edilen 
verilerin toplanması ve kapsamlı biçimde değerlen-
dirilerek tüm bu analizlerin karar verme süreçlerin-
de etkin olarak kullanılmasını da sağlayacak.

Enerji kesintilerini çok önceden tahmin 
edebilen yapay zeka

Akıllı şebekeler, verimlilik temalı enerji yöneti-
mi ve makine durumlarının izlenmesi Sanayi 4.0’da 
enerji sektörü için dijital bir büyüme fırsatı sunan 
başlıca konular arasında geliyor. Geliştirilen bu özel 
sistemler sayesinde, tüm enerji tüketim, üretim ve 
güç verilerini otomatik olarak taramak mümkün. 
Enerji kesintilerinin tanımlanması ve kritik ekip-
manların arıza verme durumunu 10-15 gün önceden 
tahmin edebilen yapay zekaların kontrolünde. İşlet-
melerin enerji ve bakım maliyetlerini azaltmalarını 
sağlayan Sanayi 4.0 dönüşümü sayesinde arızalar 
çok önceden önlenebiliyor. Dijital dönüşüme geçiş 
sürecinde öncü sektörlerden biri enerji sektörü. Gü-
nümüzde elektrik, doğal gaz gibi makro dağıtım şe-
bekelerinden; yenilenebilir enerji alanındaki mikro 
şebekelere kadar pek çok akıllı sistem daha güvenli 
ve çevreye uyumlu hale getirilmeye çalışılıyor ama 
yol bir hayli uzun.

İş ve teknoloji konusunda Uzman, Yazar Bernard 
Marr’a göre Sanayi 4.0 olarak düşünülmesi gereken 
bir fabrika ya da sistemin aşağıdakileri içermesi ge-
rekiyor:
•	 Birlikte çalışabilirlik - birbirine bağlanan ve bir-

birleriyle iletişim kuran makineler, cihazlar, sen-
sörler ve insanlar.

•	 Bilgi şeffaflığı - sistemler, bilgiyi bağlamlaştırmak 

için sensör verileri aracılığıyla fiziksel dünyanın 

sanal bir kopyasını oluşturur.

•	 Teknik yardım - hem karar vermede ve sorunları 

çözmede insanlara destek olmak hem de insan-

lar için güvensiz olabilecek görevleri çözmelerin-

de yardımcı olma özelliği.

•	 Merkezi olmayan karar verme - siber-fiziksel 

sistemlerin kendi başına basit kararlar verme ve 

mümkün olduğunca özerk olma özelliği.

sAnAyi DEvriminin AŞAmAlArı

Sanayi 1.0 Mekanik Üretim Tesislerinin Uygulan-
ması (18. Yüzyıl)
1712- Buhar makinesinin İcadı

Sanayi 2.0 Elektrik ve İş Bölümüne Dayalı Seri 
Üretime Geçilmesi (19. Yüzyıl) 
1840- Telgraf ve 1880 telefonun icadı 
1920- Taylorizm (Bilimsel yönetim)

Sanayi 3.0 Üretim Süreçlerinin Otomasyonu (20. 
Yüzyıl)
1971- İlk mikro bilgisayar (Altair 8800)
1976- Apple I (S. Jobs ve S. Wozniak)

Sanayi 4.0 Otonom Makineler ve Sanal Ortamlar 
(21. Yüzyıl)
1988- AutoIDLab. (MIT)
2000- Nesnelerin interneti
2010- Hücresel taşıma sistemi
2020- Otonom etkileşim ve sanallaştırma 

Sanayi 4.0, 4. Endüstri Devrimi ya da 4. Sanayi 

Devrimi terimi ilk olarak 2011 yılında Hannover 

Fuarı’nda kullanıldı. Ekim 2012 yılında ise 

Robert Bosch GmbH ve Henning Kagermann 

çalışma grubu oluşturarak hazırladıkları 4. 

Sanayi Devrimi öneri dosyasını Alman Federal 

Hükümeti’ne sundu ve 8 Nisan 2013 tarihinde 

yine Hannover Fuarı’nda çalışma grubu Sanayi 

4.0 raporunu açıkladı.
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TÜSİAD’ın yayımladığı Türkiye’nin Sanayi 4.0 Dö-
nüşüm raporuna göre; bugünkü sanayi devriminin 
temellerini atan akımlar dört ana başlıkta toplanı-
yor. İş dünyasındaki paradigmalarda kökten deği-
şikliklere yol açarak, şirketlerin ve ülkelerin rekabet 
gücünü kapsamlı şekilde dönüştürmeye başlayan 
bu akımlar aşağıdaki şekilde özetleniyor:
•	 Bölgesel akımlar: Ülkeler arasındaki sosyal etki-

leşim ve ticarette artış

•	 Ekonomik akımlar: Yükselen yeni güçlü ekonomi-
ler ve finansal kaynak akışları ile artan küresel-
leşme 

•	 Teknolojik akımlar: Artan bağlanırlık ve platform 
teknolojilerinin gelişmesi

•	 Meta akımlar: Giderek kıtlaşan kaynaklar, çevre 
ve güvenlikle ilgili artan kaygılar
Dünyanın geleceğini şekillendiren teknolojik 

akımlar enerji sektöründe enerjiden tasarruf edil-
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mesine ve ürünlerin piyasaya sürülmesi için gere-
ken sürenin kısaltılmasına kadar pek çok fayda su-
nuyor ve maliyet azaltıcı etkenlere sahip. 

Siber güvenlik bütçede ayrı bir kalem olmalı
Öte yandan, son dönemde kökten bir dijital dönü-

şümden geçen enerji şirketlerinin siber güvenlik ko-
nularındaki çalışmalarına sadece büyük bir güvenlik 
ihlali olduğu zamanlarda değil; bütçelerinde üst sı-
ralarda yer ayırmasının vakti çoktan geldi. Geleceği 
şekillendiren meta akımlarında ise çevresel riskler 
başı çekiyor. Sanayi 4.0 teknoloji, gelişen ve gelişme-
ye devam edecek bir dünyayı ifade etse de çevresel 
risklerin başında sanayi ve enerji kaynaklı hava kirli-
liği, iklim değişikliği ve doğanın tahribatı yer almaya 
devam ediyor. 

Marr’a göre her büyük değişimde olduğu gibi, Sa-
nayi 4.0 modelini benimsenmesinin çeşitli zorlukları 
var ve emek gücünün üretim sahasından çekilme ih-
timali ve süreci, benimsenebilir görünmüyor:
•	 Veri güvenliği sorunları, yeni sistemler entegre 

edildikçe büyük ölçüde artıyor. 
•	 Başarılı bir siber-fiziksel iletişim için elde edilme-

si ve sürdürülmesi zor olan yüksek güvenilirlik ve 
istikrar gerekiyor.

•	 Daha az insan gözetimiyle yapılan üretim süreci-
nin bütünlüğünün korunması sıkıntılı olabilir.

•	 Yüksek ücretli insan işleri kaybolurken otomas-
yonların artması daima bir endişe kaynağıdır.

•	 Pahalı üretim kesintilerine neden olabilecek tek-
nik problemlerden kaçınmak daima endişe kay-
nağı olacaktır.

Değişim riskinden kaçınanlar, çoktan geride 
kalmış olabilir

Uzmanlar, gelişmekte olan pazarların Sanayi 
4.0 uygulamalarına muazzam bir fayda sağladığını 
ve akıllı kentlerin yatırım ve yeniliği teşvik etmek 
için önemli bir role sahip olduğunu belirtiyor. Artık 
Sanayi 4.0’ın henüz gelip gelmediği doğru bir soru 
değil; ne kadar çabuk gerçekleşeceği ise asıl soru. 
Marr, Sanayi 4.0’ın çok yakında olduğunu şu sözler-
le vurguluyor: “Büyük eğilimlerde her zaman olduğu 
üzere, yeniliği benimseme cesaretini gösterenler, bu 
yeni teknolojiye sıçrayışlarından ötürü ödüllendirile-
bilir. Değişim riskinden kaçınanların ise çoktan geri-
de kaldıklarından şüpheleniyorum.”

Kaynaklar:

TÜSİAD Türkiye’nin Sanayi 4.0 Dönüşüm 2016

Forbes.com “What Everyone Must Know About Industry 4.0”, 

Bernard Marr

İKİ ‘DAHİ’ YAPAY ZEKAYI 

TARTIŞIYoR 
Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ve Tesla 

Motors’un CEO’su Elon Musk arasındaki yapay zeka 

tartışması geçtiğimiz ayın gündeme geldi. Yapay ze-

kanın gelişmesini “medeniyetin şimdiye kadar kar-

şılaştığı en büyük tehlike” olarak tanımlayan Musk, 

“Yapay zeka, istisnai bir alan, bu alanın düzenlen-

mesinde yalnızca etkin değil aynı zamanda önleyici 

de olmak zorundayız. Çünkü yalnızca etkin olmak-

la yetinirsek çok geç olabilir” diyor. Bunun üzerine 

Zuckerberg, Facebook’ta canlı olarak yayınlanan 

konuşmasında, Musk’u ima ederek “Her şeye itiraz 

edip kıyamet günü senaryolarıyla ortalığı velveleye 

veren bu insanları anlamıyorum, gerçekten anlamı-

yorum. Bu son derece pesimist, doğrusu bir o kadar 

da sorumsuzca bir tavır” demişti. Musk bunun üze-

rine Twitter hesabından paylaştığı iletide Zucker-

berg’in yapay zekayı algılama kapasitesinin “sınırlı” 

olduğunu yazmıştı.
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Başarılı olmanın ve 
fark yaratmanın 
6 anahtarı

İnsanlar oturdukları yerden zengin olabilirler. 
Ailelerinden miras kalmış, para parayı çekmiş 
olabilir, örneğin… Ancak başarılı bir insan olmak 
çaba harcamadan edinilebilecek bir özellik değil. 
Çünkü hayatımız, bizim dışımızda olup bitenlerle 
şekillenen, üstünde hiçbir etkimizin olmadığı bir 
olgu değil. Aksine, hayatımızın yönünü bizler, 
tercihlerimizle belirliyoruz. Hem de her an, her 
saniye, farkında olarak ya da olmayarak…
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Bu tercihlerden biri de “çaba göstermek”. Kendini 
gerçekten ortaya koymak ancak çaba göstermekle 
mümkün olabilir. Sorumluluklarını yerine getirmek-
le, sıradan, “eşik değerinde” biri olmakla yetinme-
mek, başarılı olmanın ön koşulu. Yani, yeri kolay ko-
lay doldurulamayan biri olmak ve fark yaratmak için 
biraz fazla uğraşmak gerekiyor.

Aşağıdaki 6 adımı, başarılı bir insan olma yolu-
nu açan anahtarlar olarak düşünürsek hepsinin aynı 
anahtarlığa bağlı olduğunu da söyleyebiliriz: Proak-
tif olmak.

Bir şeyleri değiştirmek için elini taşın altına koy-
maya; verilen direktifin ötesini görmeye; işi yapıp bi-
tirmenin dışında, bir dahaki sefere nasıl daha iyi ya-
pabileceğini düşünmeye... Yani edilgen değil etken, 
savunma oyuncusu değil forvet olmaya…

Forbes’a göre, tümü “etken” bir insan olmaya 
bağlı olan 6 başarı anahtarı şöyle:

İşin sizde bittiğini fark edin
Olumlu olumsuz her şeyin yükünü ailenize ve 

çevrenize yükleme gibi bir alışkanlığınız varsa, bun-
dan vazgeçin. Kendinizi acımasızca eleştirmeden ya 
da göklere çıkarmadan, başarı ve hatalarınızla ilgili 
dürüst olun. Sizinle ilgili olan iyi ve kötü her şeyin 
nedenini kendi yaptıklarınızda aramaya açık davra-
nın. Sonuçta kimse sizin için işleri düzeltmeyecek, 
bu sorumluluğu yine siz alacaksınız.

Çözüm odaklı olun
Bir sorunla karşılaştığınızda öncelik sıralan-

dırmasını doğru yapın. Sorunu çözmek ilk, nedeni-
ni anlayıp bir daha olmaması için çaba göstermek 
ikinci adım olmalı. Çözüm odaklı olmak, kontrolünüz 
dışındaki şeyler için ahlanıp vahlanmak ya da kafa 
patlatmak yerine, elinizden gelenin en iyisini bulmak 
için uğraşmak demektir.

Hedeflerinizi açık ve net tutun
Başarılı olmak sadece profesyonel hayatı kap-

samıyor. Fit olmak mı istiyorsunuz? Tanımı doğru 
yapın, kendinize kilo verme ya da şekle girme ko-
nusunda net hedefler koyun. Sonra hedefinizden şu 
ana doğru gelerek aradaki adımları ve her bir adım-
da ne yapmanız gerektiğini belirleyin. Konu ne olur-
sa olsun, sorumlulukları ve hareket alanını önceden 
belirlemek faydalı olur.

“SMART” hedefler koyun

Kurumsal eğitimlerin yeni gözdelerinden biri 
“SMART” hedef prensibi:

S (Specific): Hedefin neyle ilgili olduğu konusun-
da net olmak.

M (Measurable): Ölçülebilir bir hedef koymak.
A (Attainable): Yapılabilir bir hedef tanımlamak.
R (Realistic): Gerçekçi olmak.
T (Timely): Her bir hedefin gerçekleşmesi için bir 

zaman dilimi, yani teslim tarihi belirlemek.
Ölçülebilir ve mantıklı hedefler, başarıya ulaşıp 

ulaşmadığınızı belirleyen önemli bir etkendir.

Fırsatlarınızı kendiniz yaratın
Yazıları, öyküleri dergilerde ya da internet üze-

rinde ciddi mecralarda yayınlanan insanların bunu 
nasıl yaptıklarını biliyor musunuz? Sorarak. Hiç pi-
yango bileti almazsanız hiç ikramiye kazanamaya-
cağınız gibi, kendiniz için bir fırsat yaratmaya uğraş-
mazsanız yenilgiyi baştan kabullenmiş oluyorsunuz. 
Bu, başarının tek anahtarıdır demiyoruz elbette 
(sonuçta başka birinin yazdıklarınızı beğenmesi de 
gerekiyor), ama o kendinize bir şans vermek için ilk 
adım.

Tutarlı olun
Başarı, her işi doğru yapmak ya da her şeye sa-

hip olmakla değil; gerçekçi ve anlamlı hedeflerinizin 
ne kadarını gerçekleştirebildiğinizle ilgilidir. Önemli 
olan tutarlılık ve sürekliliktir. Bir şirket çalışanını ele 
alalım: Bu yıl çok yüksek başarı elde etmesi, onun 
şirketteki gelecek tüm yıllarını garantiye alır mıydı? 
Tabi ki hayır. Kariyer basamaklarını sağlam adımlar-
la çıkanlar, her zaman hızla yükselmeye çalışıp tö-
kezleyen, hatta düşenlerden daha başarılı sayılırlar.
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TENVA’nın Macaristan merkezli Enerji Piyasa-
sı Düzenleyici Kuruluşları Bölgesel Birliği-ERRA ile 
birlikte yürüttüğü “Lisanstan Muaf Elektrik Üretim 
Projesi” enerji sektöründe yer alan ve sektöre ilgi 
duyan herkesin katılımına açık olarak eğitim faali-
yetleri düzenledi. 2016 yılı Şubat ayında uygulamaya 
geçen eğitim projesi kapsamında sektör paydaşları-
na yönelik anket çalışmaları, eğitim faaliyetleri, yurt 
içi ve yurt dışında çalışma ziyaretleri gerçekleştiril-
di. Projeyle sağlanan eğitim müfredatı, e-öğrenme 
platformu ve eğitim kitabı, ulusal kongre kapsamın-
da sektöre kazandırıldı.

TENVA PROJESİNİN AMACI
Dağıtılmış enerji üretim ünitelerinin doğru uy-

gulanması, yenilenebilir enerji mevzuatı, dağıtılmış 
üretim sistemlerinin yatırımcılar için yarattığı risk-
ler ve doğurduğu fırsatlar hakkında bilgi birikiminin 
artırılması hedeflendi.

TENVA PROJE ÇALIŞMALARI VE 
KAZANIMLAR
•	 Potansiyel dağıtılmış enerji üretimi yatırımcıları-

na ve Türkiye’deki yatırım imkanlarını araştıran 
şirketlere ilişkin araştırma yapıldı.

•	 Türkiye’deki dağıtılmış enerji üreticilerine yönelik 

Sivil Toplum 
Diyaloğu’nun kitabı 
yazıldı!

Lisanstan Muaf Elektrik Üretimi projesi ile 
Türkiye Enerji Vakfı’nın da içinde yer aldığı 
4. Dönem Hibe Projeleri Çalışmalar ve 
Kazanımlar Kitabı yayınlandı. “Lisanstan 
Muaf Elektrik Üretimi” enerji hibeleri 
kapsamında gerçekleştirilen bir yıl süreli bir 
“Sivil Toplum Diyaloğu Programı”. Diyaloğun 
dördüncü dönemi kapsamında yürütülen 
proje 9 Şubat 2017’de Ankara’da düzenlenen 
kapanış konferansı ile tamamlanmıştı. Proje 
çıktıları kapsamında eğitim kitabı, sunumlar 
ve e-learning eğitim platformu kamuoyu ile 
paylaşıldı. 

Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nın dördüncü döne-

minde yer alan diğer disiplin başlıklarına da ulaşa-

bileceğiniz “4. Dönem Hibe Projeleri Çalışmalar ve 

Kazanımlar Kitabı” için link: http://siviltoplumdiya-

logu.org/wp-content/uploads/2017/07/STDIV-PRO-

JE-KAZANIMLARI-KITABI-small.pdf
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eğitim ihtiyaçları belirlendi.
•	 Araştırma ve çalıştay sonrası elde edilen bilgiler 

bir e-platform vasıtası ile yaygınlaştırıldı.
http://lisanssizenerji.neting.hu/login/index.php
•	 Beş kişilik bir eğitici kadrosu oluşturuldu ve 100 

yatırımcıya eğitim verildi.
https://goo.gl/f4ltn4
•	 Akademisyenlerin, yatırımcıların ve dağıtılmış 

enerji üretimi tedarikçilerinin bir araya geldiği 
konferans düzenlendi.

http://www.tenva.org/lisanstan-muaf-elektrik-ure-
tim-projesi-ulusal-konferansi/ 
•	 Proje hakkında detaylı bilgi için:
http://siviltoplumdiyalogu.org/project/lisans-
tan-muaf-elektrik-uretimi/
•	 Projeyi yürütücülerinden dinlemek için:
https://www.youtube.com/watch?v=MkVkhtdk-
2DQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=lmY6i4gRieA&-
feature=youtu.be

adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

TENVA projesinin çıktılarından olan E-Öğrenme 
Platformu’na kayıt yaptırarak lisanssız enerji ulusal 
konferansı sunumları, proje kitabı ve proje eğitim 
sunumlarına ulaşmak mümkün. İlgili link: http://
lisanssizenerji.neting.hu/login/index.php

SİVİL ToPLUMDA YENİ DÖNEM BAŞLADI
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliğini güç-

lendirmek, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla diya-

loğu artırmak amacıyla kurulan Sivil Toplum Diyalo-

ğu Programı, yeni dönem çalışmalarını sürdürüyor. 

Toplam dokuz politika alanında 80 ortaklık proje-

sine yaklaşık 11 milyon Euro hibe desteği sağlayan 

çalışmaların önemli bir başlığını da “enerji” konusu 

oluşturuyor. Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye 

ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuru-

luşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, 

toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alış-

verişinde bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını 

sağlayan bir platform olarak geliştirildi. 

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından IPAII-Sivil Toplum 

Sektörü altında yürütülen Ortaklıklar ve Ağlar Hibe 

Programı’nın duyurusu 3 Temmuz 2017 tarihinde ya-

yımlandı ve bilgilendirme günlerinden tanıtıldı.

Sivil Toplum Kuruluşları (STK), aktivistler ve STK’ları 

destekleyecek yasal ve mali ortamın iyileştirilmesi, 

kamu kurumları ile STK’lar arasındaki işbirliğinin 

güçlendirilmesi ve STK’ların yönetim kapasitesi ve 

kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik pro-

jeler tasarlayarak Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı-

nın sağlayacağı destekten faydalanabilecek.

Hibe programına başvuracak STK’ların;

Hibe çağrısının yayınlandığı tarihten önce kurulmuş 

ve kar amacı gütmeyen tüzel kişilik olması,

Türkiye’de vakıf veya dernek statüsünde veya bun-

ların federasyonu veya konfederasyonu statüsünde 

olan bir STK olması gerekmektedir.

Eş-başvuran;

  Üniversiteler ve Belediyeler eş başvuran olarak ka-

bul edilmektedir.

Toplam bütçesi 2.500.000 Avro olan Ortaklıklar ve 

Ağlar Hibe Programı kapsamında hazırlanacak pro-

jelere azami 500.000 Avro, asgari 250.000 Avro’ya 

kadar hibe desteği sağlanacaktır.

Proje başvurularının son başvuru tarihi olan 6 Ekim 

2017 tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne 

yapılması gerekmektedir. 

Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı (TR2014/DG/04/

A1-03) başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi ve dokü-

manları içeren başvuru rehberine www.cfcu.gov.tr ve 

www.ab.gov.tr adreslerinden ulaşılabilir.
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2017 yılı Haziran ayında ger-
çekleşen toplam 22.357 GWh 
elektrik üretimin %65,5’i serbest 
üretim şirketleri tarafından ger-
çekleştirilmiştir. Serbest üretim 
şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 4,4 puan azalır-
ken, geçtiğimiz yılın aynı dönemi-
ne göre 4,3 puan artmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 

%15,6 oran ile EÜAŞ santralleri ve 
%13,8’lik oran ile Yap-İşlet sant-
ralleri izlemektedir. Toplam üreti-
min %5,1’ine karşılık gelen miktar 
ise Yap-İşlet-Devret Santralleri ve 
İşletme Hakkı Devir santralleri ta-
rafından üretilmiştir1.

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

Gerçekleşen elektrik üretimi 
kaynak bakımından incelendiğin-
de ise 2017 Haziran ayında toplam 
üretimin %35,2’sinin doğal gaz ve 
LNG santralleri tarafından ger-
çekleştirildiği görülmektedir. İthal 
kömür santralleri haziran ayında 
toplam üretimin %17,2’sini karşı-
larken, yerli kömür santralleri ise 
%16,4 oranında katkı yapmıştır. 

 

2016 yılı Haziran ayında 141,70 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama takas fiyatı (PTF), 2017 
yılı Haziran ayında, bir önceki yıla göre %4,8 oranında artarak 148,54 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (152,36 TL/MWh) 
%2,5 oranında azalış göstermiştir.  

Haziran 2017’de en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 30 Haziran Salı günü 174,64 
TL/MWh olarak gerçekleşirken, en düşük günlük ortalama PTF ise 25 Haziran Pazar gününde 
123,62 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise 
en yüksek PTF değerinin 30 Haziran Salı günü saat 14:00’te 212,04 TL/MWh, en düşük PTF 
değerinin ise 12 Haziran Pazartesi günü saat 05:00’ta 29,99 TL/MWh olarak gerçekleştiği 
görülmektedir.  

 

APLUS ENERJİ HAZİRAN 2017 ANALİZİ 

2017 yılı Haziran ayında gerçekleşen toplam 22.357 GWh elektrik üretimin %65,5’i serbest 
üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, 
bir önceki aya göre 4,4 puan azalırken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 4,3 puan 
artmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini %15,6 oran ile EÜAŞ santralleri ve %13,8’lik oran ile Yap-İşlet 
santralleri izlemektedir. Toplam üretimin %5,1’ine karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-Devret 
Santralleri ve İşletme Hakkı Devir santralleri tarafından üretilmiştir1. 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise 2017 Haziran ayında 
toplam üretimin %35,2’sinin doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği 
görülmektedir. İthal kömür santralleri haziran ayında toplam üretimin %17,2’sini karşılarken, 
yerli kömür santralleri ise %16,4 oranında katkı yapmıştır. Barajlı hidroelektrik santraller bu 
ay toplam üretimin %14,2’sini karşılarken, akarsu tipi hidroelektrik santraller ise %9,3 
oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar enerjisi 
santralleri toplam üretime %4,3, jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise %1,7 oranında 
katkıda bulunmuştur. Diğer termik santrallerin3 üretimdeki payı ise %1,5 olarak 
gerçekleşmiştir.  

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2017 Haziran ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %70,4 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %29,6 olarak gerçekleşmiştir.4 

                                            
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 ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak sınıflandırılmaktadır. 
4 2017 Haziran verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 30 Haziran 2017 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır. 
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Barajlı hidroelektrik santraller bu 
ay toplam üretimin %14,2’sini kar-
şılarken, akarsu tipi hidroelektrik 
santraller ise %9,3 oranıyla üretime 
katkıda bulunmuştur. Yenilenebilir 
enerji santrallerinden rüzgar ener-
jisi santralleri toplam üretime %4,3, 
jeotermal ve güneş enerjisi santral-
leri2 ise %1,7 oranında katkıda bu-
lunmuştur. Diğer termik santralle-
rin3 üretimdeki payı ise %1,5 olarak 

2  Jeotermal ve Güneş enerjisi santral-
leri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıflandı-
rılmıştır.

3  Fuel-oil, nafta, motorin ve biyokütle 

gerçekleşmiştir. 
TEİAŞ tarafından yayımlanan 

üretim verilerine göre, 2017 Hazi-
ran ayında termik santrallerin ger-
çekleşen toplam üretimdeki payı 
%70,4 olarak kaydedilmiştir. Yeni-
lenebilir enerji kaynaklarından elde 
edilen elektrik üretiminin payı ise 
%29,6 olarak gerçekleşmiştir.4

2016 yılı Haziran ayında 141,70 

santralleri diğer termik santraller olarak 
sınıflandırılmaktadır.

4  2017 Haziran verileri Yük Tevzi Bilgi 
Sistemi’nin yayımladığı 30 Haziran 2017 
tarihli Kamusal Rapordan alınmıştır.

TL/MWh olarak gerçekleşen ortala-
ma takas fiyatı (PTF), 2017 yılı Hazi-
ran ayında, bir önceki yıla göre %4,8 
oranında artarak 148,54 TL/MWh 
olarak kaydedilmiştir. Bu dönem-
de gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki aya göre (152,36 TL/MWh) 
%2,5 oranında azalış göstermiştir. 

Haziran 2017’de en yüksek gün-
lük ortalama piyasa takas fiyatı 30 
Haziran Salı günü 174,64 TL/MWh 
olarak gerçekleşirken, en düşük 
günlük ortalama PTF ise 25 Haziran 
Pazar gününde 123,62 TL/MWh ola-
rak kaydedilmiştir. Piyasa takas fi-
yatları saatlik bazda incelendiğinde 
ise en yüksek PTF değerinin 30 Ha-
ziran Salı günü saat 14:00’te 212,04 
TL/MWh, en düşük PTF değerinin 
ise 12 Haziran Pazartesi günü saat 
05:00’ta 29,99 TL/MWh olarak ger-
çekleştiği görülmektedir. 

2017 yılı Haziran ayında pik sa-
atlerde5 162,97 TL/MWh olarak ger-
çekleşen ortalama PTF, bir önceki 
ayın pik saatler ortalaması olan 
173,45 TL/MWh’lik değere göre %6 
oranında azalmıştır6. 

2017 yılı Mayıs ayında pik dışı 
(off-peak) saatler ortalaması 131,28 
TL/MWh iken, bu değer 2017 yılı Ha-
ziran ayında 134,11 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiş ve %2,2 oranında bir 
artış kaydetmiştir.

2016 yılı Haziran ayı içerisinde 

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 elekt-
rik fiyatları hesaplamalarında kaynak ola-
rak Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Piyasa 
Gelişim Raporları PTF ortalamaları kulla-
nılmaktadır.

 

2016 yılı Haziran ayında 141,70 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama takas fiyatı (PTF), 2017 
yılı Haziran ayında, bir önceki yıla göre %4,8 oranında artarak 148,54 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (152,36 TL/MWh) 
%2,5 oranında azalış göstermiştir.  

Haziran 2017’de en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 30 Haziran Salı günü 174,64 
TL/MWh olarak gerçekleşirken, en düşük günlük ortalama PTF ise 25 Haziran Pazar gününde 
123,62 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise 
en yüksek PTF değerinin 30 Haziran Salı günü saat 14:00’te 212,04 TL/MWh, en düşük PTF 
değerinin ise 12 Haziran Pazartesi günü saat 05:00’ta 29,99 TL/MWh olarak gerçekleştiği 
görülmektedir.  

 

2017 yılı Haziran ayında pik saatlerde5 162,97 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 173,45 TL/MWh’lik değere göre %6 oranında 
azalmıştır6.  

2017 yılı Mayıs ayında pik dışı (off-peak) saatler ortalaması 131,28 TL/MWh iken, bu değer 
2017 yılı Haziran ayında 134,11 TL/MWh olarak gerçekleşmiş ve %2,2 oranında bir artış 
kaydetmiştir. 

 

2016 yılı Haziran ayı içerisinde toplam 23.389 GWh olan elektrik talebi, 2017 yılı Haziran 
ayında bir önceki yıla göre %4,64 oranında düşüş göstererek, 22.304 GWh seviyesinde 
gerçekleşmiştir7. 2016 yılı Haziran ayında 32.016 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 
2017 yılı Haziran ayında 30.977 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 2016 yılı için saatlik veriler YTBS Kamusal Raporlar’dan, aylık toplam talep verisi ise TEİAŞ’ın yayımladığı 
2016 yılı raporundan alınmıştır. 
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toplam 23.389 GWh olan elektrik talebi, 2017 yılı 
Haziran ayında bir önceki yıla göre %4,64 oranında 
düşüş göstererek, 22.304 GWh seviyesinde gerçek-
leşmiştir7. 2016 yılı Haziran ayında 32.016 MWh ola-
rak ölçülen saatlik ortalama talep, 2017 yılı Haziran 
ayında 30.977 MWh olarak gerçekleşmiştir. 

2017 yılı Mayıs ayı sonunda 80.035 MW olan top-
lam kurulu güç değeri 308 MW’lık artışla 2017 yılı 
Haziran ayı sonunda 80.343 MW olarak kaydedil-
miştir. Toplam kurulu gücün %61,6’lık (49.496 MW) 
kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ 
santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %25,2 

7  2016 yılı için saatlik veriler YTBS Kamusal Raporlar’dan, 
aylık toplam talep verisi ise TEİAŞ’ın yayımladığı 2016 yılı ra-
porundan alınmıştır.

(20.243 MW) seviyesindedir.8 Yap işlet santralleri 
%7,6’lık (6.102 MW) bir orana sahip iken, yap işlet 
devret santralleri %1,7’lik (1.379 MW), işletme hakkı 
devredilen santraller %2’lik (1.639 MW) bir orana sa-
hiptir. Lisanssız santrallerin toplam kurulu güç için-
deki payı ise %1,9 (1.485 MW) olarak kaydedilmiştir. 

2017 yılı Haziran ayı sonunda oluşan toplam ku-
rulu gücün %28,2’lik kısmı (22.641 MW) doğal gaz ve 
LNG yakıt tipi santrallerinden oluşurken, %24,6’lık 
kısmı (19.771 MW) barajlı hidrolik santraller oluş-
turmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12,3’lük (9.873 MW) 
oran ile yerli kömür9 santralleri ve %9,3’lük oran 

8  Kaynak olarak 30 Haziran 2017 tarihli TEİAŞ Kurulu Güç 
Raporu kullanılmaktadır.

9  Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür sant-
rali olarak sınıflandırılmaktadır.

 

2017 yılı Mayıs ayı sonunda 80.035 MW olan toplam kurulu güç değeri 308 MW’lık artışla 
2017 yılı Haziran ayı sonunda 80.343 MW olarak kaydedilmiştir. Toplam kurulu gücün 
%61,6’lık (49.496 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ santrallerinin 
toplam kurulu güçteki payı %25,2 (20.243 MW) seviyesindedir.8 Yap işlet santralleri %7,6’lık 
(6.102 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %1,7’lik (1.379 MW), işletme 
hakkı devredilen santraller %2’lik (1.639 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız santrallerin toplam 
kurulu güç içindeki payı ise %1,9 (1.485 MW) olarak kaydedilmiştir.  

 

2017 yılı Haziran ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %28,2’lik kısmı (22.641 MW) 
doğal gaz ve LNG yakıt tipi santrallerinden oluşurken, %24,6’lık kısmı (19.771 MW) barajlı 
hidrolik santraller oluşturmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12,3’lük (9.873 MW) oran ile yerli 
kömür9 santralleri ve %9,3’lük oran (7.474 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. 

                                            
8 Kaynak olarak 30 Haziran 2017 tarihli TEİAŞ Kurulu Güç Raporu kullanılmaktadır. 
9 Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır. 
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2017 yılı Haziran ayı sonunda 80.343 MW olarak kaydedilmiştir. Toplam kurulu gücün 
%61,6’lık (49.496 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ santrallerinin 
toplam kurulu güçteki payı %25,2 (20.243 MW) seviyesindedir.8 Yap işlet santralleri %7,6’lık 
(6.102 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %1,7’lik (1.379 MW), işletme 
hakkı devredilen santraller %2’lik (1.639 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız santrallerin toplam 
kurulu güç içindeki payı ise %1,9 (1.485 MW) olarak kaydedilmiştir.  

 

2017 yılı Haziran ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %28,2’lik kısmı (22.641 MW) 
doğal gaz ve LNG yakıt tipi santrallerinden oluşurken, %24,6’lık kısmı (19.771 MW) barajlı 
hidrolik santraller oluşturmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12,3’lük (9.873 MW) oran ile yerli 
kömür9 santralleri ve %9,3’lük oran (7.474 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. 

                                            
8 Kaynak olarak 30 Haziran 2017 tarihli TEİAŞ Kurulu Güç Raporu kullanılmaktadır. 
9 Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır. 
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(7.474 MW) ile ithal kömür santralleri izlemekte-
dir. Akarsu tipi hidrolik santraller %9,1’lik bir ora-
na (7.273 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam 
kurulu gücün %7,7’lik bir kısmını (6.161 MW) oluş-
turmaktadır10. Toplam kurulu gücün %2,8’lik kısmı 
(2.223 MW) diğer yenilenebilir enerji santralleri11, 
%1,1’lik kısmı (907 MW) ise diğer termik santraller12 
tarafından oluşturulmaktadır. TEİAŞ tarafından çok 
yakıtlılar olarak sınıflandırılan termik santrallerin 

10  Veriler TEİAŞ Yük Tevzi Merkezi Kurulu Güç raporların-
dan alınmıştır.

11  Lisanslı ve lisanssız güneş santralleri ve jeotermal 
santralleri “Diğer Yenilenebilir” santralleri olarak sınıflandı-
rılmıştır.

12  Fuel-oil, nafta, motorin ve biyokütle santralleri diğer 
termik santraller olarak sınıflandırılmaktadır.

kurulu güç içindeki payı ise %5 olarak (4.021 MW) 
kaydedilmiştir. 

2016 yılı Haziran ayında 3,03 milyar m3 olarak 
kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2017 yılı Ha-
ziran ayında %15,3 oranında bir artışla 3,49 milyar 
m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik santrallerinde 
tüketilen doğal gaz miktarı 2016 yılı Haziran ayında 
1,02 milyar m3 iken bu miktar, 2017 yılının aynı dö-
neminde %15,3 oranında artarak 1,20 milyar m3 ola-
rak kaydedilmiştir13. Elektrik santrallerinde tüketilen 
doğal gaz miktarının toplam doğal gaz tüketimine 
oranı 2016 yılı Haziran ayında %33,8 iken, bu oran 
2017 Haziran ayında %34,5 olarak gerçekleşmiştir.

13 2017 yılı Haziran ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam 
doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji 
İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. Yuvarla-
malardan dolayı hesaplanan oranlarda farklılık bulunabilir.
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Akarsu tipi hidrolik santraller %9,1’lik bir orana (7.273 MW) sahipken, rüzgâr santralleri 
toplam kurulu gücün %7,7’lik bir kısmını (6.161 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün 
%2,8’lik kısmı (2.223 MW) diğer yenilenebilir enerji santralleri11, %1,1’lik kısmı (907 MW) ise 
diğer termik santraller12 tarafından oluşturulmaktadır. TEİAŞ tarafından çok yakıtlılar olarak 
sınıflandırılan termik santrallerin kurulu güç içindeki payı ise %5 olarak (4.021 MW) 
kaydedilmiştir.  

 

2016 yılı Haziran ayında 3,03 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2017 
yılı Haziran ayında %15,3 oranında bir artışla 3,49 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2016 yılı Haziran ayında 1,02 milyar m3 iken bu 
miktar, 2017 yılının aynı döneminde %15,3 oranında artarak 1,20 milyar m3 olarak 
kaydedilmiştir13. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam doğal gaz 
tüketimine oranı 2016 yılı Haziran ayında %33,8 iken, bu oran 2017 Haziran ayında %34,5 
olarak gerçekleşmiştir. 

                                            
10 Veriler TEİAŞ Yük Tevzi Merkezi Kurulu Güç raporlarından alınmıştır. 
11 Lisanslı ve lisanssız güneş santralleri ve jeotermal santralleri “Diğer Yenilenebilir” santralleri olarak 
sınıflandırılmıştır. 
12 Fuel-oil, nafta, motorin ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak sınıflandırılmaktadır. 
13  2017 yılı Haziran 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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