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Yenilenebilir enerji alanında, uluslararası 
ve yerel tecrübelerimizle çözüm ortağıyız.

Renewable Energy Systems

PROJE GELİŞTİRME, İNŞAAT 
VE İŞLETME ORTAĞINIZ YA 
DA HİZMET SAĞLAYICINIZ 
OLARAK TÜM UZMANLIĞIMIZI 
SUNUYORUZ

yıllık tecrübemiz 
ile hizmetinizdeyiz. 

İhtiyaçlarınız 
doğrultusunda 

bizimle iletişime 
geçebilirsiniz.
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Ülkenin ilk nükleer tesisi için ilk adım atıldı

Dünyada ilk nükleer santral 1955 yılında 
önce ABD, daha sonra da Sovyetler 
Birliği’nde kuruldu. Türkiye de 1960’lı 
yılların başında nükleer enerjiyi konuşmaya 
başladı. Bugüne kadar onlarca proje 
hazırlandı, görüşmeler yapıldı... Ancak 60 
yıla yakın bir süredir devam eden nükleer 
santral konusunda ilk gerçek adım 3 Nisan 
2018 tarihinde atıldı ve Rus devlet şirketi 
Rosatom’un yapacağı Akkuyu Nükleer 
Santrali’nde temel atılıp ilk harç döküldü. 
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Kapak haberimizi enerji sektörünün yeni dönemden beklentilerine ayırdık. Sektörün 
tüm paydaşlarına söz verip değişen Enerji Bakanlığı’nın yeni yapısını, yeni yönetimden 
beklentilerini ve yatırımların artması, daha sürdürülebilir bir enerji sektörü için 
önerilerini dinledik. 

Okuyunca siz de göreceksiniz, sektör bileşenlerinin önemli bir kısmı, her zaman olduğu 
gibi, geleceğe ümitle bakıyor, bakmak istiyor. Zaten ekonominin en temel kuralıdır, 
pozitif olmak! Temelleri atılan milli enerji politikasının sürdürülmesi konusunda tüm 
sektör görüş birliği içinde ancak bu stratejinin hayata geçmesi için yapılması gereken 
şeyler olduğunu da belirtiyorlar. 

Öncelikle Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün ayrı bir departman olmaktan 
çıkarılıp Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlanmış olması, rüzgar ve güneş yatırımcıları 
tarafından olumsuz bir gelişme olarak görülüyor. Milli ve yeşil enerji için bu birimin çok 
önemli olduğunu belirten sektör temsilcileri, “Umuyoruz ki yeni dönemde aynı heyecan 
ve istek kaybedilmeden bu alanda çalışmalar sürer” diyor. 

Enerji aktörlerinin görüş birliği içinde olduğu iki konu daha var. Birincisi teknolojik 
yatırımların artması, yerli üretime geçilmesi ve daha az bürokratik süreç. Aslında 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirilmesinin en önemli argümanlarından biri 
de zaten bürokratik zorlukların azaltılmasıydı. Henüz yapılanma sürecinde olunduğu 
için bürokrasi dünyasının nasıl bir şekle bürüneceği netleşmedi ancak bir süre sonra 
yani sistem tam anlamıyla çalışmaya başladığında, iş dünyasının bu beklentisinin 
karşılanmış olacağı tahmin ediliyor.

Dernek yöneticilerin hemfikir olduğu bir başka konu ise çok daha önemli ve can alıcı: 
Daha şeffaf bir sektör, daha liberal bir piyasa... 

Fiyatların serbest piyasa ortamında belirlendiği, devlet müdahalesinin günlük işleyiş 
içinde olmadığı, ihalelerde oluşacak fiyatların serbest piyasa mantığı içinde ortaya 
çıkmasının önündeki engellerin kaldırıldığı bir yapı beklentisi hakim. Böylesi bir 
ortamda yatırımların geri dönüşünün de de tatmin edici bir süreçte gerçekleşeceğini 
düşünüyorlar. 

Enerji sektörünün bir başka beklentisi de Ankara Kulisi köşemizde yer alıyor. Malumunuz 
sektör artan döviz kurları nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Hızlı yatırımın getirdiği 
yüksek borçluluk oranları, bazı şirketleri zorluyor. Sektör temsilcileri Ankara’da 
EPDK’nın ve Enerji Bakanlığı’nın kapısını çalarak sorunları anlattı ve çözüm önerilerini 
paylaştı. Edindiğimiz bilgilere göre, enerji yönetimi bazı önerileri ‘yapılabilir’ bulmuş ve 
çalışmalara başlamış. 

Kısaca sektörümüzün genel fotoğrafını tüm hatlarıyla bulacağınız bir dergi hazırladık.  
Keyifli okumalar dileriz...

Enerji sektörü daha şeffaf ve  
liberal bir yapı bekliyor 
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EnErji sEktörünün 
yeni dönemden  
yeni bakandan 
bEklEntilEri

Enerjide yeni dönemin şifreleri
ELEKTRİK SEKTÖRÜNDEN  
ANKARA’YA KUR ÇIKARMASI

Taşıtlarda hidrojen kullanımı ve  
yeşil hidrojen ekonomisi

İYİ BİR LİDER OLMAK İÇİN 
GELİŞTİREBİLECEĞİNİZ YÖNLERİNİZ

24 38 48 55
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji sektöründe yeni 
dönem için üç öncelik belirlediklerini vurgulayarak, “Bunlar finansal 
sürdürülebilirlik, politik sürdürülebilirlik ve katılımcılık. 

Elektrik dağıtım sektörü oyuncuları, ‘Ankara 
çıkarmasından’ sevindirici sonuçla döndü. EPDK Başkanı 
Yılmaz ve Enerji Bakanı Dönmez’i ziyaret eden elektrik 
dağıtım sektörü temsilcileri, artan kur nedeniyle 
yaşadıkları sorunları anlatıp bazı önlemlerin alınmasını 
istedi. 

Hidrojenin bir enerji girdisi olarak kullanılma oranı giderek artıyor. Özellikle 
enerji ve otomotiv şirketlerinin yaptığı ortak çalışmalar sonunda Avrupa ve Uzak 

Doğu’da kamu ve toplu taşımada hidrojen yakıtlı araçların kullanımı başladı. 
Ancak Hollanda gibi bazı ülkeler işi bir adım daha ileri götürerek hidrojeni 

yenilenebilir enerjinin en önemli aktörü yapma çalışmalarını da sürdürüyor...

Liderlik önemli bir vasıf. Etkin liderler olmazsa şirketler yönetilmez, projeler 
hiçbir zaman gerçekleşmez, problemler derinleşir, ekipler yanlış yönetilir, 

ilişkiler savrulur ve daha pek çok olumsuzluk meydana gelir... Liderlik sadece 
iş hayatında değil, özel hayatta da önemli bir sorumluluk. Peki liderlik 

özelliklerimizi nasıl geliştirebiliriz? Aslında çok da zor değil...

İçindekiler
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TürkiyE’nin EnErji 
AkAdEmisi ikinci 

mEzunlArını vErdi
Limak Enerji’nin, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu 
Eğitim Merkezi iş birliğiyle enerji sektöründe nite-
likli iş gücü yaratmak için oluşturduğu programda 
100 genç mühendis adayı, ABD dahil 20 farklı ül-
kede geçerli NCCER sertifikalarına kavuştu. Enerji 
sektöründe üretim, ticaret ve dağıtım alanlarında 
önemli yatırımları bulunan Limak Holding, sektö-
rün ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışan sayısını artır-
mak için 2017 yılında hayata geçirdiği Türkiye’nin 
Enerji Akademisi, ikinci dönem mezunlarını verdi.
Kasım ayında başlayan ve yaklaşık 7 ay süren eği-
tim programının ardından 100 gencin mezuniyet 
törenine Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ba-
tuhan Özdemir, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Ayşın Ertüzün, akademisyenler ve 
Limak Enerji yöneticileri katıldı. 
Sertifika töreninde konuşan Batuhan Özdemir; 
“Sahip olduğumuz deneyim, bilgi ve aklı genç 
nesillere aktarmak bizim için her şeyden daha 
önemli. Biliyoruz ki; güçlü yarınlar, ancak eğitim-
li ve bilgiyi doğru kullanan siz gençlerle mümkün 
olacak. Limak olarak bu sorumluluğun her daim 
farkındayız” dedi. Özdemir, “Türkiye’nin Enerji 
Akademisi, üniversite ile iş dünyası arasında çok 
önemli bir köprü kuruyor. Bu köprü sayesinde, 
hem iş dünyası ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücüne 
ulaşabilecek hem de gençler iş hayatına girdikle-
rinde onları nelerin beklediğini bilecekler” şeklin-
de konuştu. 

EWE ENERjİ, “KIzlAR SAHADA” 
pRojESİNİN göNüllülERİ 

ARASINA KATIlDI 
EWE Enerji, sosyo - ekonomik açıdan dezavan-
tajlı kız çocuklarının, “yapamazsın” diye kodla-
nan kalıp yargılarının kırılması ve özgüvenli bi-
reylere dönüşmesi için düzenlenen Türkiye’nin 
ilk ve tek kız çocuklarına özel tasarlanmış fut-
bol yaz okulunda gönüllü olarak yer aldı. Proje 
kapsamında, atölye çalışmalarından top topla-
maya çeşitli görevler üstlenen EWE Enerji ekibi, 
hem çocuklara destek olmanın hem de onlarla 
birlikte eğlenceli bir gün geçirmenin mutlulu-
ğunu yaşadı.
Yaratıcı drama, sporcu beslenmesi, takım olma, 
iletişim, toplumsal cinsiyet atölyesi gibi çalış-
malara katılan çocuklarla birlikte gün boyu va-
kit geçiren EWE Enerji çalışanları, bu anlamlı 
oluşumun her geçen yıl daha da büyümesinin 
kız çocukları adına çok önemli olduğunu dile ge-
tirdi. 2013 yılından bu yana devam eden Kızlar 
Sahada, her yaştan kadınlar ve kız çocuklarına 
“yapamazsın” denilerek kodlanan toplumsal 
cinsiyet yargılarını kırmak için futbolu araç ola-
rak kullanıyor. Türkiye’nin ilk ve tek sadece kız 
çocuklarına özel tasarlanmış futbol okulunda ve 
düzenlenen etkinliklerde, kızlar takım ruhunu 
ve liderlik etme deneyimini yaşıyor.

TürkiyE PETrollEri 
yıllık ‘sATış Gücü’ 

ToPlAnTısını  
izmir’dE yAPTı 

Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş., her yıl dü-
zenlediği ve yönetim kadrosu ile saha satış ekip-
lerini buluşturan “Satış Gücü” toplantısını bu yıl 
2-4 Ağustos günleri arasında İzmir’de gerçekleş-
tirdi. Türkiye Petrolleri’nin 2018 yılı ilk 8 ay ra-
kamlarının değerlendirildiği toplantıda, büyüme 
planları ve yeni dönem stratejileri de konuşuldu.

Türkiye Petrolleri Satış Direktörü Şakir Memikoğ-
lu ve genel merkez yönetim kadrosunun da katıl-
dığı toplantıda, 2018 yılının ilk 8 ayının değer-
lendirmesi yapıldı. Ayrıca yönetim kadrosu ile 
saha satış ekibi; şirketin yeni dönem stratejileri, 
organik ve inorganik büyüme planları konusun-
da karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Sektöre 
öncülük edecek yeni projelerinde de masaya yatı-
rıldığı toplantı, başarıyla tamamlandı.

Toplantının ilk günü Türkiye Petrolleri’nin 
Adblue tedarikçisi olan Güven Anadolu Group 
ve şirketin madeni yağlar alanında yeni bir iş 
ortaklığına imza attığı Castrol yetkilileri, ürün 
bilgilendirme sunumları yaptı. Toplantının son 
gününde şirketin güçlü finansal yapısına vurgu 
yapılarak yeni yatırım planları hakkında bilgiler 
aktarıldı. Saha satış ekibinin bayi sayısını artır-
maya yönelik önerilerinin de dinlenildiği toplan-
tı, önümüzdeki dönem strateji ve hedefleri konu-
sunda genel bir değerlendirmeyle son buldu.

İlK lNg’lİ 
KAMYoNlAR, TüRKİYE 

KARAYollARINDA
Shell&Turcas, Türkiye’de ilk defa karayolu taşı-
macılığında alternatif yakıt olarak kamyonlarda 
LNG kullanımına ilişkin yeni bir dönem başlat-
tı. Shell&Turcas, yakıt maliyetini yüzde 35’e va-
ran oranda düşüren daha ekonomik ve aynı za-
manda daha temiz yanma ile yüzde 15 düzeyinde 
karbon emisyon salınımını azaltan LNG yakıtını, 
Türkiye lojistik sektörünün kullanımına sundu. 
İlk “Shell LNG Dolum Sistemi”ni İsmet Yılmaz 
Lojistik’in Dilovası’ndaki lojistik operasyon mer-
kezinde kurdu. Fabrika üretimi IVECO Stralis 
NP460 LNG kamyonu ve üç adet dizelden LNG’ye 
dönüştürülen kamyonlar, Türkiye karayollarında 
lojistik operasyonlarına başladı. Yakın zaman-
da Shell&Turcas, “Shell LNG Dolum Sistemi”ni 
ve LNG’li kamyonları diğer lojistik firmalarının 
da kullanımına sunacak. 
Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, “Tür-
kiye akaryakıt sektöründe bir ilki daha gerçek-
leştiriyoruz. Ülkemizde ve dünyada daha fazla 
ve daha temiz enerji talebi hızla artıyor. Bu ta-
lebin farklı enerji kaynakları ile karşılanması 
gerekli. Bu çerçevede LNG, artık birçok ülkede 
lojistik sektörü için bir alternatif olarak sunul-
maya başlıyor. Ülkemizi bu anlamda yeniliklere 
hazırlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür 
ederiz. İthalat bedeli motorine göre daha düşük 
olan LNG, karayolu taşımacılığında yakıt olarak 
kullanıldığında dizele göre yüzde 35’e varan ta-
sarruf sağlayacak ve aynı zamanda cari açığa 
olumlu etki edecek. LNG ayrıca daha temiz yanan 
bir enerji kaynağıdır” dedi. 
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AyTEmiz isTAnbul’dA 
büyümEsinE dEvAm Ediyor
Türkiye genelinde 600’ü aşkın bayiye sahip Ayte-
miz, İstanbul’da Adar Akaryakıt’ın ikinci şubesini 
hizmete açtı. Gaziosmanpaşa’da açılan bu ikinci 
şubeyle birlikte Aytemiz, İstanbul genelinde top-
lamda 42 lisanslı istasyona ulaştı. “Motorcu Dos-
tu” projesine dahil olan Adar Akaryakıt Aytemiz 
istasyonunda market, ücretsiz internet ve eşarj 
ünitesi gibi hizmetlerin tamamı olacak. 
Açılış törenine Aytemiz Akaryakıt Yönetim Kuru-
lu Başkanı İsmail Aytemiz, Aytemiz Genel Müdürü 
Ahmet Eke, ilçe yöneticileri ve Adar Akaryakıt’ın 
sahibi Ali Söğüt katıldı. 
Törende konuşma yapan Aytemiz Genel Müdürü 
Ahmet Eke, son 5 yılda olduğu gibi bu yıl da hızlı 
büyümelerine devam ettiklerini ifade ederek, “Şu 
anda açılışını yaptığımız istasyonumuzla birlik-
te İstanbul’daki istasyon sayımızı 42’ye çıkarmış 
bulunuyoruz. Yıl sonuna kadar 3 istasyonumuzun 
daha devreye girmesini planlıyoruz. Böylece İstan-
bul’da 45 istasyona ulaşacağız. İstanbul genelinde 
750’ye yakın istasyon olduğunu düşünürsek, hızlı 
büyümemizi İstanbul’a da yansıttığımızı söyleye-
bilirim. Tabi istasyon sayısını arttırmak tek başı-
na bir şey ifade etmiyor. Biz daha çok tüketicilere 
şaşırtan yenilikler ve hizmetler sunmaya çalışıyo-
ruz. Son dönemde oluşturduğumuz ve bu istasyo-
numuza da uyguladığımız yeni konseptimiz bizim 
açımızdan çok değerli” dedi.

dEniz üsTü rüzGAr 
EnErjisi sAnTrAli ÇAlışTAyı 

GErÇEklEşTirildi
Türkiye’nin ilk offshore rüzgar enerjisi santrali 
ihalesi öncesi WindEurope, TÜREB ve 3E sektör 
öncülerini bilgilendirdi. Avrupa’nın önde gelen 
kurum ve kuruluşları, Avrupa’daki offshore rüzgar 
enerjisi projelerindeki deneyimlerini, düzenlenen 
çalıştayda sektör öncüleri ile paylaştı.
Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (WindEurope), Tür-
kiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve yenilenebi-
lir enerji sektöründe bağımsız teknik danışmanlık 
hizmeti sunan Brüksel merkezli 3E işbirliğiyle, of-
fshore rüzgar enerjisi projelerinin geliştirilmesin-
deki teknik noktalar, teknolojiler ve Türkiye’nin 
potansiyeli 12 Temmuz 2018 tarihinde, İTÜ Süley-
man Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalış-
tayla masaya yatırıldı. Özel çalıştaya 100’ü aşkın, 
Türkiye’nin önde gelen enerji kurumları, sektör 
yatırımcı ve finansmanları katılım gösterdi. 
Çalıştayda TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Serdar Ataseven ve WindEurope temsilcisi 
olan Enerji ve İklim Değişimi Danışmanı Diletta 
Zeni Türkiye ve Avrupa’daki offshore rüzgar ener-
jisi konjonktürünü ele alırken, offshore rüzgar 
enerjisi projelerinin, proje geliştirme, teknoloji se-
çimi ve şebekeye alma başlıklarını 3E temsilcileri 
Barış Adiloğlu ve Achim Woyte aktardı. Çalıştayda 
ayrıca, gemi ve deniz mühendisliği alanlarında 
sektöründe lider Belçika merkezli DEME firması-
nın Yatırım Direktörü Herbert Jost, offshore rüzgar 
projelerinin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan du-
rumları konu alan bir sunum yaptı. 
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Bu topraklardan yarattığımız kaynakla gücümüzü
5’e katlıyor, ülkemizin aydınlık geleceği için
4 milyar TL yatırımla 2020 yılında yenilenebilir enerji
üretim hedefimizi 1000 MW’a çıkarıyoruz.
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irlAndA cumhuriyETi, 
fosil vArlıklArının 

TAmAmını sATıyor
İrlanda Meclis tarafından kabul edilen yeni yasa, 
ülkedeki kömür, petrol ve doğal gazdaki 300 mil-
yon eurodan fazla değeri olan hissenin mümkün 
olan en kısa zamanda satılmasını öngörüyor. 
Meclisten tüm partilerin desteğini alarak geçen 
yasa tasarısının ardından İrlanda Cumhuriyeti, 
dünyada fosil yakıt firmalarına olan yatırımları-
nı tamamen satan ilk ülke oluyor.
Devletin 8 milyar euroluk ulusal yatırım fonu; 
kömür, petrol ve doğal gazdaki tüm yatırımla-
rını mümkün olan en kısa zamanda (bunun beş 
yıllık bir süre olması tahmin ediliyor) satması 
gerekecek. İrlanda devlet yatırım fonunun hali 
hazırda 150 şirkette 300 milyon eurodan fazla 
fosil yakıt yatırımı bulunuyor. Tasarıyı öneren 
parlamentonun bağımsız üyesi olan Thomas 
Pringle, “Yıkıcı iklim değişikliği önlenebilecek-
se, bu durum fosil yakıtlarda küresel bir endüst-
rinin genişlemesine yatırım yapmayı durdurma 
ihtiyacının altını çiziyor. İrlanda, bu tasfiye ha-
reketi ile İrlanda halkına ve uluslararası toplu-
ma kısa vadeli çıkarların ötesinde düşünmeye 
ve hareket etmeye hazır olduğuna dair açık bir 
mesaj gönderiyor” şeklinde konuştu.
Norveç’in devasa 1 trilyon dolarlık varlık fonu 
da fosil yakıtlardan ancak kademeli bir şekilde 
kömür şirketlerini hedef alacak şekilde arındı-
rıldı, petrol ve doğal gaz hisselerinin durumu 
ise halen değerlendirme aşamasında.

sTAr rAfinErisi’nin 
ilk hAm PETrolü 

AzErbAycAn’dAn GEldi
SOCAR Türkiye tarafından 6.3 milyar dolarlık ya-
tırımla kurulan STAR Rafinerisi’nin 80 bin tonluk 
ilk ham petrol kargosu geldi. Devreye alınma süre-
cinde olan rafineride, açılışı planlanan ekim ayı-
na kadar test üretimleri yapılacak. SOCAR Türkiye 
CEO’su Zaur Gahramanov, STAR Rafinerisi’nin ilk 
petrolünün SOCAR’ın anavatanı Azerbaycan’dan 
gelmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi. 
İlk ham petrolün gelişi nedeniyle düzenlenen tö-
rende konuşan SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahra-
manov, bu yılın dördüncü çeyreğinde operasyona 
başlayacak rafineride devreye alma çalışmaları-
nın başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, 
“STAR Rafinerisi’nin ilk petrolünün SOCAR’ın 
anavatanı Azerbaycan’dan gelmesi bizim için çok 
anlamlı. SOCAR Türkiye olarak, Türkiye’nin en bü-
yük sanayi grubu olma yolunda her geçen yıl hızla 
ilerlerken, stratejik yatırımlarımızla ülke ekono-
misi ve endüstrisine güç katacağız. Yerli üretimi 
artıran, dışa bağımlılık ve cari açığı azaltan, yeni 
istihdam alanları oluşturan yatırımlarımızı, önü-
müzdeki dönemde de sürdüreceğiz” dedi. 
STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter de “Üni-
telerimizde devreye alma hazırlıkları ve test çalış-
malarının ardından üretim anlamında ilk testimi-
zi de gerçekleştirme aşamasına geldik. Hedefimiz, 
rafinerinin devreye alınmasını öngördüğümüz 
şekilde ekim ayı içinde güvenli bir şekilde tamam-
layarak faaliyete geçmesini sağlamak ve Türkiye 
ekonomisine değer katmak” şeklinde konuştu. 

inGilTErE’dE kilisElEr iklim 
dEğişikliği ilE mücAdElE EdEcEk
İngiltere’de en ünlü katedrallerin de aralarında 
bulunduğu 5 bin 500 kilise, iklim değişikliği ile 
mücadele kapsamında yenilenebilir enerjiye ge-
çiş yaptı. Katolik, Vaftizci, Metodist, Quaker ve 
Kurtuluş Ordusu cemaatleriyle birlikte İngiltere 
kilisesi ibadet yerleri, yüzde 100 yenilenebilir 
elektriğe geçiş yaptıktan sonra diğer inanç li-
derleri de bu akımı takip etmeye başladı. 

Salisbury, Southwark, St Albans, Liverpool, 
Coventry ve York Minster’ın da aralarında bu-
lunduğu 15 Anglikan katedrali, yeşil elektrik 
tarifelerine kayıt yaptıran binalar arasında yer 
alıyor. Kilise liderleri iklim değişikliğinin ilk ve 
en kötü şekilde yoksul kesimi etkileyecek olan, 
çağımızın en büyük sorunlarından biri olduğu-
nu belirtti. Tahminlere göre kiliselerin elektrik 
fatura tutarı yıllık ortalama 1000 Pound civa-
rında olduğu varsayılırsa, İngiltere’deki kilise-
ler bugüne kadar fosil yakıtlardan temiz enerji 
sağlayıcılarına 5 milyon Pound’un üzerinde dö-
nüşüm yaptı.

Salisbury ve İngiltere Kilisesi’nin baş psikoposu 
Nicholas Holtam, projeyle ilgili olarak şunları 
söyledi: Kiliselerin çevreye olan etkilerini azalt-
malarını sağlamak için birşeyler yaptıklarını 
görmek harika bir şey. Aynı zamanda zararlı 
karbon emisyonlarını azaltmak için gerekli olan 
temiz enerjiye de destek veriyorlar. İklim deği-
şikliği büyük bir adaletsizlik ve yoksul kesimi 
ilk ve en kötü şekilde etkiliyor. Sorumlu elektrik 
kaynaklarına geçmek, kendi başına küçük bir 
şey gibi görünebilir ama bir araya geldiğinde 
gerçek bir fark yaratacaktır.

ToTAl’in rEklAm 
yüzü ünlü oyuncu 
imirzAlıoğlu oldu

Nisan 2016’dan bu yana Demirören Holding bün-
yesinde faaliyet gösteren, Total Oil Türkiye yeni 
bir imaj kampanyası başlattı. 16 Ağustos tarihi 
itibarıyla yayına giren kampanya kapsamındaki 
reklam filminde “Türkiye’nin Enerjisi Güzel” slo-
ganıyla Türkiye’nin ve insanının güzelliklerine 
değiniliyor. 
“Bu ülkenin, doğuşu da güzel güneşinin, batışı 
da…” sözleriyle başlayan filmde, Türkiye’nin do-
ğudan batıya, gencinden yaşlısına çok güzel ve 
özel olduğu anlatılıyor. Türkiye’de 7’den 70’e her-
kesin sahip olduğu ancak zaman zaman hatırla-
maya ihtiyaç duyduğu hayat enerjisinin önemini 
vurgulayan film, Total istasyonlarının bu hayat 
yolculuğunda mücadele eden herkese güç ve ener-
ji vermek için çalıştığını ifade ediyor. Markanın 
reklam yüzü olarak ise ünlü oyuncu Kenan İmir-
zalıoğlu oldu. Reklam filmi boyunca Kenan İmir-
zalıoğlu, üreticisinden girişimcisine farklı hayat 
koşuşturması içerisinde olan insanların hikayele-
rini anlatıyor, o özel anlara tanıklık ediyor. Film 
çekimleri Karadeniz’den Ege’ye Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde gerçekleşti. 
Türkiye çapında 500’ün üzerindeki istasyonuyla 
hizmet veren Total’in manifestosu, istasyonlarını 
ziyaret eden herkesin kendisini evinde hissetme-
si, enerjisini yenileyerek güzel duygularla dolma-
sı. Yeni imaj kampanyasında bunun altı çizilirken 
tüm Türkiye’ye sesleniliyor ve bu güzel enerjinin 
farkına var deniliyor. 
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Türk Akımı iÇin kıyı GEÇiş 
ÇAlışmAlArı bAşlAdı 

Rusya doğal gazını Karadeniz üzerinden Türki-
ye’ye ve Avrupa’ya taşıyacak Türk Akımı Boru Hat-
tı Projesi’nin Türkiye kullanımı için ayrılan birinci 
hattının inşaatı kapsamında, Trakya’daki Kıyıköy 
sahilindeki kıyı geçiş çalışmaları, 22 Temmuz tari-
hi itibarıyla başladı. Projenin işleyişinden sorum-
lu Türk Akımı şirketi tarafından yapılan açıklama-
ya göre; kıyı geçişi çalışmaları kapsamında deniz 
tabanı, kıyıdan itibaren deniz açıklarına doğru 
yaklaşık 2,4 km boyunca kazılacak. Projede yer 
alacak borular, dalga hareketlerinden ve balıkçılık 
faaliyetlerinden korunmak için kazılan bu güzer-
gaha yerleştirilecek. Söz konusu çalışmanın 4 ila 
8 hafta sürmesi planlanıyor. 
Hattın deniz kısmı inşaatını gerçekleştiren Pionee-
ring Spirit adlı geminin kıyıya daha fazla yaklaşa-
maması nedeniyle böyle bir kıyı geçiş çalışmasına 
ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, 
hat için kıyıda gerçekleşen tüm çalışmaların Türk 
Akımı şirketi tarafından yürütüleceği; birinci hat-
tın Kıyıköy’deki alım santraline varışından Lüle-
burgaz’da Türkiye sistemine aktarılışına kadarki 
tüm süreçte ise BOTAŞ’ın sorumlu olacağı belirtil-
di. Projede, Avrupa kullanımı için ayrılan ikinci 
hatta ise BOTAŞ ve Gazprom ortaklığında yeni bir 
şirket kurulacağı ve hattın Türkiye’ye varışından 
Avrupa’ya iletimine dair tüm operasyonlarla bu 
şirketin ilgileneceği belirtildi. 

ENERjİSA ENERjİ’NİN 
KoNSolİDE fAAlİYET 

gElİRlERİ YüzDE 58 ARTTI
Enerjisa Enerji, 2018 yılı ikinci çeyrek bilanço-
sunu açıkladı. Elektrik dağıtım ve perakende 
sektöründe faaliyet gösteren Enerjisa Enerjinin, 
2018 yılının ilk altı ayında 1 milyar 723 milyon 
TL konsolide faaliyet geliri yaratarak, gelirlerini 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artırdı. 
Enerjisa Enerji’nin 2018’in ilk yarısında baz alı-
nan net karı 411 milyon TL‘ye yükseldi.
Enerjisa Enerji CFO’su Sascha Bibert, halka arz 
sonrasında ilk çeyrekte gerçekleşen güçlü büyü-
menin ikinci çeyrekte de devam ettiğini belirtti. 
Enerjisa’nın 2018 ilk yarıyıl performansını de-
ğerlendiren Bibert, “Enerjisa Enerji ikinci çey-
rekte planlanan yatırımlarına devam ederek, 
hem dağıtım ve hem de perakende satış gelirle-
rinin artışına bağlı olarak faaliyet ge- l i r -
lerinde güçlü bir büyüme kaydet-
miştir. Buna ek olarak, gelirlerin 
nakit akımına dönüşümündeki 
etkiye bağlı olarak, serbest nakit 
akımında da toparlanma görül-
müştür.
Gerçekleşen güçlü ikin-
ci çeyrek rakamlarımız 
sonrasında, 2018 yılına 
dair 3- 3,3 milyar TL fa-
aliyet gelir beklentimi-
zi teyit ediyoruz” açık-
lamasını yaptı. 
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Tancan, Bayraktar ve Cansız bakan yardımcısı oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bakan yardım-

cılıklarına Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve 
Mithat Cansız getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından atanan Tancan, Bayraktar ve Can-
sız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile 
birlikte çalışacak. 

9 Eylül Üniversitesi mezunu olan Abdullah Tan-
can,1988 yılından itibaren Gaziantep PTT Başmüdür-
lüğünde çeşitli görevler üstlendi. TEDAŞ Gaziantep 
Müdürlüğü’nde de uzun yıllar çalışan Tancan, 2004 yı-
lından Başkent Elektrik ve TEDAŞ’ta genel müdür yar-
dımcısı olarak görev yaptı. 2010 yılında Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na Kurul Üyesi olarak atanan Tan-
can, 2016 yılı Ocak ayında Enerji Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı olarak atandı.

Bir diğer bakan yardımcısı olan ve bir önceki ka-
binede bakan yardımcısı olarak görev yapan Alpaslan 
Bayraktar ise İTÜ Makine Mühendisliği bölümü mezu-
nu. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ekonomi 

hukuku alanında ve Fletcher School of Law and Dip-
lomacy’de uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans 
derecelerine sahip olan Bayraktar, 2010-2016 yılları 
arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Ku-
rul Üyeliği yaptı. Bayraktar halen Dünya Enerji Konseyi 
Türkiye Başkanlığı’nı yürütüyor. 

1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler ile İşletme bölümlerini bitiren 
Mithat Cansız, lisansüstü eğitimini, Münih Üniversite-
si Uluslararası İşletme (MBA) bölümünde tamamladı. 
2001-2004 yılları arasında Almanya’da Siemens’te 
uzman olarak çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönen Can-
sız, bir süre özel sektörde görev yaptı, daha sonra ka-
muya geçerek 2007-2010 yılları arasında Başbakanlık 
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı bünyesinde direktör 
olarak çalıştı. Cansız, 2010-2016 yıllarında TPIC’de 
yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve yönetim kurulu 
başkanı olarak görev yaptı. Cansız, Aralık 2016’dan bu 
yana Enerji Bakanlığı’nda müşavir olarak çalışıyordu. 

EPDK’nın yeni yöneticileri göreve başladı 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İkinci Başkan-

lığı’na Zekeriya Gökşenli atanırken, İbrahim Tan ve Mu-
hammed Mustafa İzgeç de Kurul üyeliklerine atandılar.  

Gökşenli’yi EPDK İkinci Başkanlığı’na getiren Cum-
hurbaşkanlığı kararıyla; İbrahim Tan ve Dr. Muham-
med Mustafa İzgeç de Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rulu üyeliklerine atandı. 

Gökşenli ile kurul üyeliğine atanan İbrahim Tan ve 
Dr. Muhammed Mustafa İzgeç, Yargıtay Birinci Başka-
nı İsmail Rüştü Cirit ve heyetinin önünde yemin ederek 
göreve başladı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan 
Gökşenli, uzun yıllarda kamuda görev yaptı. Türkiye 
Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü’nde avukat ve hu-
kuk müşaviri olarak çalışan Gökşenli, EPDK’da Grup 

Başkanı; Hukuk Dairesi Başkanı ve üye olarak görevler 
üstlendi. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Kurul üye-
liğine atanan 3 üye Yargıtay’da yemin ederek görevle-
rine başladı. 

STFA’da CEO koltuğuna Aslan Uzun oturdu 
STFA Yatırım Holding CEO’su Yetik Kadri Mert, 

ön- ceden planlandığı üzere, 31 Temmuz 2018 
tarihi itibarıyla görevini STFA Grubu Enerji 

Grup Başkanı Aslan Uzun’a devretti. Yetik 
Kadri Mert, kendi isteği ve vizyonu doğ-
rultusunda değişik projelerde yer almayı 

hedeflerken, STFA Grubu şirketlerinin yö-
netim kurullarındaki görevlerine de-

vam edecek.
STFA’nın yeni CEO’su olan Aslan 

Uzun, ODTÜ Makine Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1985 
yılında MNG Holding’de iş hayatına 
atılan Uzun, 1988 yılında Koç Hol-
ding’e katılarak Ford Otosan ve 
Ram Dış Ticaret’te yöneticilik yap-
tı. Daha sonra lojistik sektörüne 
geçiş yapan Uzun, TNT / Ceva Lo-
jistik Türkiye, Yunanistan, Balkan-

lar, Kuzey Afrika ve Orta Asya Bölgeleri genel müdürü 
oldu. Toros Tarım Genel Müdürü iken 2013 
yılında STFA’ya katılan Uzun, Enerji Grup 
Başkanlığı görevini sürdürüyordu. 

Görev değişikliği ile ilgili STFA Grubu 
adına bir açıklama yapan İlker Keremoğ-
lu, “Grubumuzun sürdürülebilir büyüme 
hedefi çerçevesinde dönüşüm stra-
tejilerini başarıyla uygulayarak gru-
bumuzun liderlik ekibini yeniden 
kuran Yetik Kadri Mert’e yaptığı çok 
önemli katkılar için teşekkürlerimi 
sunuyor, yönetim kurulu üyemiz 
olarak çalışmalarında başarılar 
diliyorum. Kendisinden bayrağı 
devralacak olan Aslan Uzun’u yeni 
görevinden dolayı kutluyor başarı-
lar diliyorum” dedi. 

Enerya’nın yeni müdürü Arda Beştaş oldu 
Aslan Uzun’un STFA Yatırım Holding CEO’luğuna 

atanmasının ardından boşalan Enerya Genel Müdürlü-
ğü görevini Arda Beştaş devraldı. 2008 yılından itiba-
ren Enerya’da Pazarlama, Satış ve Müşteri Hizmetleri 
Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Arda 
Beştaş, 31 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla 
Enerya Genel Müdürü unvanınyla çalışma-
ya başladı. 

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme 
Fakültesi, yüksek lisansını Southbank University 
London’da Uluslararası İş Yönetimi Bölümü’nde 
tamamlayan Beştaş, Global Yatırım Holding ve 

Anadolu Grubu’nda çeşitli pozisyonlarda görev 
yaptı. Beştaş, Enerya’ya katılmadan önce 

son olarak John’s Coffee Genel Müdürü 
olarak çalışıyordu. 

Aytemiz’de üst düzey atama
Doğan Holding İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Aygen 

Ayözger Özvardar, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım Yönetim Ku-
rulu Murahhas Üyesi olarak atandı. 1976 doğumlu olan 
Ayözger, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’n-
den mezun olduktan sonra Boston College’ta MBA eğiti-
mini tamamladı. Kariyerine İş Yatırım Menkul Değerler’de 
başlayan Ayözger çeşitli sektörlerde birleşme-devralma 
projelerinde danışmanlık yaptı. 2005 yılında Doğan Hol-
ding İş Geliştirme Birimi’ne katılan Ayözger, 2008-2011 
yılları arasında enerji bölüm başkanı olarak Petrol Ofisi 

operasyonlarını yönetti. Ayözger, 2011 yılından 
itibaren Doğan Holding İş Geliştirme Başkan 
Yardımcısı olarak holding ve grubun birleşme 
- devralma ve ortaklık projelerini yürüttü.

Bugüne kadar birçok grup şirketinin 
yönetim kurullarında aktif görev alan Ay-
gen Ayözger Özvardar, ayrıca DEİK Yurt-
dışı Yatırımlar Konseyi Başkan Yardım-
cılığı ve DEİK Enerji Konseyi Yönetim 
Kurulu Üyesi görevlerini de yürüttü. 

Abdullah Tancan Alparslan Bayraktar Mithat Cansız

Yetik Kadri Mert Aslan Uzun
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Shell’de 21 ülkenin filo çözümleri,  
Emre Turanlı’ya emanet

Shell’de Almanya, Avusturya ve İsviçre Bölgesi 
Perakende Satışlar Pazarlama Müdürü olarak görev 
yapan Emre Turanlı, Shell Büyüyen Pazarlar Filo Çö-
zümleri Genel Müdürü olarak atandı. Emre Turanlı, 
yeni görevinde 21 ülkeden sorumlu olacak.

Robert Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu 
olan Turanlı, Shell’e 2003 yılında Almanya’da finansal 
analist olarak katıldı. Sonrasında sırasıyla, Strateji & 
Portföy Yönetimi, İngiltere ve İrlanda’da Filo Satışla-
rı Satış Müdürü, Türkiye’de Ticari Yakıtlar Müdürü, en 
son Almanya, Avusturya ve İsviçre Bölgesi Perakende 
Satışlar Pazarlama Müdürü olarak görev aldı. 

Emre Turanlı, bir önceki görevi sırasın-
da istasyon marketlerinin yeniden yapı-
landırılması, sadakat programında inovatif 
yaklaşım ve farklılaştırılmış ürünler 
gibi projelerle müşteriler ve iş 
ortakları için daha fazla değer 
yaratılmasına liderlik etmiştir. 

Turanlı, yeni görevinde, 
aralarında Güney Afrika, Tür-
kiye, Rusya, İtalya, Polonya 
ve Macaristan’ın da olduğu 
21 ülkeden sorumlu olacak.

Günsan Elektrik’e yabancı CEO 
İnşaat sektörü için; anahtar, priz gibi elektrik tesi-

sat ekipmanları ürünleri üreten, Türkiye’nin yanı sıra 
dünyanın birçok ülkesine ürünlerini ulaştıran Günsan 
Elektrik’te üst düzey görev değişikliği gerçekleşti. 
2014 yılından bu yana şirketin üst düzey yöneticisi 
olan Stephane Nuss’ın yerine, Francisco Gil Garcia 
getirildi. 

Günsan Elektrik’in yeni CEO’su Francisco Gil Gar-
cia’nın Konut & Ticari B2B ürün kanallarında 18 yılı 
aşkın tecrübesi bulunuyor. Kariyerine 2000 yılında 

Fransa’da elektrik mühendisi & proje yöneti-
cisi olarak başlayan Francisco Gil Garcia; ope-
rasyon yönetimi, iş geliştirme, strateji tanımı ve 
uygulaması alanlarında yöneticilik görevlerinde 
bulundu. 2014 yılından bu yana Schneider 
Electric Strateji ve Pazarlamadan So-
rumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Gil 
Garcia, 2018 Ağustos ayı itibarıyla 
Günsan Elektrik’te CEO görevini 
yürütmeye başladı. 

Tunçmatik’e yeni genel  
müdür atandı 

20 yıldan fazla bir süre, aralarında Schneider Electric, Viko  gibi ulusal ve glo-
bal devlerin de yer aldığı firmalarda satış ve pazarlama müdürlüğü görevlerinde 
bulunan İlker İşgör, Tunçmatik Genel Müdürü görevine getirildi. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olduk-
tan sonra profesyonel kariyerine başlayan İşgör; aynı zamanda 2003 yılında, 

yine aynı üniversitede elektrik mühendisliği yüksek lisans eğitimini tamam-
ladı.

İşgör, profesyonel kariyeri boyunca yürüttüğü satış ve pazarlama mü-
dürlüğü görevlerinin yanı sıra stratejik planlama, iş geliştirme, kar-zarar 
ve risk yönetimi sorumluluğu, sektörel odaklı yaklaşım, müşteri bağlılık 
programı ve e-Ticaret kanalı gibi alanlardaki çalışmalarıyla tanınıyor. 
1975 doğumlu İlker İşgör, evli ve iki çocuk babası.

TBMM Enerji Komisyonu çalışmalarına başladı
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki Enerji Komisyonu, Mustafa Elitaş Başkanlığı’nda çalışmalarına başladı. 

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna seçilen milletvekilleriyle ilgili TBMM 
Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Başkanlığını Mustafa Elitaş’ın (Adalet ve Kalkınma Partisi /Kayseri) üstlen-
diği komisyon 26 kişiden oluşuyor. Komisyonun Başkanvekilliğini Fahri Çakır (Adalet ve Kalkınma Partisi /Düzce) 
yürütecek. Komisyon sözcüsü Ahmet Çolakoğlu (Adalet ve Kalkınma Partisi /Zonguldak), komisyon katibi ise 
İffet Polat (Adalet ve Kalkınma Partisi /İstanbul) oldu.

Komisyon üyeliklerine ise Adalet ve Kalkınma Partisi’nden 13, Cumhuriyet Halk Partisi’nden 6, Halkların De-
mokratik Partisi’nden 3 üye, Milliyetçi Hareket Partisi’nden ve İyi Parti’den ikişer üye seçildi. 
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CK Enerji’de Rekabet Uyum Müdürü  
Hakan Erek oldu 

Şubat 2017’den beri CK Enerji’de Rekabet Uyum Direktörü pozisyonunda görev yapan Metin 
Pektaş’tan boşalan göreve Rekabet Uyum Müdürü olarak Hakan Erek getirildi. 6 Ağustos 2018 
tarihi itibarıyla göreve başlayan Erek, Portföy Yönetimi Koordinatörlüğü’ne bağlı olarak faaliyet 
gösteren ve CK Enerji çatısı altındaki tüm şirketlerde rekabet hukukuna uyumun kurumsallaştı-
rılması amacıyla faaliyet gösteren birimi yönetecek. 

2012’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bili-
mi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Erek, ayrıca ekonomi yandal programını 
bitirdi. Erek, 2017 yılında başlaldığı Selçuk Üniversitesi’ndeki hukuk eğitimine devam 
ediyor. 2013-2018 yılları arasında Rekabet Kurumu’nda uzman olarak görev alan Erek, 
ağırlıklı olarak elektrik, gaz, petrol ve kimya pazarlarındaki antitröst, birleşme, satın 
alma ve özelleştirme konuları üzerine çalıştı.

ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım’ı  
Uğur Yüksel yönetecek

Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa illerinde 
elektrik dağıtım hizmeti veren ADM ve GDZ Elektrik 
Dağıtım şirketlerinin İcra Kurulu Başkanı Uğur 
Yüksel oldu. 

Eylül 2011’den bu yana, elektrik dağıtım 
sektörünü temsil eden ELDER Elektrik Dağı-
tım Hizmetleri Derneği Genel Sekreteri olarak 
görev yapan Uğur Yüksel, 8 Ağustos tarihin-
de ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım şirketlerinde 
Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı 
olarak göreve başladı. 

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversi-
tesi Elektrik Mühendisliği’nde tamamla-

yan Yüksel, ABD’deki Drexel Üniversitesi’nden işletme 
yüksek lisans derecesine sahip. Enerji, bilişim ve sa-
vunma sanayii sektörlerinde 30 yılı aşan deneyime 

sahip olan Yüksel, iş hayatına 1987 yılında Milli 
Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlı-
ğı’nda başladı.

2001’de Türkiye’nin ilk tekno parkı olan ODTÜ 
Teknokent’in kurucu genel müdürlüğünü üst-

lenen Yüksel, 2008- 2011 yılları arasın-
da, Lotus Enerji’de Türkmenistan’da 

enerji santrali, iletim ve dağıtım 
hattı projelerinin yürütülmesinde 
direktör görev yaptı. 



Sur EnErji’dEn 315 milyon Tl’lik rEs ProjEsi

Sur Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Sur 
Enerji’nin Kurtini RES Projesi, yaklaşık 315 mil-

yon TL yatırım değeriyle faaliyete başladı. Sur Şirketler 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Yeni-
lenebilir enerjide her yıl bir yatırımı aktif hale getirme 
gayretimiz doğrultusunda Kurtini RES projemizi dev-
reye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu santralimizle 
birlikte Sur Enerji olarak yenilenebilir enerji gelirimiz 
yıllık 42 milyon TL’ye ulaşmış olduk” dedi.

Devreye alınan yeni rüzgar enerji santrali, yıllık 
yaklaşık 15 bin hanenin enerji tüketimini karşılayabi-
lecek kapasiteye sahip. 

Doğayı korumak ve gelecek nesillere sürdürülebilir 
bir çevre bırakabilmek amacıyla yenilenebilir enerjiyi 
tercih ettiklerini belirten Elmas, her yıl bir enerji sant-
ralini devreye alma hedeflerini gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Elmas, “2017 yılında Mersin’de Elmalı rüzgâr 
enerji santralini devreye almıştık. Yeni devreye aldı-

ğımız Kurtini rüzgâr enerji santraliyle 2018 yılındaki 
hedefimiz de gerçekleşmiş oldu. Yenilenebilir enerji 
yatırımlarımız 2019 ve 2020 hedeflerimiz şeklinde 
devam edecek. Her yıl bir santrali devreye almaya 
gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Güriş ukrayna’nın ilk rEs’ini kuruyor 

Güriş İnşaat Ukrayna’nın Odessa bölgesinde 
kuracağı ve bölgenin ilk RES’i olacak 32,4 MW 

kapasiteli Ovid Wind 1 santralinin inşaatına başladı. 
Ukrayna Rüzgar Enerjisi Birliği (UWEA) tarafından ya-
pılan açıklamada Odessa’nın Ovidiopolsky bölgesinde 
yer alacak RES parkı için ilk türbinlerin temmuz so-
nunda yüklenildiği belirtildi. Açıklamada yine aynı böl-
gede kurulacak ikinci faz Ovid Wind 2 (51 MW) sahası 
için de izin sürecinin devam ettiği not edildi. 

Güriş İnşaat, Kosova’nın ilk RES’i olacak Kitka RES 
(32,4 MW) projesinde de üstlenici şirket olarak geç-
tiğimiz günlerde Kosova’nın elektrik iletim, sistem ve 
piyasa operatörü KOSTT ile elektrik alım anlaşması 
imzalamıştı. Reuters’da yer alan haberde Güriş İnşa-
at’ın proje müdürü Tuncer Baltacı, Kitka RES ile yılda 
110 milyon KWh üretim yapılacağını ve 10.000’den 
fazla meskene enerji verileceğini açıklamıştı.

Öte yandan Güriş Holding  Afyonkarahisar’da Ko-
catepe Rüzgar Santrali’ni kuracağını açıkladı. 116 

metre kule yüksekliği ve 127 metre kanat çapına sa-
hip türbinler, özel tasarımları sayesinde düşük ve orta 
güçteki rüzgarlarda bile yüksek güç üretebilme özel-
likleriyle farklılaşıyor.

diclE ElEkTrik, alt yapı için 37 milyon Tl hArcAdı 

Dicle Elektrik, enerji alt yapısını güçlendirmek 
için Cizre ve Silopi’ye 37,4 milyon TL’lik yatırım 

yaptı. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şır-
nak ve ilçelerinde enerji alt yapısını güçlendirmek ve 
tüketicilerine kesintisiz enerji verebilmek için yatırım-
larını sürdüren Dicle Elektrik, Şırnak’ın en büyük ilçe-
leri olan Cizre ve Silopi’ye özelleştirme sürecinde 37 
milyon 400 bin liralık yatırım yaptı.

Dicle Elektrik her iki ilçede son olarak havai iletim 
hatlarını yer altına aldı, yeni trafolar ve dağıtım şebe-
kesi kurdu, şehir aydınlatmasını da iyileştirdi. Dicle 
Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürü Murat Horoz, Cizre 
ve Silopi’de daha önce görüntü kirliliğine de neden 
olan elektrik kablolarının yeraltına alınması ile güç 
artışı sağlanmasının yanında enerji arzının da daha 
güvenli hale geldiğini söyledi. Cizre’de bulunan Nu-
saybin Caddesi’nde haziran ayı sonunda enerji hatla-
rının yeraltına alınması işinin başladığını ve buradaki 
çalışmanın tamamlandığını belirten Horoz, “Nusay-
bin Caddesi’ndeki bu çalışmanın ardından Dicle-Şah 
Mahallesi ve Yafes Caddesi’nde bulunan havai hatla-
rın yer altına alınmasına başlayacağız. Hazırlıklarımız 
devam ediyor. Yine ilçenin Konak Mahallesi ve Silopi 
Caddesi’nde 1.5 kilometrelik güzergahta hat döşeme 
çalışmalarımızı tamamladık. Sırasıyla havai hatlar sö-
külecek ve şebeke devreye alınacak. Cizre ilçemize 4 
milyon lirası 2018’de olmak üzere özelleştirme süre-
cinde yaptığımız yatırım miktarı 19.5 milyon lira gibi 
ciddi bir rakama ulaştı” dedi. 

avrupa’nın ilk günEş panEli gEri dönüşüm tESiSi açıldı

Fransız su arıtma ve atık teknolojileri firması 
olan Veolia, Avrupa’nın güneş panelleri için ilk 

geri dönüşüm tesisini faaliyete geçirdiğini, binlerce 
tonluk güneş panellerinin geri dönüşümünü bu tesis-
te sağlayacağını açıkladı.

Güney Fransa’daki Rousset’teki yeni tesis, güneş 
enerjisi endüstrisi geri dönüşüm organizasyonu PV 
Cycle France ile 2018 yılında 1.300 ton güneş panelini 

geri dönüştürmek için bir kontrat imzalamıştı. 2022’ye 
kadar bu rakamın 4 bin tona çıkması bekleniyor.

Veolia Elektronik Geri Dönüşüm Başkanı Gilles Car-
suzaa, gazetecilere verdiği demeçte, “Bu, Avrupa’da 
muhtemelen dünyanın ilk özel güneş paneli geri dö-
nüşüm tesisi” dedi. Şimdiye kadar, kullanım ömrünü 
tamamlamış veya kırılmış güneş panelleri, genellikle 
yalnızca cam ve alüminyum çerçevelerinin geri kaza-
nıldığı ve özel camlarının diğer camlarla karıştırıldığı 
genel amaçlı cam geri dönüşüm tesislerinde işleni-
yordu. Geri kalanlar da çimento fırınlarında yakılıyor-
du.

Veolia’nın yeni tesisindeki robotlar, yeni paneller 
yapmak için kullanılabilecek granül haline getirilen 
cam, silikon, plastik, bakır ve gümüş gibi malzemele-
rin toplanması için parçalara ayırıyor. Tipik bir kristalin 
silikon güneş paneli yüzde 65-75 cam, çerçeve için 
yüzde 10-15 alüminyum, yüzde 10 plastik ve sadece 
yüzde 3-5 silikondan oluşuyor. Yeni tesis, Fransa’daki 
tüm devre dışı bırakılmış PV panellerini geri dönüş-
türmeyi hedefliyor ve bu deneyimi yurt dışında benzer 
tesisler kurmak için kullanacak. 
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kalaşnikof, TEslA’yA rAkiP oluyor

Rus silah üreticisi Kalaşnikof, 
geliştirdiği retro görünüm-

lü ve tek şarjda 350 km gidebilen 
CV-1 adlı elektrikli araçla ABD’li 
Tesla’ya rakip olmaya hazırlanıyor. 

Rus silah üreticisi Kalaşni-
kof, 1970’lerin nadir bir otomobil 
modelinden ilhamla geliştirdi-
ği ve mat mavi prototipine CV-1 
adını verdiği yeni elektrikli aracın, 
ABD’li elektrikli araç üreticisi Elon 
Musk’ın Tesla’sına alternatif ola-
cağını açıkladı. Araç, Moskova’daki 
Savunma Fuarı’nda ilk kez tanıtıldı. 

Şirketten yapılan açıklamada, 
“Bu teknoloji bizi Tesla gibi küre-
sel elektrikli araç üreticileri arasına 
sokacak ve onlara rakip olmamızı 

sağlayacak. Konseptimizi geliştirir-
ken küresel pazar liderlerinin dene-
yimlerinden ilham aldık” denildi. 

Aracın görünümü, 1970’le-
rin Sovyet kısa kasa otomobili 
Izh-Kombi’den esinlenilerek ta-
sarlandı. Kalaşnikof Concern adlı 
ana şirket elektrikli süper otomobil 
için son teknoloji ürünleri ürettik-
lerini ve devrim yaratacak bir in-
vertör (güç çevirici) geliştirdikleri-
ni kaydetti. Araç tek şarjda 350 km 
gidebilecek.

applE, çin’E 300 milyon dolArlık yATırım yAPAcAk

Teknoloji devi Apple, Çin’deki 
tedarikçileriyle birlikte ülke-

de yeni güneş ve rüzgar projelerine 
300 milyon dolarlık yatırım yapa-
cağını açıkladı. Çin’deki tedarik-
çilerinin mağazalarında ve genel 
merkezlerinde tamamen yenilene-
bilir enerji kullanmasını hedefle-
yen Apple Inc., temiz enerji alanın-
da faaliyetlerini yoğunlaştırmaya 
devam ediyor. Apple tarafından 
10 adet tedarikçisinin işbirliğiy-
le oluşturulan ve Çin Temiz Enerji 

Fonu olarak adlandırılan fon, önü-
müzdeki dört yıl içinde Çin’deki ye-
nilenebilir enerji kaynaklarına 300 
milyon dolarlık yatırım yapacak. 

Apple, en fazla tedarikçisi-
nin bulunduğu Çin’de bu fon ile 1 
GW’tan fazla yenilenebilir enerji 
yatırımı yapılacağını ve bu yatı-
rımlarla 1 milyon evin elektrik ih-
tiyacının karşılanabileceğini açık-
ladı. Catcher Technology, Compal 
Electronics, Corning Incorpora-
ted, Golden Arrow, Jabil, Luxsha-
re-ICT, Pegatron, Solvay, Sunway 
Communication ve Wistron Apple 
ile fon oluşturan tedarikçiler ara-
sında yer alıyor. 

yEnilEnEbilir EnErjidE kürEsEl yATırım  
1000 gW Sınırını aştı

Küresel güneş ve rüzgar enerjisi kurulum kapasi-
tesi haziran ayının sonunda 1000 GW sınırını aştı. 

Bloomberg New Energy Finance’ın (BNEF) yayınladığı 
‘World Reaches 1000 GW of Wind and Solar, Keeps Go-
ing’ adlı rapora göre, güneş ve rüzgar enerjisi kurulum-
ları 2000 yılından beri toplamda 65 kat ve 2010’dan beri 
4 kat büyüyerek 1.000 gigawatt’ı (1 terawatt) geçti. Top-
lam kapasite 1.013 GW oldu. Bunun yüzde 54’ünü rüzgar 
ve yüzde 46’sını güneş enerjisi oluşturdu.

1 TW kapasiteye ulaşmak için toplamda 2,3 trilyon 
dolar harcandığı tahmin ediliyor. Rapora göre 2007 
yılında dünya çapında sadece 8 GW’lık güneş enerjisi 
kurulumu ve 89 GW’lık rüzgar enerjisi kurulumu bulu-
nuyordu. O dönemde küresel güneş ve rüzgar enerji-
si kaynaklarının sadece yüzde 8’ini güneş santralleri 
oluştururken, şimdi toplamın yüzde 46’sını oluştu-
ruyor. Bu da güneş enerjisinin 10 yıl içinde yüzde 57 
oranında büyüdüğü anlamına geliyor.

TEslA, dünyanın En büyük dEpolama tESiSini kuruyor

Tesla’nın kurucusu Elon Musk, dünyanın en bü-
yük depolama tesisini İngiltere’de kuracak. 

Kent şehrinin bataklık bölgesini yaklaşık 1 milyon 
güneş paneliyle çevreleyecek olan proje, 400 milyon 
poundluk yatırım planının ilk adımını oluşturuyor. Ba-
taklık üzerine kurulması planlanan depolama tesisi-

nin, 600 futbol sahası büyüklüğünde olması planlanı-
yor. Çevreciler, bataklığın nesli tükenmek üzere olan 
bazı kuş türleri için yaşam alanı ve vahşi hayat için ko-
ruma alanı olduğunu söylüyor ancak Musk, projeden 
vazgeçmeyi düşünmüyor. 

Depolama tesisi, geçen yıl Elon Musk  tarafından 
Güney Avustralya’da inşa edilenden 3 kat daha büyük 
olacak. Geçen yıl inşa edilen, dünyanın en büyük enerji 
depolama tesisi 129 megawatt saat kapasiteye sahip. 
Rapora göre yeni olan ise 350 megawatt saat kapasi-
teye sahip olacak. Batarya birimleri 15 futbol sahası-
na eşit bir alanı kapsayacak.

Graveney bataryası, gün içinde talebin ve değişken 
spot elektrik fiyatlarının düşük olduğu güneşli zaman 
dilimi süresince üretilen enerjiyi depolayacak. Şirket, 
depoladığı enerjiyi fiyatların çok daha yüksek olduğu 
diğer zamanlarda ulusal şebekeye satacak. Hive Enerji 
ve Wirsol ortaklığındaki geliştiriciler, 350 MW’lık mak-
simum çıktı ile İngiltere’de mevcuttaki güneş enerjisi 
tarlasından 7 kat daha büyük olacak. Proje, 110 binin 
üzerinde eve enerji sağlayabilecek. 

yAbAncı yATırımın üÇTE biri EnErji sEkTörünE yAPıldı

Türkiye’de enerji sektöründe 
yapılan uluslararası doğ-

rudan yatırımlar, bu yılın 5 ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre 3 
katına yükselerek 649 milyon dolar 
oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı’nın Uluslararası Doğrudan Yatı-
rım Verileri Bülteni verilerine göre, 
uluslarası doğrudan yatırım girişi 
bu yılın ocak-mayıs döneminde 
toplam 2,1 milyar dolar seviyesin-
de gerçekleşti.

Bu dönemde uluslararası doğ-

rudan yatırım girişinin en çok ger-
çekleştiği sektör, son dönemde 
büyük projelerin hayata geçirildiği 
enerji oldu. Yabancıların Türkiye’ye 
yaptıkları doğrudan enerji yatırım-
ları üç katına yükseldi. Geçen yılın 
ocak-mayıs döneminde 202 mil-
yon dolar seviyesinde gerçekleşen 
enerji sektöründeki doğrudan ya-
tırımlar, bu yılın aynı döneminde 
649 milyon dolar olarak kayıtlarda 
yer aldı. Böylece bu yılın 5 ayında 
hayata geçirilen uluslararası doğ-

rudan yatırımların da yaklaşık 3’te 
1’i enerji sektörüne yapıldı.

Uluslararası doğrudan yatırım 
verilerinin ülkelere göre dağılımı in-
celendiğinde ise bu yılın ocak-ma-
yıs döneminde nakit sermaye gi-
rişinin yüzde 64,3’ü Avrupa Birliği 
ülkeleri kaynaklı oldu. Sermaye gi-
rişinin yaklaşık 1,4 milyar doları AB 
ülkelerinden, 409 milyon doları Asya 
ülkelerinden, 175 milyon doları ABD 
ve 172 milyon doları diğer Avrupa 
ülkelerinden gerçekleşti.
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ATıkTAn 5 milyAr dolarlık  
EnErji ürEtilEbilir

Malatya’da şehir çöpünden enerji 
elde eden santral kuran ve Afyon’da 

yeni bir atıktan enerji santrali kurmaya ha-
zırlanan Mimsan Grup CEO’su Ahmet İlhan, 
Türkiye’de yılda 200 milyon ton atık ortaya 
çıktığını söyledi. Bu atıkların 5 milyar dolar-
lık katma değer üreteceğine dikkat çeken İl-
han, “Cari açığın azaltılmasına ciddi katkılar 
yapacaktır” dedi.

Mimsan Grup Türkiye’nin şehir çöpünden 
termik yöntemle enerji üreten ilk santrali-
ni “Yap-işlet devret” modeliyle Malatya’da 
kurdu. Mimsan’ın kurduğu santralle yakla-
şık 40 bin konutun elektrik ihtiyacı karşıla-
nacak. Türkiye’de belediyeler çöp bertara-
fında genellikle vahşi depolama yöntemini 

kullanıyorlar. Bazı şehirlerde, çöpten çıkan 
metan gazından enerji üretilirken Mimsan, 
Malatya’da evsel atıkları yakarak enerji elde 
ediyor. Malatya’daki santral, bu nite-
liğiyle Türkiye’de bir ilk olma özelli-
ğini taşıyor. Mimsan, Malatya’daki 
santralin yanı sıra Afyon’da da 
atıktan enerji elde edecek yeni 
bir biyokütle enerji tesisi kur-
maya da hazırlanıyor. Mimsan 
Grup CEO’su Hacı Ahmet İlhan, 
tamamlandığında 25 MW ku-
rulu güce sahip olacak sant-
ralin, biyokütle yakmada Tür-
kiye’nin en büyüğü unvanını 
kazanacağını belirtiyor.

fAcEbook dA yEşilci oluyor 

Dünyanın en popüler sosyal ağı Facebook, faa-
liyetlerini yenilenebilir enerji ile güçlendirmeyi 

hedefliyor. Aynı zamanda sera gazı emisyonlarını da 
hedefleyen bu proje, 2021 yılına kadar tamamlanmış 
olacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Facebook, 
2020 yılı sonuna kadar tüm küresel faaliyetlerini yeni-
lenebilir enerji ile güçlendirmeyi planladığını açıkladı. 
Bunun yanı sıra sera gazı emisyonlarını da aynı süreç 
içerisinde yüzde 75 oranında azaltmayı taahhüt etti. 

Facebook sözcüsü açıklamada, “İhtiyaçlarımıza uyan 
ve enerji piyasalarını ileriye taşıyabilecek yenilenebilir 
enerji çözümleri bulmak için açık ve yenilikçi bir yak-
laşım getiriyoruz. Altyapıyı inşa ederek diğer alıcılara 
projeler açarak veya yeşil tarife kurarak; müşterilerin 
yerel tesislerinden yenilenebilir enerji satın almalarını 
sağlayarak, diğer şirketler ve kuruluşlar için yenilene-
bilir enerji kaynaklarına erişim sağlamak için çalışıyo-
ruz” dedi.
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Aynı yöntem elektrik fiyatları için de uygulandı. 
Ticarethane tarifesine yüzde 13.9, konutlara da yüz-
de 9 zam yapıldı. Sanayi elektriğinin fiyatı da yüzde 
13.9 arttı. Son zamla    birlikte yılbaşından itibaren 
kümülatif olarak yapılan elektrik fiyat artışı yüzde 
26.7’ye çıktı. 

Görevli tedarik şirketinden (GTŞ) elektrik alan 
iletim sistemi kullanıcılarına 1 Ağustos’ta yüzde 
15.9 zam yapıldı. Bu gruba, yılbaşından itibaren ya-
pılan zam oranı yüzde 30’a dayandı. 

Finansal sürdürülebilirlik hedefi kapsamın-
da elektrik ve doğal gazda izleyen aylarda da belli 
oranlarda zam yapılabileceği yönünde güçlü sinyal-
ler geliyor. Eylülde ve ekimde hem doğal gaza hem 
de elektriğe zam yapılması sürpriz olarak değerlen-
dirilmiyor. 

Katılımcılık
Bakan Fatih Dönmez, yeni dönemde enerji poli-

tikalarını oluştururken, gerek tüketicilerin, gerekse 
sektörün oyunlarının görüş, düşünce ve önerilerini 
alacak. Dönmez, bu amaçla enerji sektörüyle görüş-
melere başladı bile…  

Dönmez, göreve başlamasının ardından elektrik, 
doğal gaz ve petrol şirketlerinin çatı örgütleri ELDER, 
EÜD, PETDER, PETFORM yöneticileriyle bir araya 

geldi.   Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketle-
rin patron ve yöneticilerine de randevu veren Bakan 
Dönmez’in, tüketicilerin de görüşlerini almak üzere 
bir geniş katılımlı bir toplantı yapmayı planladığı, bu 
toplantının en kısa sürede gerçekleştirileceği belir-
tildi. Katılımcılık hedefi kapsamında oluşturulacak 
iletişim platformu, sektörde sağlıklı karar alma sü-
reçlerini işletecek; şirketler ile tüketici arasında an-
layış ve işbirliğine dayalı yeni bir ilişki oluşturacak. 

Politik sürdürülebilirlik
Enerjide politik sürdürülebilirlik için istikrar, de-

neyim ve uzun soluklu bakış açısı ve planlama büyük 
önem taşıyor.  Cumhurbaşkanlığı hükümümet siste-
minin öngörülen avantajlarının sağlam ve deneyimli 
kadrolarla birleştirilmesi ve böylece sektörün önün-
deki engellerin aşılması, sorunların çözülmesi bek-
leniyor. Bu sorunlardan en büyüğünü hiç kuşkusuz 
gerek elektrik üretim, gerekse de dağıtım sektörünün 
50 milyar doları aşkın kredi borcu oluşturuyor. Politik 
sürdürülebilirlik hedefi kapsamında çizilen kısa, orta 
ve uzun vadeli stratejilerle bu soruna da el atılması, 
sektörün dinamizminin ve yatırım yapma iştahının 
artırılması amaçlanıyor. Bakan Dönmez’in, sektörün 
borçlarıyla ilgili olarak bazı temaslarda bulunduğu, 
bankacılık sektörüyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 
enerji sektöründe yeni dönem için üç öncelik be-
lirlediklerini vurgulayarak, “Bunlar finansal sürdü-
rülebilirlik, politik sürdürülebilirlik ve katılımcılık. 
Milli enerji ve maden politikamızı devam ettireceğiz” 
dedi. Dönmez’in, bu mesajı çerçevesinde “finansal 
sürdürülebilirlik” için ilk adım 1 Ağustos’ta atıldı. 
Elektrik ve doğal gazda konutlara yüzde 9, sanayiye 
yüzde 14 zam yapıldı. BOTAŞ, elektrik üretim amaçlı 
doğal gaz santrallarine sattığı doğal gazın fiyatını da 
yüzde 49.52 artırdı.

Elektrik ve doğal gazda izleyen aylarda da belli 
oranlarda zam yapılabileceği yönünde güçlü sinyal-
ler geliyor.

Enerji Panorama, Enerji Bakanı Dönmez’in    “Üç 
öncelik belirledik. Bunlar finansal sürdürülebilirlik, 
politik sürdürülebilirlik ve katılımcılık. Milli enerji ve 
maden politikamızı devam ettireceğiz” mesajının 
arka planını araştırdı. İşte, enerjide yeni dönemin 
şifreleri:   

Finansal sürdürülebilirlik
Döviz kurundaki artış, ABD’nin İran’a yönelik yap-

tırım kararı, ticaret savaşları, enerji fiyatlarını vuru-
yor. Doğal gaz ve petrolde net ithalatçı olan Türkiye, 
enerjide ciddi bir maliyet baskısı yaşıyor. 

Yeni enerji yönetimi, finansal sürdürülebilirlik 
hedefi doğrultusunda 1 Ağustos’ta radikal bir karar 
aldı. Artan maliyetleri azaltmak ve yıllardır sürdü-
rülen sübvansiyonlara belli ölçüde son vermek için 
ilk adımı atarak elektrik ve doğal gaza zam yapıldı. 
BOTAŞ, elektrik üretim amaçlı

Doğal gazın 877.6 TL olan bin metreküp fiyatını 
yüzde 49.52 artırarak bin 312.2 TL’ye (zammın ya-
pıldığı dönemde 270 dolara denk geliyordu) çıkardı. 

BOTAŞ; sanayi ve konutlarda kullanılan doğal ga-
zın da fiyatını artırdı. Yıllık tüketimi 300 bin metrekü-
pün üzerinde olan sanayi kuruluşları için 877.6 TL 
olan fiyat, yüzde 14 artışla bin TL’ye yükseldi. Konut-
larda 764 TL  olan fiyat, yüzde 9 artışla 832 TL’ye çıktı. 

Enerjide yeni 
dönemin şifreleri

GAZBİR ve Enerji Verimliliği Derneği sektörün beklentilerini anlattı. PETDER yönetimi Ankara'ya Bakan Dönmez'i kutlamaya gitti

Bakan Dönmez'i ilk ziyaret eden STK'lardan biri Elektrik Mühendisleri Odası oldu
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▶ Enerjide yeni dönemin şifreleri YAKIN PLAN 
Deniz Suphi



olarak da Enerji Bakanlığı’nda üst düzey görevler 
üstlenmiş, sektörün yakından tanıdığı Fatih 

Dönmez, yeni dönemin enerji bakanı 
olarak açıklandı. Fatih Dönmez’in 

yardımcılıklarına ise Cumhur-
başkanı Erdoğan tarafından 

Abdullah Tancan, Alpars-
lan Bayraktar ve Mithat 

Cansız getirildi. 
Göreve başlayan 

Bakan Dönmez, bir 
yandan değişen ba-
kanlık yapısının ka-
rarnamelere uygun 
hale getirilmesine 
çalışırken bir yandan 

da yeni dönemde na-
sıl bir politika izleye-

ceklerinin ana hatlarını 
paylaşmaya başladı. Bir 

süredir devam eden ‘milli 
enerji’ yaklaşımının kendisinin 

bakanlığı döneminde de süreceğini 
hatta daha önce belirlenmiş enerji po-

litikalarında köklü bir değişiklik olmayacağını 
belirten Bakan Dönmez, sektörün tüm paydaşlarıyla 
daha sıkı bir iletişim içinde olacağının da mesajlarını 
verdi. 

Henüz tam anlamıyla nasıl bir enerji politikası 
izleneceği ayrıntılarıyla açıklanmış değil ancak Ba-
kan Dönmez, kamuoyuna yaptığı açıklamada üç ana 
faktörün üzerinde durdu. Enerji sektöründe belirle-
dikleri bu üç önceliği “finansal sürdürülebilirlik, po-
litik sürdürülebilirlik ve katılımcılık” olarak sıralayan 
Dönmez, “Fakat zamana ve şartlara bağlı olarak bu 
öncelikleri artırabiliriz” dedi.

Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 
ile daha hızlı ve verimli bir hizmet sürecinin amaç-
landığını ve bu kapsamda devlet sistemine ‘yeni bir 
elbise dikildiğini’ söyleyen Dönmez, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde yaşanan değişim-
leri şöyle anlattı: 

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Enerji İş-
leri Genel Müdürlüğü ile birleştirilerek, yenilenebi-
lir enerji ve enerji verimliliği gibi ana konular, arz 
güvenliği ve enerji politikalarıyla entegre edildi. 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile Petrol İşleri Genel 

Türkiye, 24 Haziran’da sandık başına giderek 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk mecli-
sini oluşturdu. Ardından temmuz ayında Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemin baş-
langıcının ilk adımı olarak önce çok sayıda genelge 
çıkararak tüm bakanlıkların işleyişini, görev ve yet-
kilerini ardından da yeni hükümeti açıkladı. Bu kri-
tik süreçte sektörümüz yeni bakanın kim olacağını 
bekliyordu. Uzun yıllar kamuda görev yapmış ve son 

EnErji 
sEktörünün 
yeni dönemden 
yeni bakandan 
bEklEntilEri

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devreye girmesiyle birlikte 

enerji sektörü de yeni dönemde nasıl bir politika izleneceğini 

merakla bekliyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde 

yapılan köklü yapısal değişikliklerin ardından yeni dönemin 

Enerji Bakanı Fatih Dönmez göreve başladı. Sektörün yakından 

tanıdığı bir isim olan Dönmez, yeni dönemdeki yaklaşımlarını üç 

ana başlıkla açıkladı. Bunlar, finansal sürdürülebilirlik, politik 

sürdürülebilirlik ve katılımcılık… 

Bu ana ilkeler etrafında çalışmaya başlayan Enerji Bakanlığı, 

sonbaharla birlikte hem üreticiler hem de tüketicilerle sık 

sık bir araya gelerek sektörün fotoğrafını çekecek. Sorunlar 

ve çözüm önerilerini alacak olan enerji bürokrasisi, ardından 

“milli enerji ve maden politikası” stratejsi çerçevesinde daha 

ayrıntılı bir eylem planı oluşturacak. Bu çalışmalar öncesinde 

enerji sektörünün önemli bileşenlerine sorunları ve çözüm 

önerilerini sorduk… 
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▶ Enerji sektörünün yeni dönemden yeni bakandan beklentileri KAPAK 
Z. Işık Adler
Esen Erkan 



Kurumsal yapılanmalar olgunlaştırılacak. Serbest 
piyasanın teminatı bağımsız bir Enerji Piyasası Dü-
zenleme Kurumu bizler için önemli olmaya devam 
edecek.

Tüketici odaklı ilk konferans
Yeni dönemde yapacakları toplantılarla sektörün 

paydaşlarıyla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini 
dile getiren Dönmez, “Sonbahar aylarında sektörde 
ilk kez Enerji Tüketici Konferansı düzenlemeyi plan-
lıyoruz. Katılımcılık noktasında gerek Bakanlığımızın 
çalışanları, gerek sektörle bizleri daha çok bir arada 
göreceksiniz” dedi.

Dönmez, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 
(YEKA) ihalelerinde mevcut takvim ve sürecin aynen 
devam ettirileceğini söyledi.

Çayırhan sahası için yaklaşık iki yıl önce kilovat-
saat üzerinden açık eksiltme usulüyle gerçekleşti-
ren ihalenin önemli bir adım olduğunu ifade eden 
Dönmez, şunları kaydetti:

Bu kapsamda 5 bin megavatlık hedefimiz var. 
Yerli kömür bizim için çok önemli ve bu konuya 

önem vermeye devam edeceğiz. Oluşturduğu istih-
dam, ithalatı ikame etmesi ve bölgesel faydası çok 
yüksek. Bu santrallerin çevreyle dost şekilde çalış-
masına dikkat ediyoruz. Yoksa çevreye etkisi olma-
yan bir üretim türü yok. Güneş, rüzgar, aklınıza en 
temiz enerji kaynağı ne geliyorsa, bunların bulun-
duğu ortama bir etkisi var. Bu etki bazılarına göre 
dramatik, bazılarına göre daha az. Bu hassasiyetlere 
hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem biz hem de 
yerel idareler azami dikkat gösteriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 
bu genel çerçeveyi çizen açıklamalarının ardından 
biz de enerji sektörünün paydaşlarına başvurduk. 
Sonbahar dönemiyle birlikte başlayacak olan “ka-
tılımcılık” yaklaşımı kapsamında Bakan Dönmez, 
sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sorunlarını, 
çözüm önerilerini dinleyecek. Bu çalışma öncesi biz 
de sözü enerji sektörünün paydaşlarına vererek bu 
sürece katkıda bulunmayı hedefledik. Sektör tem-
silcileri, hem 2023’ giden yolda hedeflerini hem de 
bakanlıktan beklentilerini anlattı. 

Müdürlüğü de birleştirildi. Devletin yer altı haklarını 
ilgilendiren ve bir anlamda imtiyazlarımızı verdiği-
miz maden ve hidrokarbonlar alanındaki bu iki genel 
müdürlüğü Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
(MAPEG) olarak birleştirdik. Böylece yer altı kaynak-
larında orta vadede yatırımcıya daha uyumlu bir 
sistem sunmayı planlıyoruz. Nükleer Enerji Genel 
Müdürlüğü ve Nükleer Düzenleme Kurumu ile nük-
leerin kurumsal yapılanmasını da ileri bir aşamaya 
taşımış olduk. Elektrik Üretim AŞ ve Türkiye Elektrik 
Ticaret ve Taahhüt AŞ’nin birleşmesiyle ise verim-
liliği artırmayı hedefledik. Ayrıca, Nadir Toprak Ele-
mentleri Enstitüsü ile de ülkemiz için çok stratejik 
bir alanı da doldurmaya başladık. Dolayısıyla mev-
cut değişikliklerle zamanın ruhunu yansıtan, milli 
enerji ve maden politikamızı daha hızlı yürütmemi-
zi sağlayacak yapısal bir değişimden geçiyoruz. Bu 
yapısal değişimi yönetmek için sektörün yakından 
tanıdığı, tecrübeli, deneyimli, masanın iki tarafında 
da yer almış, sorunları bilen bir ekibimiz var. Bizlere 
düşen en önemli görev çok çalışmak. 

“Yatırım ve yatırımcıların devamlılığı çok 
önemli” 

Dönmez, yeni dönemde enerji sektöründe ön-
celiklerini belirlediklerini ifade ederek, “Bunlar fi-
nansal sürdürülebilirlik, politik sürdürülebilirlik ve 
katılımcılık fakat zamana ve şartlara bağlı olarak 
bu öncelikleri artırabiliriz. Bizim için yatırım sürdü-
rülebilirliği temel amaç. Türkiye’ye güvenip yatırım 
yapmış yerli ve yabancı tüm yatırımcılar bizim yatı-
rımcımızdır” dedi.

Türkiye’de bugün enerji arz güvenliği sorununun 
bulunmamasının elini taşın altına koymuş yatırım-
cılar sayesinde olduğunu belirten Dönmez, şunları 
kaydetti:

Yatırım ve yatırımcıların devamlılığı çok önemli. 
Açıkçası piyasaya güvenin temeli de budur. Politik 
sürdürülebilirlik açısından milli enerji ve maden 
politikamızı devam ettireceğiz. Yani Ar-Ge, teknoloji, 
nükleer, yerlilik, yerli ve yenilebilir kaynaklar bizler 
için önemli olacak. Arz güvenliği ve öngörülebilir 
bir piyasa yapısı hedeflerimiz aynı şekilde sürecek. 

GündEmimizdE Akıllı şEbEkElEr vE  
lisAnssız ElEkTrik ürETimi vAr 

EldEr yönEtim kurulu başkanı  
SErhat çEçEn 

Enerji sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer alan ELDER ça-
tısı altında birleşmiş olan elektrik dağıtım sektörünün yeni dönemdeki 
en önemli hedefi EPDK tarafından belirlenmiş olan yatırımları tamam-
lamak. Ancak ELDER Başkanı Serhat Çeçen, yeni dönemde verimliliği 
artırmak ve dışa bağımlılıktan kurtulmak için akıllı şebeke altyapısının 
tamamlanması ve lisanssız elektrik üretiminin yaygınlaşması gerekti-
ğini söylüyor. Çeçen ile yeni dönemi ve sektörün ajandasını konuştuk...

Kısa bir süre önce göreve başlayan yeni Enerji Bakanı ve 
çalışma ekibi hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Eski sistemimizin son Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Al-
bayrak, ülkemizin enerji politikalarına yepyeni bir vizyon kazandırarak 
milli enerji ve maden politikasını hayata geçirdi ve önümüzdeki dönem 
için sağlam bir zemin hazırladı.  

Yeni bakanımız Fatih Dönmez ise uzun yıllara dayanan birikimi ile ül-
kemizin enerji politikalarına vizyoner katkılar sunarak, sektörümüzün ge-
lişimine ön ayak olan pek çok projede bizzat yer aldı. Yeni sistemle daha 
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Şu an doğal gaz dağıtım sektörünün ulaştığı 
durum nedir, yatırımların artırılması için neler 
yapılması gerekiyor?

Türkiye doğal gaz dağıtım sektörü son 10 yıldaki bü-
yümesine hız kesmeden devam ediyor. 72 doğal gaz da-
ğıtım şirketimiz 78 ilde, 436 ilçe ve beldemiz doğal gaz 
dağıtım faaliyetini gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanımız 
tarafından açıklanan 100 günlük programda yer alan 81 
ilin tamamının doğal gaza kavuşması projesi kapsamında 
ekim ayına kadar Artvin ve Şırnak illerimizde doğal gaz 
arzı sağlanmış olacak. Hakkâri ilimiz ise yılsonunda do-
ğal gaza kavuşacak. 2018 yıl sonunda yaklaşık 66 milyon 
vatandaşa yani nüfusun yüzde 81’ine ulaşmış olacağız. 
Dağıtım şirketlerimiz bu yıl yaklaşık 80 yeni ilçeye daha 
doğal gazı ulaştıracak. Bununla ilgili yatırımları hız kes-
meden devam ettiriyoruz. 

Türkiye doğal gaz dağıtım ve iletim şebekesine bugü-
ne kadar toplam 21,5 milyar lira tutarında yatırım yapıldı. 
Geçen yıl yapılan yatırım tutarı ise 1,7 lira lirayı buldu. Bu 
sayede ülkemizin doğal gaz dağıtım şebekesi 130 bin 585 
kilometreye ulaştı. 

Yapılan yatırımlar ile 2018 yılının ilk yarısında 340 bin 

yeni abone ile toplam abone sayısı 14,5 milyona ulaştı. 
Geçen yılda olduğu gibi 2018 yılında da 1 milyon yeni abo-
nenin sisteme dahil olacağını öngörüyoruz. Böylece 2018 
yıl sonu itibarıyla abone sayısı 15 milyonu aşacak.

Kısa bir süre önce açılışı yapılan “Organize 
Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası”nın etkisi ne 
olacak? 

Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası ile Türki-
ye’de spot doğal gaz piyasasının kurulması ile serbestle-
şen, şeffaf ve hacmi artan bir piyasa hedefleniyor.

Doğal gaz dağıtım sektörü olarak ülkemiz için büyük 
bir hedef olan ‘ticaret merkezi’ olma yolunda üzerimize 
düşeni yerine getiriyoruz. Sektör olarak teknoloji yatırım-
larını, en yeni çözümleri uygulayarak hayata geçiriyoruz. 
Yeni teknolojilerin aktif şekilde kullanılması sayesinde; 
Avrupa örneklerinde profilleme metoduyla elde edilen 
tahmini veriler ve buna bağlı olarak oluşturulan ölçüm ve 
fiyatlama mekanizmaları, ülkemiz doğal gaz piyasasında 
anlık, yüzde 100’ e yakın doğrulukta ve canlı veri üzerin-
den işlem yapmak üzerine dizayn edildi. 

Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası kapsamın-
da; tedarik şirketleri üzerinden işlemler gerçekleştirili-

yükün kontrol altında tutularak tüketicilerin enerji 
faturalarında tasarruf sağlaması ve enerji verimlili-
ğin artırılması yer alıyor.

Bu bağlamda 2023 yılına kadar akıllı şebekeye 
geçilmesine dair adımları içeren Türkiye Akıllı Şebe-
keler  2023 yol haritamız çerçevesinde, bir sonraki 

tarife uygulama döneminde yenilenebilir enerjinin 

dağıtımı konusunda akıllı şebeke altyapısının oluş-

turulmasına dair önemli yatırım planlarımızın ve 

hazırlıklarımızın bulunduğunun ve yatırımların bu 

minvalde sürdürüldüğünün de altını çizmek isterim. 

da perçinleneceğine inandığımız istikrar ortamın-
da, Dönmez’in liderliğinde, uluslararası enerji piya-
sasının oyun kurucularından biri olma hedefimize 
hızla ilerleyeceğiz. 

Bu doğrultuda, ELDER olarak ülkemizin enerji 
alanında yapacağı atılımlarla tüm dünyada adından 
söz ettireceğine inanıyor;  ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ 
ideali üzerinde yükselen sektör vizyonumuza hizmet 
etmek üzere çalışmalarımıza hız kesmeden devam 
ediyoruz. Elektrik dağıtım sektörü olarak yeni baka-
nımızla iş birliğimizi sürdürecek; altyapı yatırımları-
mızı vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye taşı-
ma ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunma 
yönünde  güçlendireceğiz.   

Şu an enerji sektörünün özellikle de elektrik 
dağıtım sektörünün ulaştığı nokta nedir, 
yeterli görüyor musunuz? Yatırımların 
artırılması için neler yapılması gerekiyor?

ELDER çatısı altında faaliyetlerini sürdüren 21 
elektrik dağıtım şirketleri bugün 42,5 milyon abo-
neye sahip ve 80 milyondan fazla insana elektrik 
hizmeti götürüyor. Ülkemizin dört bir yanını baştan 
sona ören bu büyük elektrik ağının uzunluğu ise  
tam 1.128.550 kilometre... 

Tüm bu yapılanmayı göz önünde bulundurdu-
ğumuzda, ülkemizin 81 ilinde çok ciddi yatırım fa-
aliyetlerinin yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Halkımıza 
yıllardır hizmet veren şebekenin yenilenmesinden, 
teknoloji yatırımlarına kadar elektrik dağıtım sektö-
rüne son 10 yıllık dönemde 100 milyar dolar yatırım 
yapıldı. İçinde bulunduğumuz tarife dönemi için ise 
sektör olarak taahhüt ettiğimiz 20 milyar TL’lik yatı-
rımın büyük bir kısmını şimdiden tamamladığımızı 
belirtmek isterim.

Diğer taraftan elektrik dağıtım şirketleri 2023 yı-
lına kadar akıllı şebekeye geçişe dair adımları içeren 
bir yol haritası hazırladı. EPDK tarafından da benim-
senen bu yol haritası kapsamında elektrik dağıtım 
şirketlerinin akıllı şebeke altyapısı oluşturulmasına 
dair önemli yatırım planları ve hazırlıkları bulunuyor. 
Önümüzdeki tarife döneminde bu yatırımların hızla 
gerçekleştirilmesi için çalışmalarımızı üyelerimizle 
birlikte sürdürüyoruz.

Öte yandan enerjide yüksek oranda dışa bağımlı 
olan ülkemizde enerji ithalatını azaltmaya yönelik 
olarak bakanlığımızın yerli ve milli enerji üzerine 
birçok stratejik projesi bulunuyor. Bu anlamda li-

sanssız elektrik üretimine dair onay ve izin süreci-
nin basitleştirilmesinin ve bu konuda gereken yasal 
düzenlemeler yapılmasının yatırımların artmasına 
olumlu etkisinin olacağı kanaatindeyim. Üretilen 
elektriğin ihtiyaç fazlasının satılabilir olması da eko-
nomimize ciddi oranda değer katacaktır.

2023 yılında sektörünüzün ulaşmak 
istediği toplam kapasite nedir? Bu hedefe 
ulaşabilmek için alınması gereken önlemler 
nedir?

Ülkemizin elektrik tüketimi 2017 yılı sonu itiba-
riyle 292 milyar kWh seviyesinde gerçekleşti. Bu 
tüketimin 2023 yılında 450 milyar kWh civarında 
olacağı öngörülüyor. Bu durum elbette enerji konu-
sunda dışa bağımlılığımızı azaltacak şekilde yeni 
kaynakların kullanımını gerekli kılıyor. 

Bu noktada alınması gereken önlemlerin başın-
da enerji üretimimizin yenilenebilir kaynaklarımız-
dan sağlanması geliyor. Bu nedenle Enerji  ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’nın enerjide dışa bağımlılığı 
azaltmak için başlattığı milli enerji ve maden poli-
tikasının önemli ayaklarından birini de yenilenebilir 
enerji kaynakları oluşturuyor. 

Bu yaklaşımın önemli sac ayaklarından biri olan 
yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı, 
2017’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 32’ye ulaşarak 
2023’teki yüzde 30’luk hedefi 6 yıl önceden geçmiş 
oldu. Bu başarı doğrultusunda vites büyüten enerji 
sektörü, Bakanlığımızın yeni stratejisiyle bu alana 
daha fazla yönelerek YEKA gibi uzun soluklu bir 
projeyi hayata geçirdi. Yenilenebilir enerji alanında 
2020’ye kadarki hedeflerden biri de Türkiye’de yerli 
kaynaklarla üretilen rüzgar ve güneş panel ve tür-
binlerini sisteme dahil etmek olarak belirlendi. Diğer 
yandan 2023 yılına kadar iki nükleer santralin dev-
reye alınması ve üçüncü nükleer santralin inşasına 
başlanması hedefleniyor.

Öte yandan elektrik dağıtım sektöründe de dün-
yadaki gelişmelere paralel olarak 2023 yılına kadar 
birçok temel değişimin yaşanacağını söyleyebilirim. 
Bunlardan en önemlisi de konvansiyonel şebekenin 
yerini peyderpey akıllı şebekelerin alması olacaktır. 
Akıllı şebekelere geçiş ile birlikte sektör olarak ulaş-
mak istediğimiz hedefler arasında elektriğin daha 
verimli dağıtılması, dağıtık enerji kaynaklarının şe-
bekeye sorunsuz entegrasyonu, plansız kesintilerin 
sıfıra indirilmesi, talep tarafı katılımı ile şebekedeki 

doğAl GAz PiyAsAsındA sErbEsT  
TicArET TEşvik EdilmEli 

gaZbir başkanı yaşar arSlan

Doğal gaz piyasasının hızla büyüdüğünü ve şu anda 78 ile doğal 
gazın ulaştırıldığını söyleyen GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, 
sektörün önündeki en büyük engelin şeffaflaşma ve serbestleşme 
olduğu düşüncesinde. Son yıllarda bu konuyla ilgili önemli adımlar 
atıldığını belirten Arslan, bu alandaki çalışmaların yoğunlaşmasıyla 
Türkiye’nin doğal gazda ‘ticaret merkezi’ olmasının yolunun 
açılacağını söylüyor.
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 “Yenilenebilir enerjide  
YeGM YaklaşıMı devaM etMeli” 

GÜNDER GENEL SEKRETERİ  
FaRuK TELEmcİoğLu 

Enerji Bakanlığı’nın değişen yapısı kapsamında YEGM’in ayrı bir bölüm olmaktan çıkmasının yurt dışında 
olumsuz bir yansıma yarattığını belirten Telemcioğlu, “Biz bu işleri yürütürken YEGM bizim dışarıya karşı hem 
vitrinimiz hem yüzümüz hem de bizi motive eden bir yapıydı. Her şeyi karşılıklı konuşabiliyor ve YEGM’de tüm 
yenilenebilir enerjileri, teknolojileri aynı çatı altında birleştirip bir yol haritası çizmek, birlikte çalışmak gibi işleri 
daha koordineli ve kolay yapabiliyorduk. Bunun yeni yapıda da hem yurt dışından görünüş hem de sektörün 
işleyişi olarak aynı istikrar ile devam edeceğini düşünüyorum. Umuyorum ve diliyorum eski yapıdaki arkadaşlar 
ve çalışanlar, yeni yapıda da aynı motivasyonla devam ederlerse bu süreci daha hasarsız atlatabiliriz” diyor

Bilindiği gibi 24 Haziran seçimlerinden sonra, 
Türkiye yeni bir yönetimsel yapıya geçti. Bu 
yönetimsel yapıya geçme, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’nın yapısında da değişikliği 
getirdi. Burada bizim açımızdan en önemli konu, 
Yenilenebilir İşler Genel Müdürlüğü’nün (YEGM)’in 
kaldırılması oldu. Bakanlığın YEGM’in görevlerini 
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne vermesi, işin 
devamlılığını sağlayacak gibi görünüyor ama yurt 
dışından bakıldığında, sadece enerji verimliliği 
konusunda bile bakanlığın olduğu ülkeler var. Biz 
bu işleri yürütürken YEGM bizim dışarıya karşı 
hem vitrinimiz hem yüzümüz hem de bizi motive 
eden bir yapıydı. Her şeyi karşılıklı konuşabiliyor ve 
YEGM’de tüm yenilenebilir enerjileri, teknolojileri 
aynı çatı altında birleştirip bir yol haritası çizmek, 
birlikte çalışmak gibi işleri daha koordineli ve 
kolay yapabiliyorduk. Bunun yeni yapıda da 
hem yurt dışından görünüş hem de sektörün 
işleyişi olarak aynı istikrar ile devam edeceğini 
düşünüyorum. Umuyorum ve diliyorum eski 
yapıdaki arkadaşlar ve çalışanlar, yeni yapıda da 
aynı motivasyonla devam ederlerse bu süreci daha 
hasarsız atlatabiliriz. Ama YEGM’in tüm dünyada 
yenilenebilir enerjinin geliştiği bir alanda, başlı 
başına bir bağımsız kurum olmasının önemli 
avantajları var, bunları da kullanmak isteriz.

Bunun dışında, özellikle güneş enerjisi sektörün-
de şu anda yaklaşık 5 bin MW’lik bir kuruluma ulaş-

tık. Bunun 2 bin 500 MW’ı geçen yıl kuruldu. Tabii 
geçen yıl bunun kurulmasının nedeni, iletim bedelle-
rindeki artıştan kurtulmak için firmalar bir an önce 
devreye almak istediler ve geçen yılki rakama ula-
şıldı. Bu yıl ise şu ana kadar 1370 MW kurulu güce 
ulaşıldı. Yıl sonunda, 1750 MW düzeyinde kurulum 
olacağını tahmin ediyorum. 

“YEKDEM, JEOTERMAL YATIRIMLARININ  
OLMAZSA OLMAZI”

JESDER Başkanı Ufuk Şentürk

Jeotermal enerji sektörü giderek 
büyüyen bir niteliğe sahip. Bu du-
ruma katkı sağlayan unsurlardan 
en önemlisi YEKDEM mekanizması 
ve yatırımcılarımızın almış olduğu 
riskler ile özverili çalışmalarıdır. 
Sektörümüzün daha da büyüye-
bilmesi ve hak ettiği mertebeye 
ulaşabilmesi için her zaman dile 
getirdiğimiz teşvik sistemlerinin 
genişletilmesi gerekiyor. Yetkililerle 
gerek JESDER gerekse yatırımcılar 
olarak temasa geçiyor ve elimizden 
geleni yaparak, YEKDEM’in jeoter-
mal santral yatırımcılarının olmazsa 
olmazı olduğunu anlatıyoruz. 

2023 yılı hedefimiz kurulu jeoter-
mal gücümüzün 3 bin MWe’a ulaş-
ması yönünde. Bu hedefe ulaşa-
bilmenin yolu öncelikle jeotermal 
enerji kaynağımızdan aldığımız 
verimi yükseltmek. Bu da yukarıda 
belirttiğimiz teşviklerin genişleme-
si ile birlikte yatırımcıların, yatı-
rımlarında güvenilir bir altyapıya 
kavuşmasıyla olacaktır.
Yatırımlarımızın devamı, enerji 
kaynağımızın sürekliliğinin sağlan-
ması ve ülke ekonomimizin can-
lanması için bahsi geçen önlem ve 
değerlendirmelerin yanı sıra kamu-
oyunun desteği de bizim için çok 
önemlidir.

yor. Gelişmiş piyasalarda; perakende şirketleri ve bü-
yük tüketicilerin de dahil olmasıyla birlikte, talep tarafı 
katılımı sağlanabiliyor. Önümüzdeki süreçte günlük ve 
aylık tüketim ve fiyat oluşumunun rasyonel olarak olu-
şabilmesini teminen talep tarafı katılımının mümkün 
hale geleceğini düşünüyorum. Bu sayede fiyat oluşu-
muna gerçek piyasa dinamiklerinin doğrudan etkisi 
olacaktır. Daha şeffaf şekilde oluşacak bu göstergeler 
sayesinde ticaret merkezimiz bölgesel anlamda fiyat 
belirleyicisi olacaktır. 

2023 yılında sektörünüzün ulaşmak istediği 
toplam kapasite nedir? Bu hedefe ulaşabilmek 
için alınması gereken önlemler nedir?

Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açıkladığı 
rakamlara göre, Türkiye’nin 2023 yılı itibarıyla 400 
milyon metreküplük doğal gaz kapasitesine ulaşması 
öngörülüyor. Ayrıca 2023 yılı itibarıyla bu yer altı de-
posunun toplam çalışma gazı kapasitesinin 5,4 milyar 
Sm³’e ve geri üretim kapasitesinin 80 milyon Sm³/
gün’e çıkarılması hedefleniyor. 

Doğal gaz dağıtım sektörü açısından ise 2023 yılı-
na kadar doğal gaz arzı planlanan tüm ilçelere ulaşıl-
dığı takdirde 72,3 milyon kişiye doğal gazı ulaştırmayı 

hedefliyoruz. 
Doğal gaz sektörünün serbestleşmesi ve rekabe-

tin oluşması için öncelikli hedef doğal gaz altyapısı-
nın mümkün olan en uç noktaya kadar ulaştırılması 
olarak görüyorum. Bu sayede şebekeye üçüncü taraf 
erişimi ve boş kapasiteler imkan verdiği ölçüde yeni 
tedarikçilerin girmesi mümkün hale gelecek. Doğal 
gaz piyasasının gelişimi bu yönde devam ettiği taktir-
de doğal gazın serbest piyasada el değiştirme oranı 
giderek artacak, piyasada işlem yapan şirket sayısı 
ise gün geçtikçe çoğalacaktır. Kapasite ticaretinde-
ki gelişmeler sayesinde fiziksel ve finansal risklerin 
düşmesiyle uzun süreli sözleşmeler yerine kısa vadeli 
sözleşmeler piyasada tercih edilebilecektir. 

Doğal gaz piyasasında serbest ticaretin teşvik 
edilmesi amacıyla katılımcı iştahını artırıcı bazı kolay-
lıkların sağlamasını önemli görüyoruz. Önümüzdeki 
dönemde buna yönelik bazı açılımların sağlanacağına 
inanıyoruz.

Arz güvenliğinin ve arz çeşitliliğinin olduğu serbest, 
şeffaf bir doğal gaz piyasası yapılacak olan yatırımla-
rın artmasına ve aynı zamanda hedeflenen rakamlara 
ulaşılmasında önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. 
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Kapasite artışı için aylık mahsuplaşma 
sistemi gelmeli 

Enerji Bakanlığı’nın daha önce açıkladığı hedefte 
2023 yılına kadar 5 bin MW’a ulaşılması belirlenmişti 
ama biz 2018’de bu hedefe ulaştık. Daha sonra açık-
lanan yeni hedefte ise 10 bin MW olacağı ve bunun 
hepsinin de çatı olacağı belirlendi. Bunun 4 bin MW’ı-
nı konutlar ve 6 bin MW’ı da sanayi çatıları oluştura-
cak şekilde açıklama yapıldı. Özetle şunu söyleyebi-
liriz: Eğer 5 bin MW’ımız varsa, bakanlığın her yıl 1 
GW yapacağı hedefini düşünürsek önümüzdeki 5 yıl 
yani 2023 yılına kadar, 5 bin MW’lık bir kapasite daha 
bekliyoruz. Tabii bu kapasitenin kurulması sadece ka-
pasitenin tahsis edilmesi ile ilgili değil. Aynı zaman-
da mevzuat uygulamalarının da bununla ilgili olarak 
değiştirilmesi gerekiyor. Özellikle, 10 kWh’a kadar 
olan çatılarda, çok önemli düzenlemeler yapıldı. Vergi 
alınmayacak, bağlantı görüşü verilmesi zorunlu ola-
cak gibi bürokrasinin azaltılmasına yönelik önemler 
alındı. Şu anda mahsuplaşmayı bekliyoruz. Eğer aylık 
mahsuplaşma da bir an önce çıkarsa, burada bir me-
safe alacağımızı düşünüyorum.

PrOSedÜrlerin SadeleştirilMeSi GerekiYOr  
TÜREB BaşKaNı muSTaFa SERDaR aTaSEvEN

TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, "Yeni dönemde rüzgar yatırımlarının sürmesi ve 2023 hedefine 
ulaşılabilmesi için ekonomide istikrarın sağlanmasına, enflasyonun düşürülmesine, ucuz finansman 
kaynaklarına ve en önemlisi sürdürülebilir bir büyüme politikası oluşturulmasına ihtiyacımız var” diyor. 
Ataseven,  sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması adına da, işletmedeki santrallerin kapasite artış taleplerinin 
değerlendirilmesinin bu geçiş dönemine katkı sağlayacağı düşüncesinde. 

Şu an enerji sektörünün özelde sizin 
alanınızın ulaştığı durum nedir, yatırımların 
artırılması için neler yapılması gerekiyor?

Geçtiğimiz yıl rüzgar sektörü açısından mihenk 
taşı oldu. Yaklaşık 4 bin MW’a yakın, beş milyar 
dolarlık bir kapasite rüzgara tahsis edildi. Bu pro-
jeler, inşaat izin süreçlerinden sonra lisans alıp, fi-
nans ve türbin anlaşmalarını yapacak ve inşaatına 
başlayacaklar. İşletmeye geçiş süreleri 3-4 yılı bu-
lacak. Toplam kurulu gücümüz 7 bin MW’ aştı. Rüz-
gardaki hedefimiz ise her yıl bin MW’lık kapasitenin 
işletmeye alınması. Fakat görüyoruz ki geçen yıl ya-
pılan yarışmadaki projeler hayata geçinceye kadar 
hedefimizden epeyce uzaklaşacağız. Kısa vadede 
acil çözümler üretmemiz gerekiyor. Gerek Türkiye 
koşulları, gerekse yapılabilir proje sayısının azalma-
sından dolayı 2018’in ilk altı ayında 140 MW’lık sant-
ral hayata geçebildi.

Sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması adına, 
işletmedeki santrallerin kapasite artış taleplerinin 
değerlendirilmesinin bu geçiş dönemine katkı sağ-
layacağını düşünüyoruz. Ekonomik büyüklüğü 1,5 
milyar doları bulan bu talebin hayata geçmesi, yerli 
rüzgar sanayisini canlı tutmasının yanında her yıl 
250 milyon dolarlık enerji ithalatını da engellemiş 
olacak. Bununla birlikte yatırımların artması için 
sürdürülebilir, öngörülebilir ve yerli bir piyasanın 
oluşturulması için hem kamu hem de özel sektörün 

işbirliği içinde ilerlemesi önem taşıyor.    

2023 yılında sektörünüzün ulaşmak 
istediği toplam kapasite nedir? Bu hedefe 
ulaşabilmek için alınması gereken önlemler 
nedir?

2009 yılında yayınlanan enerji strateji belgesi-
ne göre rüzgar sektörünün 2023 yılı için hedefi 20 
bin MW idi. Daha sonra bu hedef revize edildi ve her 
yıl bin MW’lık projenin işletmeye alınması öngörül-
dü. Bu hedefin, her yıl rüzgar başvurularını alarak, 
kapasite artış taleplerini karşılayarak ve sektörün 
karşılaştığı sorunlara ivedi çözümler sağlayarak ra-
hatça aşılacağına inanıyoruz.

Mesela yıllardır konuştuğumuz fakat istediğimiz 
noktaya ulaştıramadığımız şey bürokratik işlemler. 
Prosedürlerimiz çok uzun ve karmaşık. Epeyce yol 
aldık fakat yapılması gerekenler henüz bitmedi. Baş-
vurudan lisanslamaya kadar olan süreçleri sadeleş-
tirmek ve hızlandırmak gerekiyor. Alınan harçları 

İHALELER SERBEST PİYASA 
KOŞULLARINDA YAPILMALI

Sanayi çatılarının dışında sektörün beklediği, li-
sanslı kapasitelerin açıklanması veya ihalelerin 
yapılması konularıdır. Burada da zannediyorum 
Bakanlığın düşüncesi, lisanslı kapasiteler yerine, 3 
farklı bölgede, Hatay, Niğde ve Şanlıurfa’da yapıla-
cak YEKA’lar ile buralarda açılacak kapasiteler ile 
ilgili. Bu ihalelerin artık feed’in tarif yani özel bir 
firmayla anlaşmalı tarifeden değil; serbest piyasa 
koşullarında yapılması yönünde bir düşünce var. 
Ayrıca eğer çeşitli bölgelerde 3-5 MW’lık lisanslı 
projeler açılırsa, bu alanda yatırım yapmak isteyen 
yatırımcılara da bir faydası olacaktır. Önemli olan 
şu, ülkemizin güneş enerjisi potansiyeli çok yük-
sek, illa YEKDEM gibi tarifelerle bunun yüksek fi-
yatlardan alınması gerekmiyor. Malzemeler gittikçe 
ucuzluyor, güneş enerjisi potansiyeli yüksek ve iyi 
bir ihale modeli ile Türkiye’ye katkı sağlayacak so-
nuçlara ulaşılabileceğini düşünüyorum.
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optimize etmemiz lazım. Edinim de-
diğimiz kamulaştırma, kiralama gibi 
süreçleri de basitleştirmemiz lazım. 
Projeleri kolaylıkla finanse edebile-
cek argümanları net ortaya koyma-
mız gerekiyor. Regülasyonların şeffaf, 
öngörülebilir, sürdürülebilir olmasını 
sağlamak en önemli konumuz. 

Diğer yandan yerli sanayiyi ge-
liştirebilmek için atılması gereken 
adımlar var. Bakanlıklar düzeyinde 
veya Bakanlar Kurulu düzeyinde çö-
zülmesinin uygun olduğu sorunları-
mız var. Daha süratle hareket etmek 
için kamu desteği şart.  

Genel anlamda bakarsak, ekono-
mide istikrarın sağlanmasına, enflas-
yonun düşürülmesine, ucuz finans-
man kaynaklarına ve en önemlisi 
sürdürülebilir bir büyüme politikası 
oluşturulmasına ihtiyacımız var. 

Hepimizin bildiği gibi, yatırımların 
canlanması, ancak sürdürülebilir ve 
öngörülebilir yatırım ortamına bağlı-
dır. Yeni yapılanmaların küresel piya-
salarda rekabet gücümüzü arttıracak 
nitelikte olacağına inanıyoruz. 

“RÜZGARIN GELECEĞİNİ  
TÜREK’TE KONUŞACAĞIZ”

Rüzgar sektörünü nasıl geliştirebiliriz, yatırımların artması-
nı nasıl sağlayabiliriz diye baktığımızda, TÜREB’in yaptığı 
ve katıldığı organizasyonlara da değinmek doğru olacaktır.
Hem yurt içinde, hem yurt dışında katıldığımız organizas-
yonlarda Türkiye’nin rüzgar enerjisinde geldiği noktayı, 
hedeflerini ve yatırım fırsatlarını dile getirmeye çalışıyoruz. 
Bu organizasyonlardan biri olan Türkiye Rüzgar Enerjisi 
Kongresi (TÜREK) bizim için ayrı bir önem taşıyor. Sadece 
rüzgar enerjisinin konuşulduğu Türkiye’nin ilk ve tek rüzgar 
kongresi olan TÜREK, bu yıl yedinci kez kapılarını açıyor. 
Kasım ayının başında Ankara’da gerçekleşecek kongrede, 
her yıl olduğu gibi bu yıl da değerli konuşmacılar ve katı-
lımcılar oturumlarda sektörün önemli gördüğü konuları 
masaya yatıracak. Hem sektöre girmek isteyenlerin hem de 
sektörde faaliyet gösterenlerin ortak buluşma noktası olan 
organizasyonda, yerli sanayiden küresel piyasalardaki ge-
lişmelere kadar sektörün can alıcı konuları tartışılacak ve 
sorunlara çözüm yolları aranacak. Rüzgar sektörünün geliş-
mesi ve kamu ile olan iletişimin güçlenmesi adına bu kong-
renin önemli bir görevi olduğunu düşünüyoruz. Rüzgarla 
ilgilenen herkesi kongremize bekliyoruz. Detaylı bilgiye TÜ-
REB’in web sayfasından ulaşabilirler.
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İlk kez Enerji Panorama’nın gündeme getirdiği 
enerji şirketlerinin artan borç yükünü çözmek için 
‘Ankara Yaklaşımı’nın devreye sokulacağı gelişme-
sinin ardından hem kamuda hem de finans çevre-
lerinde hareketlilik başladı. Döviz kurlarının son 
haftalarda hızla yükselmesinin ardından Ankara’da 
çalışmalar da hızlandı. Bir yandan BDDK, Ankara 
Yaklaşımı’nın temelini oluşturmak için bankalar-
la görüşürken bir yandan da enerji şirketleri, yeni 
enerji yönetimini ziyaret ederek sorunlarını bizzat 
dile getirdi. Yabancı para cinsinden borcu daha fazla 
olan elektrik dağıtım sektörü, ağustos ayında deyim 
yerindeyse Ankara’ya çıkarma yaptı. 

Elektrik dağıtım sektörü, 13 Ağustos’ta Anka-
ra’da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı 
Mustafa Yılmaz, ertesi gün de Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştü. Sektör, enerji 
yönetimine “Kur çok arttı, zordayız” mesajını ileten 
sektör oyuncuları, kısa vadede, bazı işlemlerde uy-
gulanan teminatların kaldırılmasını, bu yolla likidite 
sağlanmasını talep etti. Enerji Panorama’nın edindi-
ği bilgilere göre, sektörün bu talebi enerji yönetimin-
de olumlu karşılık buldu. 

ABD’nin yaptırımları sonrasında dolar kurun-
da yaşanan olağanüstü artış, kredi borcu bulunan 
elektrik üretim ve dağıtım sektörünü de ciddi biçim-
de etkileyerek şirketlerin özellikle dolar cinsinden 
borçlarını artırdı. Elektrik dağıtım sektörü, sorunla-
rını anlatmak ve bazı çözüm önerilerini paylaşmak 
üzere 13-14 Ağustos’ta Ankara’da önemli görüş-
meler yaptı. Sektör, önce EPDK Başkanı Mustafa 
Yılmaz’la ardından da Enerji Bakanı Fatih Dönmez’le 
görüştü. 

Dağıtım sektörü temsilcileri, serbest piyasadan 
elektrik aldıklarını ve bu amaçla EPİAŞ’a nakit olarak 
teminat verdiklerini, kısa vadede, bu ve benzeri bazı 
işlemlerde uygulanan teminatların kaldırılmasını, bu 
yolla likidite sağlanmasını istedi. Dağıtım şirketleri, 
perakende şirketlerin üreticilerle 1, 3, 6 aylık ya da 1 
yıllık ikili elektrik alım satımına ilişkin aralarında ya-
pacakları pazarlıkla belirleyecekleri fiyat üzerinden 
elektrik satın alınmasına izin verilmesini istedi. Sek-
tör, elektrik dağıtım şirketlerinin YEKDEM’den doğan 
2.5 milyar TL’lik alacaklarının da tahsilatı için gerekli 
koşulların oluşturulmasını istedi. 

Enerji yönetimi yeşil ışık yaktı 
Sektör oyuncuları, toplantılar sonrasında Enerji 

Panorama’nın sorularını yanıtladı. Kaynaklar, “Enerji 
yönetimine ne anlattınız, ne karşılık aldınız?” soru-
sunu şöyle yanıtladı: Kurun artışı nedeniyle finansal 
olarak zor bir döneme girdiğimizi ifade ettik. Elekt-
rik üretim ve dağıtımında sürdürülebilirlik önemli. 
Bunun için bazı adımlar atılmalı, sektörün rahatla-
tılması sağlanmalı. Bu çerçevede bazı önerilerde 
bulunduk.” 

Kısa vadede, bazı işlemlerde uygulanan teminat-
ların kaldırılmasını, bu yolla likidite sağlanmasını 
istediklerini kaydeden şirket yöneticileri, “Enerji yö-
netimi, bu talebe sıcak baktı. İkili anlaşmayla elekt-
rik alımı da olası görünüyor. Elektrik dağıtım şirket-
lerinin, bazı işlemleri öncesinde istenen teminatlar 
kaldırılacak” diye konuştu. 

Sektör, YEKDEM’den doğan 2.5 milyar TL’lik ala-
caklarının tahsilatı için de gerekli adımların atılacağı 
mesajını aldıklarını söyledi. 

Kaynaklar, elektrik tarifelerinin gündeme gelip 
gelmediği sorusunu üzerine, “Elbette tarifeler de 
gündeme geldi. Doların durumu ortada. Tarife de ya-
tırımlar da konuşuldu” yorumunu yaptı. 

Elektrik dağıtım sektörü oyuncuları, ‘Ankara çıkarmasından’ sevindirici 
sonuçla döndü. EPDK Başkanı Yılmaz ve Enerji Bakanı Dönmez’i ziyaret eden 
elektrik dağıtım sektörü temsilcileri, artan kur nedeniyle yaşadıkları sorunları 
anlatıp bazı önlemlerin alınmasını istedi. Sektörün istediği kısa vadeli 
teminatların kaldırılması ve elektrik fiyatlarının ikili pazarlıkla belirlenmesi 
önerilerine enerji bürokrasisi yeşil ışık yaktı…

ELEKTRİK SEKTÖRÜNDEN  
ANKARA’YA KUR ÇIKARMASI

Elektrik dağıtım sektörünün taleplerine  Enerji  
Bakanı Fatih Dönmez olumlu yanıt verdi.

Kur şoku yaşayan enerji şirketlerine 
likidite desteği verilecek
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tem minimum ya da maksimumda sisteme ek mali-
yet getiriyordu. Aynı şekilde her saat için öncesinde 
bir rezerv büyüklüğünün belirlenmemiş olması da 
şeffaflık tartışmalarına yol açıyordu. Yeni sistemle 
bunlar giderilmiş oldu.

Yeni sistemin de sorunları var
Mevcut PFK ve SFK tedarik sürecinde asgari ve 

azami rezerv ihtiyacı belirlenerek gün, üç ya da dört 
saatlik birbirinden bağımsız dilimlere bölünebiliyor 
ve her bir dilim için katılımcılar 4 farklı kırılımda fi-
yat teklifi verebiliyor. Bu tekliflerin en küçüğü 5 MW 
olacak şekilde ayarlanmış durumda; artırımlar ise 
1 MW ve 0,01 TL/MW marjında yapılıyor. İhtiyaç du-
yulması halinde ek rezerv süreci de devreye alına-
biliyor. Bu yeni süreç, TEİAŞ ve MYTM çalışanlarının 
özverili çalışması sayesinde hızlı bir şekilde devreye 
alındı ve başarılı bir şekilde geçmişteki sorunları gi-
dererek işleyişine devam ediyor. 

Ancak her sistem kendi sorunlarını da berabe-
rinde getiriyor. Geçtiğimiz bahar aylarında yapılan 

pek çok konferansta ve ikili görüşmelerde sektör 
temsilcileri yeni sistem ile ilgili 3 probleme dikkat 
çektiler:
•	 İhale	teklifinin	verilme	zamanı	ile	gerçek	za-

man	arasındaki	uzaklık	
Yeni sistem eskiye nazaran daha önce teklif gi-

rişlerine sabep olduğundan portföyünde üretim de-
ğişkenliği yaşayan şirketlerin sıkıntı yaşamasına se-
bep oluyordu. İlk başlarda özellikle tatil günleri için 
yaşanan bu sorun bazı düzenlemelerle hafifletildi. 
Ancak GÖP ile aynı gün yapılması eş zamanlı planla-
narak daha da iyileştirilebilir.
•	 Merkezi	 PFK/SFK	 yükümlülük	 devri	 platfor-

munun	olmayışı
Bazen katılımcılar pek çok sebepten ötürü ihaleyi 

kazanmalarına karşın bu yükümlülüklerini devret-
mek isteyebiliyor. Bunun için ya ikili ilişkileri kulla-
narak ya da bir aracı vasıtasıyla sorunlarını palyatif 
bir şekilde çözmeye çalışıyorlar. Bu durum doğal 
olarak verimsizliğe neden oluyor. Ancak bu katılım-
cılar yükümlülüklerini devretseler de herhangi bir 
sorun halinde TEİAŞ için muhattabın ihaleyi kaza-
nan katılımcı olduğu unutulmamalıdır.
•	 Katılımcıların	kendi	teklif	yapılarını	oluştura-

mıyor	olması	
Öncesinde belirtildiği gibi yeni sistem, günün bir-

birinden bağımsız dilimlere ve her bir dilim için ayrı 
teklif verilmesi prensibine dayanıyor. Böyle olunca 
birinci ve üçüncü dilimi kazanıp ikinci dilimi kaybe-
den bir katılımcı için santral işletmesi problemli hale 
dönüşüyor ve katılımcı yükümlülük devri arayışına 
giriyor. Oysa katılımcılar kendi portföy pozisyonla-
rına göre süre kısıtlaması olmayan kendi blok tek-
liflerini verebilmeli, bunları birbirine bağlayabilmeli. 
Mevcut sistemde bu yönetimi yapabilmeleri için tek-
liflerine yükümlülük devri riski için ek bir prim ekle-
meleri gerekir ki bu da hem katılımcılar için hem de 
sistem için ek maliyet demektir. 

Esneklik sağlayacak yeni model
Katılımcılarımız bu sorunları bana nisan ayında 

ilettiklerinde, problemlerin kaynağının GÖP ve PFK/
SFK ihaleleri arasındaki uyumsuzluk olduğu ka-
naatine vardım. GÖP’de sağladığımız ve GÖP Faz 2 
(optimizasyon yazılımı hazır) ile daha da genişlete-
ceğimiz esnekliği PFK/SFK ihalelerinde sağlayama-
dığımızı gözlemledim. Katılımcılarımızın yorumları 
da bu şekilde geldi.

Bilindiği üzere elektriğin anlık olarak dengede 
tutulması gerekliliği, bir sistem operatörü ihtiyacı 
doğuruyor. Bu operatör de çeşitli dengeleme araç-
ları vasıtasıyla görevini yerine getiriyor. Ülkemizde 
bu görev TEİAŞ tarafından MYTM (Milli Yük Tevzi 
Merkezi) aracılığıyla yapılıyor. Gerçek zamanlı den-
geleme araçları olarak da primer frekans kontrol 
(PFK) rezerv kapasitesi, sekonder frekans kontrol 
(SFK) rezerv kapasitesi, tersiyer frekans kontrol re-
zerv kapasitesi, talep tarafı yönetimi ve reaktif güç 
desteği sayılabilir. Tersiyer frekans kontrol rezervi, 
gerçek zamanlı dengeleme kapsamında kullanılıyor 

ve ‘Dengeleme Güç Piyasası’ vasıtasıyla oluşturulu-
yor. Gerçek zamanlı dengeleme için Dengeleme Güç 
Piyasası’na sunulan teklifler, piyasa katılımcıları 
arasında ayrım gözetmeksizin, dengeleme için tek-
lif bilgileri doğruluğu ve teknik yeterlilik göz önünde 
bulundurularak değerlendiriliyor. 

Hatırlanacağı üzere bu dengeleme araçlarından 
PFK ve SFK tedarik süreci, Şubat 2018’den itibaren 
değişime uğradı. Yeni getirilen ihale sistemi sayesin-
de katılımcılar GÖP’den önce PFK ve SFK teklifleri-
ni verme şansı elde etti. Buradaki sonuçlar sonrası, 
GÖP pozisyonlarını ayarlayabilir oldular. Önceki sis-

Şubat ayında değişen dengeleme araçlarından primer frekans kontrol ve sekonder frekans kontrol 
sistemi beraberinde yeni sorunlar da getirdi. Ancak piyasadan gelen talepler doğrultusunda geliştirilen 
yeni model, sektör oyuncularının daha verimli olarak çalışmasını sağlayacak özellikler taşıyor...

GÖP ile uyumlu PFK ve SFK ihaleleri

 VİZYON 
Doç. Dr. Kürşad Derinkuyu 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
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PFK/SFK ihaleleri tek alıcılı ihtiyaç odaklı oldu-
ğundan burada maliyet minimizasyonunu hedefle-
memiz gerekir. Mevcut sorunlarımızı çözmek için 
önereceğimiz ihale tasarımı hem katılımcıların ihti-
yacını görmeli hem de MYTM’ye yeterli esnekliği ta-
nımalıdır. Yetkililer ve katılımcılarımızla tartışmalar 
sonucu geliştirdiğim genel hatları aşağıda belirtil-
miş matematiksel modeli tanıtmak isterim:
•	 MYTM asgari ve azami rezerv ihtiyacını saatlik 

olarak belirleyebilir.
•	 Tek alıcılı ihalelerde kullanılan 3 genel amaç 

fonksiyonu da tanımlanmıştır. Bunlar toplam sis-
tem fiyatı minimizasyonu, marjinal fiyatlama ya 
da “pay-as-bid” prensibine göre maliyet minimi-
zasyonu. Politika yapıcılarımız ve MYTM dilediğini 
seçebilir. 

•	 Blok teklifler de katılımcılar kendi başlangıç ve bi-
tiş saatlerini seçebilirler. İsterlerse blok miktarını 
her bir saat için değiştirebilirler. 

•	 Bir teklif diğerine bağlanabilir. Biri kabul edilme-
den diğeri de kabul edilmez.

•	 Opsiyonel olarak ağırlıklı ortalama teklif fiyatı 
ağırlıklı ortalama sistem fiyatının altında kalan 

teklifler kabul edilir. MYTM isterse bu kuralı uygu-
lar ya da istemezse uygulamayabilir.
İlgili modellerin yazılımları da tamamlana-

rak yetkililerin hizmetine sunuldu. Bu sayede hem 
MYTM esnek bir yazılıma kavuşmuş olacak hem de 
katılımcılarımız kendilerine en uygun teklifi verebili-
yor olacaklar. Böylelikle:
•	 GÖP ve PFK/SFK ihaleleri uyumlu hale getirilmiş 

olacak,
•	 Katılımcılar kendi portföylerine uygun teklif giriş-

leri yapabilecek,
•	 Yükümlükük devri ihtiyacı azalacak,
•	 Katılımcıların ve dolayısı ile elektrik piyasalarının 

üzerine binen ek maliyet azalıp sistem daha ve-
rimli hale gelecek,

•	 MYTM esnek bir optimizasyon yazılımına ve piya-
sa tasarımına kavuşacak,

•	 Maliyetlerin azalmasıyla daha uygun fiyatlı teklif-
ler verilebilecek.
Piyasa isteklerine daha uyumlu PFK/SFK ihale-

leri sayesinde milletimiz daha ucuza elektrik kulla-
nabilecek. Unutmayalım ki her yeni günü, bir önce-
kinden daha verimli yapmak hepimizin görevi...   
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Kömür fiyatlarındaki düşüş sürüyor
Avustralya ve Güney Afrika’daki kömür fiyatları, 

özellikle ocak ayında görülen yükselme nedeniyle 
2011 yılının ilk çeyreğine artışla girdi. Ocak ayındaki 
zirve fiyattan bu yana önemli ölçüde düşüş görülür-
ken Avustralya’da fiyatlar 2004 yılındaki değerleri-
ne kadar düştü. Avrupa’nın kömür ihracatında lider 
ülkelerden olan Kolombiya’nın kömür fiyatları ise 1. 

çeyrekte yüzde 3,2 oranında azalarak 81.20 $ / mt 
seviyesine geriledi.  

Karbon fiyatları yüzde 30 arttı
AB genelinde, mart ayında emisyonların artış 

göstermesiyle birlikte ayın sonunda karbon fiyatları-
nın önemli ölçüde arttığı gözlendi. Ortalama üç aylık 
karbon fiyatı, 2017 yılına kıyasla yüzde 31 artış gös-
terirken İngiltere hükümetinin 2020 sonuna kadar 
Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi (ETS), kalma 
niyetinde olduğu tahmin ediliyor. AB’deki karbon fi-
yatlarına ilişkin tahminlerin 2020 yılına yükseltildiği 
ve piyasayı yeniden şekillendirmeye yönelik planla-
rın, üretim fazlasını önemli ölçüde kısıtlayacağı ön-
görülüyor. 

AB’deki reformların ana teması verimlilik
2018’in ilk çeyreğinde Avrupa Komisyonu, Bel-

çika, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya ve Polon-
ya’daki tedarik güvenliğini sağlamayı amaçlayan altı 
elektrik piyasası kapasitesi mekanizmasını onayla-
dı. Komisyon, bu mekanizmaların “Çevre Koruma ve 
Enerji için Devlet Yardımları 2014” başlıklı kılavuz 
uygulamaya uygun olmasına karşın geçici olduğu-

KPMG tarafından hazırlanan “Avrupa Enerji Pi-
yasaları Raporu”na göre, Fransa ve Almanya’daki 
elektrik fiyatları, 2017 yılı Kasım ayının sonların-
dan itibaren görülen düşüşün ardından 2018’in ilk 
çeyreğinde artış gösterdi. İspanya’daki fiyatlarda 
ise hidro, rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir enerji 
kaynaklarının daha fazla olması nedeniyle önemli 
ölçüde düşüş yaşandı. İngiltere’de ise doğal gazın 
fiyat trendlerini izleyen elektrik fiyatlarında, 2018 
Ocak ayı itibarıyla yükseliş ve mart ayı başında be-
lirgin bir zirve yaşandı.

Petrol fiyatları ve gaz fiyatlarında ise şubat ayın-

da yaşanan petrol fiyatlarındaki düşüşe karşın, WTI 
(West Texas Intermediate) ve Brent Oil ortalama 
fiyatları, ilk çeyrekte tüm AB’de artış eğilimini sür-
dürdü ve raporun yazıldığı mart ayı sonunda 70.20 
dolar seviyesine ulaştı.

İlk çeyrek boyunca, Henry Hub (HH) ve AB sınırla-
rı içerisindeki ortalama gaz fiyatları, sırasıyla yakla-
şık 3,80 dolar ve 7,50 dolar / MBtü seviyesine ulaştı. 
Ocak ayında görülen talep artışı nedeniyle yükselen 
fiyatlar, mart ayındaki zirve fiyatın ardından yaz dö-
nemine doğru 2,80 ve 7,00 dolar seviyelerine geri-
ledi.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa ülkelerinin enerji piyasalarını mercek altına alan KPMG’nin 
hazırladığı “Avrupa Enerji Piyasaları Raporu”, enerji piyasalarının 2018 yılı ilk çeyrek değerlerini analiz 
ediyor. AB ülkelerindeki enerji fiyatlarına, sermaye piyasalarına ve düzenleyici ortama yönelik son 
gelişmeleri içeren analiz, elektrik ve karbon fiyatlandırmasındaki artışın yanı sıra tedarik güvenliği ve 
verimlilik temalı yenilenebilir enerji uygulamalarının tüm ülkeler için artan önemine dikkat çekiyor

Avrupa Birliği’nden güvenli 
tedarik ve verimlilik vurgusu
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gibi uygulamaların yanı sıra ulusal enerji verimlili-
ği finans mekanizması ve ısıtma-soğutma piyasası 
için düzenlemeleri içeriyor. Türkiye’nin Ulusal Enerji 
Verimliliği Eylem Planı kapsamında alınacak önlem-
lerle 2033’e kadar toplam 30,2 milyar dolar tasarruf 
sağlanması bekleniyor.

Yerli ve yenilenebilir ön planda ancak…
KPMG Türkiye’nin Enerji ve Doğal Kaynaklar 

Sektör Lideri Ümit Bilirgen, yıl başında yaptıkları 
analizlerinde sektörün 2018 öngörülerini şu şekilde 
açıklamıştı: Ülkemizde elektrik enerjisi kurulu gücü 
2016’da 78 bin 599 MW iken, 31 Ekim 2017 itibarıyla 
82 bin 312 MW’a ulaştı. 2018 yılında ise Türkiye’de 
gündem yerli enerji hamleleri üzerinde yoğunlaşı-
yor. YEKA ihaleleri ve yerli kömür teşvikleri ile 2018’i 
‘yerli enerji’yi hedefleyen adımlarla geçireceğiz. Öte 
yandan 2017 yılının son günlerinde temeli atılan 
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşaatı başladı. 
Nükleer enerji de hayli konuşulacak. Bunun yanında 
Türkiye tarihindeki ilk deniz sondajı, ülkemizin kendi 
sondaj gemisiyle Akdeniz’de 2018 yılında gerçekleş-
tirilecek.

Küresel ölçekte bakıldığında ise küresel enerji 
tüketiminin 2040 yılına kadar yüzde 28 artacağını 
belirten Bilirgen, “Değişen coğrafi ve ekonomik den-

geler enerji piyasalarını uzun dönemli çözümlere 
zorunlu kılıyor. Bu noktada yenilenebilir enerjinin 
dünyanın en hızlı büyüyen enerji kaynağı olarak ön 
plana çıkacağını öngörüyoruz. Ancak kömür, petrol 
ve doğal gazın 2040 yılına kadar ana enerji kaynağı 
kimliğini koruyacağını da not etmek gerekiyor” dedi.

nu ve yakında gerçekleşecek olan AB ülkelerindeki 
elektrik piyasası reformlarının yerini almayacağını 
belirtti.

Öte yandan, raporun Türkiye bölümünde, hane 
halkı için çatı üstü ve cephe güneş sistemleri ku-
rulumuna yönelik mevzuat ile birlikte güneş ener-
jisinden elektrik üretiminde önemli adımlar atıldığı 

ifade ediliyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın 
(EBRD) Türkiye’nin birincil enerji tüketimini yüzde 14 
azaltmayı amaçlayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 
Planı’nı olumlu karşıladığını ve destek sunduğunu 
belirtiyor. Türkiye’nin alınacak önlemler için 11 mil-
yar dolarlık yatırım planı var. Planlar, yenilenebilir 
enerji kullanımı, binalarda ısı yalıtımı ve verimliliği 

AB’DE YENİlENEBİlİR 
ENERjİNİN gElEcEğİ

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRE-
NA)’nın Avrupa Birliği için hazırladığı 28 ülke-
nin verilerine yer verdiği yenilenebilir enerji ra-
poruna vurgu yapan KPMG, AB’nin 2030 yılına 
kadar yenilenebilir enerji payını ikiye katlaya-
bileceğinin altını çiziyor. IRENA’nın raporunda, 
2015 yılında yüzde 17 olan bu payın 2030 yılına 
kadar yüzde 34’e çıkarılabileceği ve mevcut he-
def olan yüzde 27’nin dahi aşılabileceği tahmin 
ediliyor.

IRENA’dan AB için yenilenebilir enerji 
beklentileri:

 î 2030’a kadar, AB’nin enerji bileşenlerindeki 
yenilenebilir enerji payı, maliyet etkin bir şekilde 
ikiye katlanabilir.

 î Tüm AB ülkeleri daha fazla yenilenebilir enerji 
kullanmak için gereken potansiyele sahip.

 î AB enerji sisteminin uzun vadeli karbonsuzlaş-
tırılması için yenilenebilir enerji kaynakları hayati 
önem taşıyor.

 î Avrupa elektrik sektörü, güneş fotovoltaik (PV) 
ve rüzgar enerjisi üretimindeki oranlarını artırabi-
lir.

 î AB’nin yenilenebilir enerji potansiyelinin üçte 
birinden fazlası, ısıtma ve soğutma sistemleri için 
kullanılabilir.

 î AB’nin uzun vadeli dekarbonizasyon hedefleri-
ni gerçekleştirmek için elektrikli araçlar ve biyoya-
kıtlar da dahil olmak üzere tüm yenilenebilir taşı-
macılık seçeneklerine ihtiyacı var.

 î Biyokütle enerjisi, 2030’un ötesinde önemli bir 
yenilenebilir enerji kaynağı olarak kalacak.

Ümit Bilirgen
KPMG Türkiye Enerji ve  

Doğal Kaynaklar Sektör Lideri
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ric Vehicles, FCEVs) son yıllarda elektrikli taşıtlara 
önemli bir rakip olarak ortaya çıktı. Ortalama FCEV 
deposu yaklaşık 5 kg hidrojen alabiliyor; bu da bir 
depoda yaklaşık 50 sterlin ile 75 sterlin arasında bir 
tutara denk geliyor ki bu tutar elektrikli ya da ben-
zinli araçlarla kıyaslandığında yüksek bir maliyet. 
Bu nedenle hidrojen yakıtlı taşıt almak, tüketiciler 
için ekonomik bir seçenek olmaktan çıkıyor. Ancak 
üreticiler hala daha az maliyetli olan hidrojen yakıt-
ları üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. 

Kamu araçlarında hidrojen dönemi başladı
Bununla birlikte hidrojen yakıt ikmali olanak-

larının geliştirilmesi de önemli. İngiltere’de 2018 
yılı Mart ayında ITM Power, Shell, Toyota, Honda ve 
Hyundai tarafından oluşturulan şirketler birliği hid-
rojen yakıt ikmali istasyonuna erişimin iyileştiril-
mesi amacıyla yapacakları çalışma için Ulaştırma 
Bakanlığı’ndan 8.8 milyon sterlinlik fon almaya hak 
kazandı. 

Farklı otomotiv firmalarının hidrojen yakıtlı ki-
şisel otomobil üretimiyle ilgili araştırma-geliştirme 

çalışmaları ve üretimlerinin yanı sıra ticari taşıtla-
ra ilişkin de önemli gelişmeler yaşanıyor. Uygun alt 
yapıya sahip şehirlerde polis araçları, taksiler ve 
otobüsler hidrojeni yakıt olarak kullanıyor. Londra 
Büyükşehir Polis Teşkilatı, 11 araçtan oluşan hidro-
jen yakıt hücreli aracı 2018 yılında teslim aldı. Toyota 
firması, Japonya’da hidrojen hücreli otobüslerini sa-
tışa sürdü ve 2020 Yaz Olimpiyatları’nda en az 100 
hidrojen yakıt hücreli otobüsün yollarda olmasını 
amaçlıyor. Alman Demiryolu Ofisi (EBA), dünyanın 
ilk hidrojen yakıt hücreli yolcu treninin Almanya’da 
kullanımını onayladı.  2017 yılının Kasım ayında Als-
tom firması ve Aşağı Saksonya Ulaştırma Yetkili Ku-
rumu ile 14 hidrojen yakıt hücresi treninin teslima-
tını öngören bir sözleşme imzaladı. Bununla birlikte 
Avrupa Birliği, ABD ve Güney Kore toplu taşımada 
otobüsler için hidrojen istasyonu kurma planları 
yapmaya başladı.   

Hidrojen ekonomisi deprem riskini de 
azaltıyor

Hidrojenin yakıt olarak kullanılmasının yanında 

2015 yılında yapılan Paris İklim Anlaşması 
kapsamında Avrupa Birliği (AB) sera gazı sa-
lımını azaltıcı uzun dönemli bir politika ön-
görüyor. AB ülkeleri nihai enerji tüketimleri 

yenilenebilir enerji payını yüzde 27 olarak açıkladı. 
Ayrıca 2030 yılına kadar sera gazı salımını en az 
yüzde 40 azaltma hedefini de deklere etti. Bu ge-
lişmelerin de etkisiyle enerjide fosil yakıtlar yerine 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim gittikçe 
artıyor.

Yenilenebilir enerji kaynakları aşağıdaki şekilde 
görüldüğü gibi yedi farklı enerji kaynağına ayrılabilir. 

Bu kaynaklardan olan hidrojen hakkında, gelecek 
20-30 yılda yatırım ve finans çevrelerinin de destek-
leyeceği hidrojen ekonomisinin ortaya çıkacağı ko-
nusunda akademik yazılar yayınlandı. Her ne kadar 
taşıtlarda yaygın bir şekilde hidrojen kullanımı için 
yeterli alt yapı olmasa da gelecek yıllar için yaygın-
laştırmaya yönelik adımlar atılıyor. Hidrojen yakıt 
hücreli elektrikli taşıtlar (Hydrogen Fuel Cell Elect-

Hidrojenin 
bir enerji girdisi olarak 
kullanılma oranı giderek artıyor. Özellikle enerji ve otomotiv 
şirketlerinin yaptığı ortak çalışmalar sonunda Avrupa ve Uzak Doğu’da kamu ve toplu taşımada 
hidrojen yakıtlı araçların kullanımı başladı. Ancak Hollanda gibi bazı ülkeler işi bir adım daha ileri 
götürerek hidrojeni yenilenebilir enerjinin en önemli aktörü yapma çalışmalarını da sürdürüyor...

Taşıtlarda hidrojen 
kullanımı ve yeşil hidrojen 
ekonomisi

 KONUK YAZAR 
Doç. Dr. Erginbay Uğurlu 
İstanbul Aydın Üniversitesi
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diğer bir gelişme yeşil hidrojen ekonomisi. Kuzey 
Hollanda yeşil hidrojen ekonomisinin uygulanma-
sında öncülük ediyor. Hollanda, yeşil hidrojen eko-
nomisini hem Paris Anlaşması’nın hedeflerini geliş-
tirmek hem de ekonomiyi daha yeşil ve daha güçlü 
hale getirmek için kullanıyor. Yeşil hidrojen ekono-
misi Kuzey Hollanda için karbon salımını azaltmanın 
bir yolu olmanın ötesinde, yer altı gazlarının çıkarımı 
azaltılarak, gaz çıkarımının tetiklediği depremlerin 
engellenmesi için de bir zorunluluk olarak görülü-
yor.  

Hollanda; yeşil hidrojenin; etkin yenilenebilir 
elektrik ağı tümleşmesiyle, dünya çapında ulaşım ve 
yenilenebilir enerji dağıtımıyla ve ulaşımın, endüst-
rinin ve konutların ısınmasının karbondan ayrıştır-
masıyla sürdürülebilir bir enerji sisteminde önemli 
rol oynayacağına inanıyor. Yeşil hidrojen ekonomisi-
nin gerçekleştirilebilmesinin ise ancak yeşil hidrojen 
üretiminin, pazarının, alt yapısının ve yeşil hidrojen 
ekonomisine toplumsal bakışın birbirine bağlı bir 
şekilde geliştirilmesi olduğu belirtiliyor. Bu amaçla 
Kuzey Hollanda İnovasyon Kurulu tarafından birçok 

yeşil hidrojen projesi uygulanacağı açıklandı. Yeşil 
hidrojen projeleri yalnızca yeşil hidrojen üretmeye-
cek, bunun yanında yeşil sentez gazı, yeşil karbondi-
oksit, yeşil kömür, yeşil amonyak, biyopeletler, saf su 
ve oksijen de üretecek.  

Hollanda’da yapılacak olan yeşil hidrojen yatı-
rımlarının 2030 yılına kadar 5,5 ila 10 milyar Euro 
arasında olması bekleniyor. Kuzey Hollanda İnovas-
yon Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Accen-
ture yatırım şirketi yeşil hidrojen ekonomisinin beş 
evrede gerçekleşmesini önermekte:

1. Evre-2017:  Fikrin oluşturulması ve mobilizasyon 
2. Evre-2018 : Master planın oluşturulması
3. Evre-2019:  Omurganın oluşturulması
4. Evre 2023-2030 : Ölçek büyütülmesi
5. Evre 2050: Olgunlaşma
Bu kapsamda Hollanda’da faaliyet gösteren 

Nuon firması, Eemshaven’de (Groningen) yer alan 
Magnum enerji santralinde karbonsuz yakıt üretimi 
için yeşil amonyak ithal etmeyi amaçlıyor. İthalatın 
2021’de başlaması ve 2026 yılına kadar 1.3 milyon 
tona ulaşması bekleniyor. 

Hidrojen kullanan bir aracın deposu 
yaklaşık 5 kg hidrojen alabiliyor.

▶ Taşıtlarda hidrojen kullanımı ve yeşil hidrojen ekonomisi
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mizin küresel yaklaşımdaki faaliyetlerine katkı sağ-
lıyor. Düşük maliyetli, yüksek katma değerli bir ürün 
oluşuyor. Zorlu deniz ortamına dayanıklı şekilde 
tasarlanmış hem işaretleme ışığı hem de balıkçılık 
ekipmanı olarak yüzen bir deniz feneri olarak kul-
lanılabiliyor. ConSoLight, marinalar için sürdürüle-
bilir yaklaşımı amaçlarken balıkçıların ihtiyaçlarına 
büyük çözümler sağlıyor. Geliştirilen güneş enerjili 
deniz feneri, bulundurduğu güneş pilleri ile gün boyu 
güneş ışıklarını toplayarak geceleri uzun saatler bo-
yunca su yüzeyini aydınlatıyor. Böylece yenileneme-
yen hiçbir kaynağı tüketmiyor.

Aynı zamanda, büyük bir güç kaynağına sahip 
olduğundan, düşük güneş ışığı alan bölgelere de 
uygunluk ve yüksek çalışma performansı sağlıyor. 
Çevre dostu, uygun maliyetli, dayanıklı tasarım su-

nan ConSoLight, Sürdürülebilir Yaşam- Çevre Ko-

ruma kategorisinde gümüş ödüle layık görülürken, 

Alternatif Enerji Kaynakları Ekipmanı Tasarımı kate-

gorisinde altın ödül ile onurlandırıldı. 

ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen ve 
uluslararası alanda en prestijli ödüllerinin sahiple-
rini bulduğu “International Design Awards” yarış-
masının 2017-2018 yılı sonuçları açıklandı. ODTÜ 
Öğretim Üyesi Hakan Gürsu ve Designnobis ekibi 
etkinlikten bu yıl 4 ödülle döndü. ODTÜ Teknokent’te 
yer alan endüstriyel tasarım ve inovasyon merke-
zinde geliştirdiği ürünlerle dünyanın çeşitli yarışma-
larında onurlandırılan Gürsu ve ekibinin geliştirdiği 
ödüllü ürünlerden biri, güneş enerjili deniz feneri 
ConSoLight. 

Deniz fenerine yenilikçi bir boyut getirerek öncü 
ve ihtiyaçlara hızla cevap veren bir ürün olarak ge-

liştirilen ConSoLight ile günümüzdeki alternatif 
enerji kaynaklarının kullanımı hızla ilerliyor ve çev-
resel çözümler geliştiriliyor. Kaynakların tükenmesi 
ve küresel yaklaşımın yenilenebilir enerji kullanımı-
na yönelmesiyle çevreci ürünler uluslararası piya-
sada büyük önem taşıyor. Doğal enerji kaynağının 
yüksek verimli kullanımını sağlayarak bu ihtiyaca 
hitap eden ConSoLight, düşük maliyeti, yüksek per-
formansı ile uluslararası pazarda güçlü ve öncü bir 
çözüm olarak yerini alarak ihraç potansiyeli yüksek 
bir alan yaratıyor. 

Güneş enerjisi sayesinde sürekli kullanılabilme-
si, yeni ürün maliyetlerini de en aza indiriyor. Ülke-

Avustralya’dan yazdırılabilir güneş 
hücreleri ile ilk ticari kurulum

Avustralya’da geliştirilen basılı organik güneş hücreleri ile kurulan güneş panelleri,  
ülkede bu türdeki ilk ticari uygulama olma özelliği taşıyor. 

Newcastle Üniversitesi Profesörü Paul Dastoor, orga-
nik baskılı güneş hücrelerini ilk kez geçtiğimiz yıl mayıs 
ayında Melbourne’deki bir sergide tanıttı. 10  yılı aşkın 
bir süredir güneş hücresi teknolojileri üzerinde çalışan 
Dastoor ve ekibi, 200 metrekarelik bir kurulumu yakın 
zamanda tamamladı. Laboratuvar boyutunda bir yazı-
cı ile sadece bir günde, yüzlerce metre ürün üretildi ve 
kurulumu da 5 kişilik bir ekip tarafından bir günde ger-
çekleştirildi. Paneller, basılı organik hücre teknolojisinin 
ülkedeki ilk ticari uygulaması olma özelliği taşıyor.

1 milimetreden daha az kalın ve çift taraflı yapışkan 
bantla tutturulan panellerin maliyeti, 10 doların altında. 
Yazdırılan güneş hücreleri, silikon bazlı olanlar kadar 
verimli olmasa da düşük üretim ve kurulum maliyetleri 
ile rekabetçi hale geleceği öngörülüyor. Dastoor’a göre, 
basılı güneş hücresi teknolojilerini çok daha kolay elde 
edilebileceğimiz günler yakın ve yenilenebilir enerji kul-
lanımına yönelik algı, düşük maliyetli ve yazdırılabilir 
güneş panelleri sayesinde hızla değişecek.

ODTÜ’nün güneş enerjili deniz feneri 
tasarım ödül kazandı

ODTÜ Öğretim Üyesi Hakan Gürsu ve 
ekibinin geliştirdiği ConSoLight adlı deniz 
feneri tasarımı, ABD’den altın ve gümüş ödül 
kazandı. Güneş enerjili deniz feneri gün boyu 
güneş ışıklarını toplayarak geceleri uzun 
saatler boyunca su yüzeyini aydınlatabiliyor.
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▶ Avustralya’dan yazdırılabilir güneş hücreleri ile ilk ticari kurulum İNOVASYON 
Esen Erkan 



Otonom elektrikli araçlara özel şarj robotu
Graz Teknoloji Üniversitesi (TU Graz) araştırmacıları elektrikli araçların (EV) 12 saate kadar sürebilen 
şarj sürelerini kısaltacak, çok daha hızlı şarj eden bir sistem üzerinde çalışıyor. Manuel olarak 
bağlanmasına gerek duyulmayan EV şarj robotu, uzun sürüş mesafeleri için birkaç dakikada şarj 
edebilme özelliğine sahip olacak şekilde planlanıyor.

Teorik anlamda tasarımı devam eden robot, ka-
meralar yardımı ile şarj soketini tespit ediyor ve oto-
nom olarak bağlanıyor. Tüm standart şarj fişleri ile 
çalışabilen sistem, şarj işlemi bittiğinde şarj soketi 
kapağını bile kendi kapatabiliyor. TU Graz ekibinin 
tasarlamakta olduğu EV şarj robotunun faydası, oto-

nom araçların gerçek anlamda yollarda olacağı bir 

gelecekte anlaşılacak gibi. Yine de EV’leri kablosuz 

cihazlarla şarj edebilen yollardan tutun şarj robotla-

rına kadar her tür çabanın yaratıcılık dolu olduğunu 

belirtmek gerek. 

Liderlik bu kadar gerekli ve önemli bir şey ol-
masına karşın, birçoğumuz liderlik sorumluluğunu 
almaktan geri duruyoruz. Dahası, birçoğumuz lider-
lik özelliklerine sahip bile değiliz. Eğer iş arkadaş-
larınıza, aile üyelerinize, sevdiklerinize, yakın ar-
kadaşlarınıza veya hiç tanımadığınız bir yabancıya 
problemleri nasıl çözebileceğini, bir sorunu nasıl 
halledebileceğini, bir projeyi gerçekleştirmek için 

nasıl strateji kurabileceğini öğretmek istiyorsanız 

öncelikle liderlik özelliklerine sahip olmalısınız. Ba-

zılarımızda bu özellikler doğuştan var ancak olma-

yanlar için de ‘imkansız’ değil. Çünkü ihtiyacımız ola-

nı saptayıp o eksikliklerimizi giderip etkili bir lider 

olabiliriz. İşte etkili bir lider olmak için geliştirebile-

ceğiniz özellikler:
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▶ Otonom elektrikli araçlara özel şarj robotu  YÖNETİM&İK  

İYİ BİR LİDER OLMAK İÇİN 
GELİŞTİREBİLECEĞİNİZ YÖNLERİNİZ

Liderlik önemli bir vasıf. Etkin liderler olmazsa şirketler yönetilmez, projeler hiçbir zaman 
gerçekleşmez, problemler derinleşir, ekipler yanlış yönetilir, ilişkiler savrulur ve daha pek çok 
olumsuzluk meydana gelir... Liderlik sadece iş hayatında değil, özel hayatta da önemli bir sorumluluk. 
Peki liderlik özelliklerimizi nasıl geliştirebiliriz? Aslında çok da zor değil...



1. İyi bir lider cesaret kırmaz, 
cesaret verir

Patronunuzdan veya sizden üstün konumda bu-
lunan bir kişiden ne duyduğunuzda daha motive 
olursunuz? Sert eleştiriler mi, yoksa cesaret verici 
sözler mi? İyi bir lider olmak istiyorsanız, karşınız-
dakini motive etmek, ikna etmek için doğru dili kul-
lanmalı, tebrik etmeli, zor zamanlarda devam ede-
bilmesini sağlamalısınız.

2. İyi bir lider başkalarına örnek 
olur

Eğer izlediğiniz yol iyi değilse, başkalarının sizi 
örnek almasını bekleyemezsiniz. Güvenilmez bir 
kişiyseniz, başkalarının size güvenmesini bekleye-
mezsiniz. Eğer empati yapamıyorsanız, başkalarının 
size hayranlık beslemesini bekleyemezsiniz. İyi bir 
lider, söylediğini yapan ve bu konuda başkalarına 
karşı dürüst olandır.

3. İyi bir lider stratejisini ve 
önerilerini paylaşmaktan korkmaz

Liderler, zor soruların yanıtlarını bulabilen, kar-
maşık meselelere çözüm getirebilen kişilerdir. Bu 
çözümlere nasıl ulaştıklarını paylaşmaktan da çe-
kinmezler. En etkin liderler, bilgi ve tecrübelerini, 
tavsiyelerini paylaşmayı severler.

4. İyi bir lider, liderliğin bulaşıcı 
olduğunu bilir

Eğer çalıştığınız şirketin, yürüttüğünüz projenin, 
çözmeye çalıştığınız sorunun başarılı olmasını isti-
yorsanız, eylemlerinizle etrafınızdakilere de ilham 
vermelisiniz. İyi bir lider, çevresindekilere olumsuz 
duygular değil; ilham ve başarı aşılayan kişidir.

5. İyi bir lider asla pes etmez
Üzerinde çalıştığınız bir şey başarısız olduğunda 

yaşadığınız his, aslında evrensel bir duygu. Ancak 
etkin bir lider, bu hisse kapılmaz ve asla vazgeçmez. 
Hayatın her alanında zorluklar yaşanıyor. Bu zorluk-
larla mücadele edebilenler ise iyi liderler tarafından 
yönetilenler. İyi bir lider olmak istiyorsanız, asla pes 
etmemelisiniz.
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Kaynak: Uplifers.com

Dördüncü Sanayi Devrimi yalnızca birçok şirke-
tin değil, tüm sektörlerin yeniden şekillenmesine yol 
açacak. Dijital dönüşümün gerektirdiği temel deği-
şiklikleri uygulamak için üreticilerin açık, uzun va-
deli bir vizyona ve bu girişimin zorluklarını aşarak 
fırsatları değerlendirmek için bir yol haritasına ihti-
yacı var. KPMG’nin ‘2018 Küresel Üretim Sektörünün 
Geleceğine Bakış’ adlı raporu, üretim sektöründen 
300 CEO ile yöneticinin katıldığı araştırmadan ve 
KPMG ortaklarıyla yapılan görüşmelerden elde edil-
di. Araştırma, kapsamlı bir dijital dönüşüm stratejisi 
oluşturmak için zaman kaybetmeden yapılması ge-
rekenleri şöyle özetliyor:

 �Şirketler, kısa vadeli paydaş beklentileriyle uzun 
vadeli iş hedefleri arasında denge kuran, iddialı 
fakat ulaşılabilir hedefler içeren bir iş planı oluş-
turmalı.
 �Dijital dönüşüm yolunda adım atmamak artık bir 

seçenek değil. Yöneticilerin, bu yolculukta hızlı ve 
cesur davranarak dönüşümü sahiplenmeleri ge-
rekiyor.
 �Dijitalleşmeyle beraber geleceğin iş gücü yeni-
den tanımlanıyor. Üreticiler, makinelerin mevcut 
iş gücüne etkisini yönetmekle mücadele ederken, 
geleceğin işgücünü yaratmak için çalışan sayısını 
artırmaya başlıyor.
 �Tedarik zincirleri dijital dönüşümle çok boyutlu 
ekosistemlere evrilirken, şirketlerin tedarikçiler, 
üreticiler ve müşteriler ile iş birliği yoluyla daha 
derin ilişkiler kurmaları gerekiyor.
 �Şirketler, korumacı politikalar ve siber güvenlik 
konuları başta olmak üzere yükselişe geçen kü-
resel riskleri azaltmak için faaliyet gösterdikleri 
ülkelerdeki jeopolitik olayları yakından takip et-
meli ve kapsamlı bir savunma planı oluşturmalı.

Şirketlerin vakit kaybetmeden 
dijital dönüşüm stratejisi 

oluşturması gerekiyor



2018 yılı Ağustos ayında ger-
çekleşen toplam 26.685 GWh 
elektrik üretiminin %62,3’ü ser-
best üretim şirketleri tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Serbest üre-
tim şirketlerinin üretimdeki payı, 
bir önceki aya göre 1,8 puan artar-
ken, geçtiğimiz senenin aynı döne-
mine göre 0,3 puan azalmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 
%20,2 oran ile EÜAŞ santralleri ve 

%13,2 oran ile Yap-İşlet santralle-
ri izlemektedir. Toplam üretimin 
%4,3’üne karşılık gelen miktar ise 
Yap-İşlet-Devret santralleri ve İş-
letme Hakkı Devir santralleri tara-
fından üretilmiştir1.

Gerçekleşen elektrik üretimi 
kaynak bakımından incelendiğin-

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

de ise 2018 Ağustos ayında top-
lam üretimin %29’unun doğal gaz 
ve LNG santralleri tarafından ger-
çekleştirildiği görülmektedir. Ba-
rajlı hidroelektrik santraller ilgili 
ayda toplam üretimin %17,3’ünü 
karşılarken, akarsu tipi hidroe-
lektrik santraller ise %3,6 oranıy-
la üretime katkıda bulunmuştur. 
İthal kömür santralleri ağustos 
ayında toplam üretimin %21,9’unu 

 

2017 yılı Ağustos ayında 173,33 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2018 yılı Ağustos ayında, bir önceki yıla göre %72,5 oranında artarak 298,91 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (208,13 TL/MWh) 
%43,6 oranında artış göstermiştir.   

Ağustos 2018’de en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 29 Ağustos Çarşamba günü 
340,29 TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 1 Ağustos Çarşamba 
günü 258,18 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde 
de en yüksek PTF değerinin 13 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00’da 368,68 TL/MWh, en 
düşük PTF değerinin ise 20 Ağustos Pazartesi günü saat 07.00’da 107,82 TL/MWh olarak 
gerçekleştiği görülmektedir. 

 

 

 

 

 

APLUS ENERJİ AĞUSTOS 2018 ANALİZİ 

2018 yılı Ağustos ayında gerçekleşen toplam 26.685 GWh elektrik üretiminin %62,3’ü serbest 
üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 1,8 puan artarken, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 0,3 puan azalmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini %20,2 oran ile EÜAŞ santralleri ve %13,2 oran ile Yap-İşlet 
santralleri izlemektedir. Toplam üretimin %4,3’üne karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-Devret 
santralleri ve İşletme Hakkı Devir santralleri tarafından üretilmiştir1. 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise 2018 Ağustos ayında toplam 
üretimin %29’unun doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Barajlı hidroelektrik santraller ilgili ayda toplam üretimin %17,3’ünü karşılarken, akarsu tipi 
hidroelektrik santraller ise %3,6 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri 
ağustos ayında toplam üretimin %21,9’unu karşılarken, yerli kömür santralleri ise %16 
oranında katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar enerjisi santralleri toplam 
üretime %8,8, jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise %2 oranında katkıda bulunmuştur. 
Diğer termik santrallerin3 üretimdeki payı ise %1,4 olarak gerçekleşmiştir.  

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2018  Ağustos ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %68,33 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %31,67 olarak gerçekleşmiştir4. 

                                            
1 Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı Kamusal Raporlardan alınmıştır. 
2 Jeotermal ve Güneş enerjisi santralleri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıflandırılmıştır. 
3 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak 
sınıflandırılmaktadır. 
4 2018 Ağustos verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 31 Ağustos 2018 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır. 
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ralleri ise %16 oranında katkı 
sağlamıştır. Yenilenebilir enerji 
santrallerinden rüzgar enerjisi 
santralleri toplam üretime %8,8, 
jeotermal ve güneş enerjisi sant-
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4  2018 Ağustos verileri Yük Tevzi Bil-
gi Sistemi’nin yayımladığı 31 Ağustos 
2018 tarihli Kamusal Rapordan alın-
mıştır.

2017 yılı Ağustos ayında 
173,33 TL/MWh olarak gerçekle-
şen ortalama piyasa takas fiyatı 
(PTF), 2018 yılı Ağustos ayında, 
bir önceki yıla göre %72,5 oranın-
da artarak 298,91 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde ger-
çekleşen ortalama PTF, bir önceki 
aya göre (208,13 TL/MWh) %43,6 
oranında artış göstermiştir.  

Ağustos 2018’de en yüksek 
günlük ortalama piyasa takas fi-
yatı 29 Ağustos Çarşamba günü 
340,29 TL/MWh olarak gerçekle-
şirken; en düşük günlük ortala-

 

2018 yılı Ağustos ayında pik saatlerde5 313,52 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 217,66 TL/MWh’lik değere göre %44 oranında artmıştır6.  

2017 yılı Ağustos ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 149,89 TL/MWh iken, 
bu değer 2018 yılı Ağustos ayında %89,7 oranında bir artış kaydetmiş ve 284,30 TL/MWh 
olarak gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 

 

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

 

2017 yılı Ağustos ayı içerisinde toplam 28.099 GWh olan elektrik talebi, 2018 yılı Ağustos ayında 
bir önceki yıla göre %5,20 oranında azalış göstererek, 26.637 GWh değerine inmiştir7. 2017 
yılı Ağustos ayında 36.500 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2018 yılı Ağustos ayında 
35.803 MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

2018 yılı Temmuz ayı sonunda 87.040 MW olan toplam kurulu güç değeri 263 MW’lık artışla 
2018 yılı Ağustos ayı sonunda 87.303 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %60,6’lik (52.908 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %22,7 (19.857 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
santralleri %7’lik (6.102 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %1,6’lık (1.359 
MW), işletme hakkı devredilen santraller %2,3’lük (2.019 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız 
santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %5,8 (5.058 MW) olarak kaydedilmiştir.  

                                            
7 2017 ve 2018 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
 
8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 31 Ağustos 2018 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi 
raporu kullanılmaktadır.  
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ma PTF ise 1 Ağustos Çarşamba 
günü 258,18 TL/MWh olarak kay-
dedilmiştir. Piyasa takas fiyatları 
saatlik bazda incelendiğinde de 
en yüksek PTF değerinin 13 Ağus-
tos Pazartesi günü saat 14.00’da 
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değerinin ise 20 Ağustos Pazar-
tesi günü saat 07.00’da 107,82 
TL/MWh olarak gerçekleştiği gö-
rülmektedir.

2018 yılı Ağustos ayında pik 
saatlerde5 313,52 TL/MWh ola-

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

rak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalama-
sı olan 217,66 TL/MWh’lik değere 
göre %44 oranında artmıştır6. 

2017 yılı Ağustos ayında pik 
dışı (off-peak) saatlerin PTF de-
ğeri ortalama 149,89 TL/MWh 
iken, bu değer 2018 yılı Ağustos 
ayında %89,7 oranında bir artış 
kaydetmiş ve 284,30 TL/MWh 
olarak gerçekleşmiştir.

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

2017 yılı Ağustos ayı içerisin-
de toplam 28.099 GWh olan elekt-
rik talebi, 2018 yılı Ağustos ayında 
bir önceki yıla göre %5,20 oranın-
da azalış göstererek, 26.637 GWh 
değerine inmiştir7. 2017 yılı Ağus-
tos ayında 36.500 MWh olarak 
ölçülen saatlik ortalama talep, 
2018 yılı Ağustos ayında 35.803 
MWh olarak gerçekleşmiştir. 

2018 yılı Temmuz ayı sonun-
da 87.040 MW olan toplam kuru-
lu güç değeri 263 MW’lık artışla 

7  2017 ve 2018 yılları için saatlik ve-
riler YTBS Genel Günlük İşletme Neti-
cesi Raporları’ndan alınmıştır.

2018 yılı Ağustos ayı sonunda 
87.303 MW olarak kaydedilmiştir. 

Toplam kurulu gücün %60,6’lik 
(52.908 MW) kısmını serbest üre-
tim şirketleri oluştururken, EÜAŞ 
santrallerinin toplam kurulu güç-
teki payı %22,7 (19.857 MW) se-
viyesindedir8. Yap işlet santralleri 
%7’lik (6.102 MW) bir orana sahip 
iken, yap işlet devret santralleri 
%1,6’lık (1.359 MW), işletme hak-
kı devredilen santraller %2,3’lük 
(2.019 MW) bir orana sahiptir. 
Lisanssız santrallerin toplam 

8  Kaynak olarak TEİAŞ tarafından 
yayımlanan 31 Ağustos 2018 tarihli 
Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır. 

kurulu güç içindeki payı da %5,8 
(5.058 MW) olarak kaydedilmiştir. 

2018 yılı Ağustos ayı sonun-
da oluşan toplam kurulu gücün 
%29,5’lik kısmı (25.778 MW) doğal 
gaz ve LNG yakıt tipi santralleri 
ile karşılanırken, %23,5’lik kısmı 
(20.508 MW) barajlı hidrolik sant-
raller tarafından karşılanmak-
tadır. Bu yakıt tiplerini %11,8’lik 
(10.288 MW) oran ile yerli kö-
mür9 santralleri ve %10,3’lük 
oran (8.939 MW) ile ithal kömür 
santralleri izlemektedir. Akarsu 

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

tipi hidrolik santraller %8,7’lik 
bir orana (7.608 MW) sahipken, 
rüzgâr santralleri toplam kurulu 
gücün %7,7’lik bir kısmını (6.699 
MW) oluşturmaktadır10. Toplam 
kurulu gücün %5,4’lük kısmı 
(4.744 MW) güneş enerjisi sant-
ralleri, %1,3’lük kısmı (1.164 MW) 
jeotermal enerji santrallerinden 
oluşurken, %1,8’lik kısmı (1.575 
MW) ise diğer termik santraller11 
tarafından oluşturulmaktadır. 

2017 yılı Ağustos ayında 3,80 
milyar m3 olarak kaydedilen top-
lam doğal gaz tüketimi, 2018 yılı 
Ağustos ayında %22,3 oranında 
bir azalışla 2,95 milyar m3 olarak 
gerçekleşmiştir. Elektrik santral-
lerinde tüketilen doğal gaz mik-
tarı 2017 yılı Ağustos ayında 1,65 
milyar m3 iken bu miktar, 2018 
yılının aynı döneminde %21,8 
oranında azalarak 1,29 milyar 
m3 olarak kaydedilmiştir12. Elekt-
rik santrallerinde tüketilen doğal 
gaz miktarının toplam doğal gaz 
tüketimine oranı 2017 yılı Ağus-
tos ayında %43,4 iken, bu oran 
2018 Ağustos ayında %43,7 ola-
rak gerçekleşmiştir.

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

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

12   2018 yılı Ağustos 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. 

 

2018 yılı Ağustos ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %29,5’lik kısmı (25.778 MW) doğal 
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miktar, 2018 yılının aynı döneminde %21,8 oranında azalarak 1,29 milyar m3 olarak 
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2017 yılı Ağustos ayı içerisinde toplam 28.099 GWh olan elektrik talebi, 2018 yılı Ağustos ayında 
bir önceki yıla göre %5,20 oranında azalış göstererek, 26.637 GWh değerine inmiştir7. 2017 
yılı Ağustos ayında 36.500 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2018 yılı Ağustos ayında 
35.803 MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

2018 yılı Temmuz ayı sonunda 87.040 MW olan toplam kurulu güç değeri 263 MW’lık artışla 
2018 yılı Ağustos ayı sonunda 87.303 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %60,6’lik (52.908 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %22,7 (19.857 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
santralleri %7’lik (6.102 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %1,6’lık (1.359 
MW), işletme hakkı devredilen santraller %2,3’lük (2.019 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız 
santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %5,8 (5.058 MW) olarak kaydedilmiştir.  

                                            
7 2017 ve 2018 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
 
8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 31 Ağustos 2018 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi 
raporu kullanılmaktadır.  

 

2018 yılı Ağustos ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %29,5’lik kısmı (25.778 MW) doğal 
gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %23,5’lik kısmı (20.508 MW) barajlı hidrolik 
santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %11,8’lik (10.288 MW) oran ile yerli 
kömür9 santralleri ve %10,3’lük oran (8.939 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu 
tipi hidrolik santraller %8,7’lik bir orana (7.608 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu 
gücün %7,7’lik bir kısmını (6.699 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün %5,4’lük kısmı 
(4.744 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,3’lük kısmı (1.164 MW) jeotermal enerji 
santrallerinden oluşurken, %1,8’lik kısmı (1.575 MW) ise diğer termik santraller11 tarafından 
oluşturulmaktadır.  

 

 

                                            
9 Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır. 
10 Akarsu tipi hidrolik santrallere lisanssız hidrolik santraller de dahildir. 
11 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik, kojenerasyon ve biyokütle santralleri diğer termik 
santraller olarak sınıflandırılmaktadır. 
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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