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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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Haziran ayında hem Ramazan bayramını hem de milletvekili ve cumhurbaşkanlığı 
seçimini yaşayacağız ancak iş dünyasının gündemi ekonomi... Döviz kurlarında 
başlayan ve durdurulamayan yükselişin ardından gelen faiz artırımları, dövizle 
borçlanan özel sektörü kaygılandırıyor. Hızlı büyümenin getirdiği bu borç yükü, 
dövizde yaşanan artışın ardından şirketlerin bilançolarını olumsuz etkilemeye 
başladı. Sektörler açısından değerlendirdiğimizde enerji, en çok borcu olan sektörler 
arasında yer almıyor ancak 51 milyar dolara ulaşan bir borç stoğuna sahip. 

Bu borç stoğunun sektörü nasıl etkileyeceği üzerine haber çalışması yaparken, çok 
önemli bir kulis bilgisine ulaştık. Özel sektörü rahatlatmak, olası iflasların önüne 
geçmek için hükümetin bankalarla birlikte bir ‘kurtarma planı’ üzerinde çalıştığını 
ilk kez Enerji Panorama’dan okuyacaksınız. Aslında bu kurtarma planı, 2002 
yılında gündeme gelmişti; İstanbul Yaklaşımı adlı bu uygulamadan 350’ye yakın 
şirket faydalanmış ve 6 milyar doları aşkın borç yeniden yapılandırılmıştı. İşte bu 
uygulama seçimlerin ardından yeniden gündeme gelecek, ancak bu kez adı “Ankara 
Yaklaşımı” olacak... 

Ankara Yaklaşımı’nın ayrıntılarını, şirketler için getirilecek kolaylıkların neler 
olduğunu takip edip gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Sektörümüz açısından bu 
girişim bir “bayram hediyesi” anlamını taşıyor. 

Bu sayımızda lisanssız elektrik üretimi ve bu üretimi artıracak teknolojileri ön 
plana çıkaran haber ve makalelerimizin ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. 1 MW’ın 
altında lisanssız elektrik üretimi uygulamasının ne kadar yerinde bir karar olduğu, 
rakamlardan anlaşılıyor. Vatandaş, özellikle güneşin yoğun olduğu bölgelerde 
kendi elektriğini üretmeye hatta fazlasını satıp ek gelir yaratmaya başladı. Getirilen 
vergi muafiyetinin de bu trende olumlu katkı yapacağı muhakkak. Bu sistemi 
destekleyecek bir diğer başlık ise blockchain teknolojisinin getirdiği yeni olanaklar. 
Konuk yazarımız Doç. Dr. Erginbay Uğurlu’nun imzasını taşıyan makalede incelediği 
blockchain kullanılarak örnek olmuş projelerin yakın zamanda ülkemizde de 
uygulanmaya başlandığını göreceğiz. 

Kulis haberlerimiz, iş dünyasının genel trendleri, araştırmalar, sektörden haberler, 
dünya gelişmelerinin yer aldığı bir sayı hazırladık. Bu sayının, bizim açımızdan 
ayrı bir önemi var, çünkü altıncı yılımıza girdik. Siz değerli okurlarımızın ve reklam 
verenlerimizin katkılarıyla bir yılı daha geride bıraktık. Her geçen yıl; omuzlarımızdaki 
sorumluluğu artırıyor, kendimizi daha fazla geliştirmeye zorluyor. Sektörün öncü 
yayını olma misyonuyla birlikteliğimizin uzun yıllar süreceğine inanıyoruz. 

TENVA ve Enerji Panorama ekibi olarak mutlu, huzurlu bayramlar diliyoruz. 

İyi okumalar... 
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Enerjisa Mobil’i hemen ücretsiz indir, elektrik
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EnErji sEktörünün 51 
milyar dolarlık borcuna 
“AnkArA YAklAşımı” 
çAre olAcAk

Küresel enerjide yenilenebilir  
dönüşüm hız kazandıDamdaki küçük esnaf

Yenilenebilir enerjide blockchain 
kullanımı

34 44
REN21’in hazırladığı Yenilenebilir Küresel Durum 
Raporu’na göre, 2017 yılında küresel elektrik üretim 
kapasitesine yapılan 178 GW’lık eklemenin tamamı 
yenilenebilir enerjiden karşılanarak rekor bir büyüme 
sağlandı. 

Son dönemdeki yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelik devlet teşvik ve yönlendirmelerine biri 
daha eklendi. Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan 
düzenlemeyle konutların çatılarında güneş 
enerjisinden elektrik üretiminin teşvikine yönelik 
önemli bir adım atılmış durumda. 

Kripto paralar nedeniyle finans sektörünün ana 
gündemi gibi görünse de blockchain teknolojisi 
enerji sektöründe de ilgi görüyor. Başta Hollanda gibi 
yenilenebilir enerjiye yatırım yapan ülkeler olmak üzere 
İngiltere ve ABD’de başlayan projelerde blockchain 
kullanılarak kişiden kişiye elektrik dağıtımına başlandı
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Deloitte tarafından yapılan 7. Avrupa CFO Araştırması’nın sonucuna 

göre, CFO’lar risk iştahının düşük olacağını, belirsizlik seviyesinin ise 
sabit kalacağını öngörüyor. Buna karşın harcamaları artırma eğilimi 

gösteren CFO’lar arasında “Önümüzdeki 12 ay içinde gelirlerinde artış 
bekleyen Türklerin oranı, dünya ortalamasının üzerinde…

Bir şirketin veya kuruluşun lideri olmak, hem zor hem de yorucu bir şey olabilir 
ancak bir yandan da insanı onurlandıran, başarılı hissettiren ve güçlü bir pozisyon. 

İster uzun zamandır bir yerde lider pozisyonda olun, ister yeni liderlik etmeye 
başlamış olun, ister gelecekte lider olma hayalleri kurun, hepimizin büyük liderlerin 

özelliklerini bilmeye ihtiyacı var.



AKfeN eNeRjİ, KADINlARA 
SAğlIK eğİTİMİ göTüRüYoR

Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim 
ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde, Akfen Yenilenebilir 
Enerji bünyesinde yatırımları yapılan 17 enerji santralinin bulun-
duğu kırsal bölgelerde yaşayan halka yönelik düzenlenen “Önce 
Sağlık” projesi devam ediyor. Bu yıl Mersin, Muğla, Denizli ve Aydın 
ile başlayan “Önce Sağlık” projesi Konya ve Kayseri’deki eğitimlerle 
sürüyor. Köylerde gerçekleştirilen buluşmalara katılan kadınlara 
ilkyardım, temel sağlık, kanser taraması, kadın hastalıkları ve or-
gan bağışı ile ilgili uygulamalı eğitimler veriliyor. 

Geçen yıl “Evde Okullu Olduk” projesiyle 0-6 yaş grubu çocukların 
gelişimi konusunda 15 farklı bölgede 1000 kadına ulaşılırken, ‘sağ-
lık’ olarak belirlenen bu yılın teması ile 1200 kadına eğitim veril-
mesi amaçlanıyor. Projenin yedinci etkinliği Konya’daki Yaysun 
güneş enerjisi santralinin bulunduğu Ereğli Zengen Mahallesi Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda, sekizinci buluşma 
ise Kayseri’deki Çamlıca hidroelektrik santralinin yer aldığı Yahyalı 
Balcıçakırı İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Buluşmalara 200’ü aşkın 
kadın katıldı.

TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, her yıl farklı ko-
nularda düzenledikleri eğitimlerle ailenin temeli olan kadınların 
çeşitli konulara olan farkındalıklarını arttırmayı amaçladıklarını 
ifade ederek “Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kadınlarımıza bu 
eğitimleri ulaştırıp, yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefliyoruz. 
Evlerdeki bireylerin tamamında bu konuda farkındalık yaratmak, 
kadınların eğitimi ile mümkün oluyor. Yıl sonuna kadar 17 farklı 
bölgede en az 1200 kadına ulaşacağımızı öngörüyoruz” dedi. 

nisan ayında 
132 EnErji 

şirkEti 
kuruldu

Türkiye’de nisan ayında ku-
rulan şirketlerin 132’si enerji 
sektöründe faaliyet göstere-
cek. 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin (TOBB), nisan 
ayına ilişkin kurulan ve ka-
panan şirket istatistiklerine 
göre nisanda Türkiye’de top-
lam 12 bin 351 şirket ve ger-
çek kişi ticari işletme faaliye-
te geçti. Aynı dönemde 1698 
şirket ve gerçek kişi ve ticari 
işletme ise kapandı. 
Nisan ayında kurulan 132 
enerji şirketinin 71’i elektrik, 
gaz buhar ve iklimlendirme 
üretim ve dağıtımında, 61’i 
madencilik ve taş ocakçılığı 
alanında faaliyet gösterecek. 
Nisanda kurulan gerçek kişi 
ticari işletme sayısı elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımında 5, ma-
dencilik ve taş ocakçılığında 
ise 7 oldu. Mart ayında ise bu 
alanlarda faaliyet göstermek 
üzere 107 şirket ve 16 gerçek 
kişi ticari işletmesi kurul-
muştu. TOBB verilerine göre 
nisanda elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretim ve 
dağıtımı sektöründe faaliyet 
gösteren 27 şirket ile 1 gerçek 
kişi ticari işletmesi kapandı. 
Madencilik ve taş ocakçılığı 
sektöründe ise 2 şirket ile 2 
gerçek kişi ticari işletmesi fa-
aliyetlerine son verdi.
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AYTeMİz, “MoToRcu DoSTu TRAfİK” pRojeSİ BAşlATTI
Aytemiz, Elektrikli Araç Şarj Noktaları ve Ücretsiz 
İnternet hizmetlerinin ardından Motorcu Dostu 
Trafik ile trafikte karşılıklı anlayışa dayalı yeni 
bir kurumsal sosyal sorumluluk projesini hayata 
geçiriyor. “Motorcu Dostu İstasyon” projesinin bir 
ileri aşaması olarak, “Motorcu Dostu Trafik” sos-
yal sorumluluk projesini “trafikte empati hareke-
ti” söylemi ile hayata geçiren Aytemiz, trafikteki 
motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirle-
rini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı 
sağlanması için planlı, programlı, sürekli ve sür-
dürülebilir bir şekilde çaba sarf etmeyi hedefliyor.

Projenin en önemli hedefinin, trafikte karşılıklı 
empatinin sağlanması olduğunu söyleyen Ayte-
miz Genel Müdürü Ahmet Eke, “Hem araç hem de 
motosiklet sürücülerinin karşılıklı anlayış çerçe-
vesinde hareket etmelerini sağlamak temel amacı-
mız. Proje kapsamında motosiklet kullanıcılarının 
kendilerini koruyacak bir kaportaları olmadığın-
dan yola çıktık” dedi. 

Proje sponsorları; başta Aytemiz olmak üzere Cast-
rol, Unico Sigorta, TMF (Türkiye Motosiklet Fede-
rasyonu), Yuasa ve destekleyen kurumlar; MKSF 

(Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu), 
MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği), Suzuki ve 
TMP’nin (Türkiye Motosiklet Platformu) projeye 
inanarak daha başlangıç aşamasında projenin bi-
linirliğinin artmasına katkı sağlayacak ve projeye 
değer katacaklarına dikkat çeken Ahmet Eke, “İl-
gili tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, sivil top-
lum kuruluşlarını, belediyeleri de bir ortak payda 
altında toplamaya çalışacağız. Tüm medeni ülke-
lerde olduğu gibi, karşılıklı hoşgörünün hâkim ol-
duğu bir trafik ortamı için bu proje hayati önem 
taşıyor. Bu birlikteliğin temelini atmaktan büyük 
memnuniyet duyuyoruz” dedi. 

AvRupA, gAzpRoM’lA 
uzlAşMAYA vARDI 

Anti-tekel kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 
Gazprom hakkında 2012’de soruşturma açan ve 
2015’te süreci yargıya taşıyan Avrupa Konseyi, 
Gazprom aleyhine açılan davada şirket ile uzlaş-
maya vardı. Sputnik’te yer alan haberde Reuters’ın 
ismi açıklanmayan kaynaklardan edindiği bilgiler 
paylaşıldı. Avrupa Konseyi’ndeki ilgili birimlerin, 
Gazprom ile varılan uzlaşmayı kısa bir süre içinde 
kamuoyuna duyurması bekleniyor. Haberde, Av-
rupa Konseyi’nin bu yöndeki adımı, Gazprom’un 
fiyatlandırma usulünde değişiklik yapma ve ra-
kiplerine Avrupa’nın doğusunda güçlenme imka-
nı sunma sözü vermesi üzerine attığı ifade edildi. 
Avrupa Konseyi, dava sonucunda Gazprom’un ge-
lirlerinin yüzde 10’u oranında ceza ödemesi iste-
minde bulunmuştu. Gazprom ise şirket aleyhinde 

açılan anti-tekel davasının dayanaksız olduğunu 
belirterek şu açıklamayı yapmıştı: Avrupa Komis-
yonu’nun Gazprom hakkında yönelttiği suçlama-
ların herhangi bir dayanağı olmadığı düşüncesin-
deyiz. Anti-tekel soruşturmasının parçası olan bu 
suçlamalar, Gazprom’un, AB’nin anti-tekel mevzu-
atını ihlal etmekten suçlu bulunduğu anlamına da 
gelmemektedir.
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HeR opeT İSTASYoNuNA eN Az İKİ KADIN çAlIşAN
OPET, Türkiye’nin gündemindeki en önemli konu-
lardan biri olan ‘kadın istihdamı”na yönelik baş-
lattığı yeni sosyal sorumluluk projesi ‘Kadın Gücü’ 
hayata geçiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve OPET 
işbirliği ile OPET istasyonlarında kadın istihda-
mının artırılmasına yönelik hazırlanan projenin 
protokol imza töreni Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak, İŞKUR Genel Müdürü Cafer 
Uzunkaya, Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Ya-
ğız Eyüboğlu, OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca ve 
OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk’ün katıldı-
ğı toplantıda gerçekleşti. Proje kapsamında istas-
yonlarındaki insan kaynakları süreçlerini gözden 
geçiren OPET, her istasyonunda en az iki kadın ça-
lışanın olmasını hedefliyor. 
Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak “Sektörümüzün saygın ve önemli 
firmalarından OPET tarafından hayata geçirilen 
‘Kadın Gücü Projesi’nin, başlattığımız bu sürece 
çok önemli bir katkı sunacağını düşünüyorum” 
dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jüli-

de Sarıeroğlu ise şöyle konuştu: “Bugün gerçek-
ten önem verdiğimiz ve üzerinde uzun süredir ça-
lıştığımız kadının her alanda daha aktif ve etkin 
olması için çalışma hayatı ile ilgili başlattığımız 
sürecin önemli bir ayağını gerçekleştiriyoruz. Ka-
dınların çalışma hayatına dahil olmaları için al-
dıkları inisiyatif ve hassasiyetten ötürü OPET ve 
Koç Grubu’na çok teşekkür ederim. Kadın güçlü 
olursa Türkiye güçlü olur. Kadınlar hayatın her 
alanında aktif olursa ülkemizin gelişmesi ve kal-
kınması çok daha güçlü olacaktır. 

DüNYA BANKASI, Tuz gölü TeSİSİNe KReDİ veRDİ 
Dünya Bankası, 22 Mayıs’ta ya-
yınladığı kararında, Türkiye’de 
BOTAŞ tarafından üstlenilen Tuz 
Gölü doğal gaz depolama tesisi-
nin kapasite genişletme proje-

si için 600 milyon dolar kredi 
sağladığını açıkladı. Yapılan 
açıklamada, Tuz Gölü depolama 
tesisinde gerçekleşecek kapa-
site artışı ile güncel depolama 

kapasitesinde 4 milyar m3 artış 
gerçekleşeceği belirtildi. Dünya 
Bankası, Tuz Gölü gaz depola-
ma projesinin ilk yapım aşaması 
için Kasım 2005 tarihinde 325 
milyon dolar, Temmuz 2014 ta-
rihinde de ek 400 milyon dolar 
kredi için onay vermişti. Son 
onaylanan kredi, tesisini ka-
pasite artırımı projesi için kul-
lanılacak. BOTAŞ, Şubat 2017 
tarihinde gaz dolum işlemine 
başlanılan depolama tesisi için 
2018- 2019 dönemi depolama 
kapasitesi miktarını 550 milyon 
m3 olarak açıklamıştı. 
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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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peTRol ofİSİ, ANKARA’DA 
2 güNDe 10 İSTASYoN AçTI
Petrol Ofisi, Ankara’da 2 gün içinde 10 istasyo-
nunun açılış törenlerini gerçekleştirdi. Petrol 
Ofisi CEO’su Selim Şiper’in katıldığı törenlerle, 
Yeni Mahalle’de 3, Sincan’da 1, Gölbaşı’nda 3, 
Mamak’ta 1 ve Etimesgut’ta 2 adet Petrol Ofisi is-
tasyonu hizmete girdi. Başkentte 2 ve 3 Mayıs’ta 
gerçekleştirilen açılış törenlerine, Petrol Ofisi’n-
den CEO Selim Şiper’in yanı sıra Perakende Di-
rektörü Yiğit Meral, Strateji ve İş Geliştirme Di-
rektörü Mehmet Abbasoğlu ve CMO Beril Alakoç 
da katıldı. 

Açılışlarda konuşan Petrol Ofisi CEO’su Selim 
Şiper, Petrol Ofisi’nin 1941 yılında Türkiye’nin 
milli kaynaklarıyla kurulmuş ve halen bugün 
büyüklüğü ve verdiği hizmetlerle ülkemizin en 
büyük milli değerlerinden biri olduğuna dik-
kat çekerek, “Petrol Ofisi, Türkiye’nin en büyük 
ikinci şirketi; akaryakıt sektörü ile madeni yağ-
lar ve kimyasallar pazarlarının lideri. Mevcut 
depolama ve terminal tesisleri ile Petrol Ofisi, 
Türkiye’nin bu alandaki altyapısının büyük bir 
bölümünü tek başına bünyesinde barındırıyor” 
dedi. Açılışı gerçekleştirilen her istasyonun Pet-
rol Ofisi’nin bu hizmet zincirine eklenen yeni 
birer halka olduğunu belirten Selim Şiper, “İki 
günde başkentimizde 10 istasyon açıyoruz. Diğer 
bir deyişle Petrol Ofisi’nin üstün nitelikli ürün 
ve hizmetleri, 10 yeni noktada daha halkımızla 
buluşmaya başlayacak” dedi.

socar türkiyE’yE En iyi 
işvErEn ödülü

Great Place to Work, Türkiye’nin En İyi İşveren-
leri 2018 sonuçları açıklandı. SOCAR Türkiye, 50 
ile 250 çalışanı bulunan işyerleri kategorisinde, 
Türkiye’nin en iyi markaları arasına yerleşerek 
ödülün sahibi oldu. Dünyada 60’tan fazla ülke-
de faaliyet gösteren şirketlerde; çalışan odaklı, 
güven düzeyi yüksek işyeri kültürlerini araştı-
ran Great Place to Work (GPTW) Enstitüsü, Tür-
kiye’nin En İyi İşverenleri 2018 araştırmasının 
sonuçlarını açıkladı. 162 şirketten 85 bin çalışan 
ve 8 bin 26 yöneticinin araştırmaya katıldığı GP-
TW’da toplam 84 şirket Türkiye’nin En İyi İşve-
renleri yarışmasına aday oldu. Çalışan sayısına 
göre beş kategoride yapılan değerlendirmeler 
sonucu verilen ödüller, 4 Mayıs günü yapılan tö-
renle sahiplerini buldu. Bu kapsamda, 50 ila 250 
işçi çalıştıran şirketler kategorisinde yer alan şir-
ketlerle yarışan SOCAR Türkiye, 4’üncülük ödülü 
ile Türkiye’nin en iyi işveren markalarından biri 
oldu. 
Şirket çalışanları arasında yapılan araştırmada, 
katılımcılara işyeri kültürü kapsamında çalışan-
lar ve yönetim, çalışanlar ve yaptıkları iş ve çalı-
şanlar ile diğer çalışanlar arasındaki ilişkiye dair 
ayrıntılı sorular soruldu. Araştırma kapsamında 
şirketler, “Güvenilirlik, Saygı, Hakkaniyet, Gu-
rur, Takım Ruhu” boyutları çerçevesinde değer-
lendirildi. SOCAR Türkiye her bir kriterde aldığı 
Türkiye, Avrupa ve global enerji sektör ortalama-
sının üstünde puanlarla “En İyi İşveren Ödülü”-
nün sahibi oldu. 



total oil türkiyE,  
insana saygı ödülü'nü 

kazandı
Türkiye’nin en büyük insan kaynakları platfor-
mu Kariyer.net tarafından her yıl geleneksel 
olarak düzenlenen “İnsana Saygı Ödülleri” 2018 
İnsan Kaynakları Zirvesi, 9 Mayıs 2018 tarihin-
de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Bu 
kapsamda lider akaryakıt firmalarından biri olan 
TOTAL Oil Türkiye A.Ş yedinci kez ödül kazandı. 
Bu yıl 17’ncisi düzenlenen gelenekselleşmiş 
“İnsana Saygı Ödülleri” gecesinde, çalışanların 
mutluluğunu ön planda tutan, başvuru yapan 
adayları cevapsız bırakmadıklarını belirten TO-
TAL Oil Türkiye A.Ş İşe Alım & Eğitim Koordinatö-
rü Aslı Sarı konuyla ilgili şunları söyledi: “TOTAL 
Oil Türkiye A.Ş çalışanları olarak biz bir aileyiz. 
Ailemizin sayısı her geçen gün artıyor. Her yıl 
25 binin üzerinde başvuru alıyoruz. Bu da bizim 
sektörde en çok tercih edilen markalardan biri 
olduğumuzu gösteriyor. Adaylarımız ve çalışan-
larımız bizim için çok değerli. Vermiş olduğumuz 
değerin karşılığını bu güzel ödülle almak, bizler 
için gurur verici.” 
İK Zirvesi’nde verilen ödüller; 20 binin üzerinde 
başvuru alan ve bu başvuruların yüzde 99’undan 
fazlasını 21 gün içinde, her bir adaya özel olarak 
dönüş yapan firmalara veriliyor. 
Türkiye çapında 500’e yakın istasyondan oluşan 
geniş bir dağıtım ağına sahip TOTAL Oil Türkiye 
A.Ş., Nisan 2016 tarihinden itibaren Demirören 
Holding bünyesinde hizmet veriyor.

YK eNeRjİ, uluSAl KAlİTe 
HAReKeTİ’Ne KATIlDI

Elektrik üretim sektöründe örnek şirket olma 
hedefi ile kurumsal kültürü geliştirmeye yöne-
lik çalışmalarını sürdüren Yeniköy Kemerköy 
Santrali (YK ENERJİ), Kalite Derneği (KalDer) 
tarafından yürütülen Ulusal Kalite Hareketi’nin 
(UKH) parçası oldu. Ulusal kalite bilincinin yara-
tılması, geliştirilmesi ve toplam kalite yönetimi 
ile mükemmellik modeli uygulamalarının yay-
gınlaştırılmasının ilk adımı olarak görülen Ulu-
sal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi, YK Enerji 
Yönetim Kurulu Üyeleri Serhat Dinç, Şenol Yal-
çınkaya, Mehmet Atasü, Birol Ergüven ve KalDer 
Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı 
tarafından, düzenlenen törende imzalandı. 
İmza töreninde konuşan YK Enerji Yönetim Kuru-
lu Üyesi Serhat Dinç, “Elektrik üretim sektörün-
de paydaş memnuniyeti sağlayarak kesintisiz 
enerji üretmeyi başarmak amacıyla, KalDer tara-
fından başlatılan Ulusal Kalite Hareketi süreci-
ne katıldık. Bugün imza attığımız İyi Niyet Bil-
dirgesi ile KalDer’le başlattığımız bu iş birliğini 
önemsiyor ve bu yolculukta gerekli olan tüm fa-
aliyetleri planlayarak mükemmellik kültürünün 
artırılmasını hedefliyoruz” dedi.
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Atasü ise yaptığı 
değerlendirmede bu süreci kurumsal gelişimi 
sağlamak için önemli bir adım olarak gördük-
lerini belirterek, “KalDer ile işbirliği yaparak 
mükemmellik yolculuğunda üst yönetim olarak 
öncü rol alacağız ” dedi.
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zoRlu eNeRjİ Su AYAK İzİNİ HeSAplATTI 
Zorlu Enerji, Zorlu Jeotermal ve Zorlu Doğal şirket-
leriyle tüketilen her mal ve hizmetin üretiminden 
tüketimine kadar kullanılan su miktarını tanım-
layan su ayak izini hesaplatarak onaylatan Türki-
ye’deki ilk enerji şirketleri oldu. Enerji sektöründe 
Türkiye’nin ilk ISO 14046 Su Ayak İzi Belgesi’ni 
alan Zorlu Enerji Grubu’nun üç şirketi; su yöne-
timi konusunda ülkemizin öncü çalışmalarından 
birini gerçekleştirerek doğaya verdikleri değeri bir 
kez daha bağımsız kurumlarca tescilletmiş oldu. 

Konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini dile geti-
ren Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, “Kar-
bon Saydamlık Projesi’ne Türkiye’den katılan ilk 
enerji şirket olarak 2011 yılından bu yana her yıl 
karbon ayak izimizi, 2017 yılından bu yana ise su 
ayak izimizi kamuoyu ile şeffaf bir biçimde pay-
laşıyoruz. Bu belgelendirme ile tüm tesislerimizde 
su kaynaklarının verimli kullanımı, atık suların 
azaltılması çalışmalarını sistematik hale getirerek 
yönetiyoruz. CDP platformu aracılığıyla bu perfor-
mansımızı kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaş-
maya başlayacağız. Paydaşlarımızla yaptığımız 
görüşmelerle neticesinde hayata geçirdiğimiz bu 
projeyle; suyun verimli ve tasarruflu bir şekilde 
kullanılması konusunda toplum bilincini de art-
tırmayı hedefliyoruz” dedi.

EWE türkiyE 500 çocuğa kıyafEt bağışladı
EWE Turkey Holding ve grup şirketlerinin “Hay-
di Sen de Paylaş” mottosuyla 2-30 Nisan tarihle-
ri arasında düzenlediği “Kıyafet Toplama Kam-
panyası” sonuçlandı. EWE Turkey Holding’in 
doğal gaz dağıtım şirketlerinden Kayserigaz’ın 
liderliğinde başlatılan ve yürütülen kampanya-
ya EWE’nin tüm grup şirketleri katılım gösterdi. 
Toplanan kıyafetler, Kayserigaz’ın lisans alanı-
na dahil olan ilçelerdeki dört okulda ihtiyaç sa-
hibi öğrencilere ulaştırıldı.

“Haydi Sen de Paylaş” sloganıyla EWE Turkey Hol-

ding grup şirketlerinden Kayserigaz’ın liderliğin-
de başlatılan kampanyaya Bursagaz, Enervis, EWE 
Enerji, Millenicom, EWE Turkey Holding olmak 
üzere tüm EWE grup şirketleri katılım gösterdi.

Toplanan kıyafetler, 15 Mayıs 2018 tarihinde Kay-
seri’nin Yeşilhisar ilçesi, Atatürk Ortaokulu, M. 
Akif Ersoy İlkokulu, 75. Yıl Saray Halı Anaokulu, 
Yahyalı ilçesi, Develi ilçesi, Muammer Kocatürk 
Anaokulu’nda 4-12 yaş aralığında ihtiyaç sahibi 
500’e yakın çocuğa hediye edildi. 
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VERİMDER’in ilk başkanı  
Emre Alkin oldu 

Enerji verimliliği ve tasarrufu konularında farkındalık projeleri oluşturacak “Yapı-
larda Enerji Verimliliği Derneği” (VERİMDER) faaliyete geçti. Amacı, Türkiye’de enerji 
verimliliği hedefi için kamuoyunda farkındalık yaratmak olan VERİMDER, “ısı yalıtımı, 
enerji verimliliği ve enerji tasarrufu” konularında, tüketici hak ve sorumluluklarını gö-
zetmenin yanı sıra çalışmalarında ilgili kamu kurumları, bürokrasi, üniversiteler, medya, 
inşaat ve enerji sektörleri arasında bilgi akışı ve eşgüdümü sağlamayı hedefliyor. 

VERİMDER Kurucu Başkanı olan Prof. Dr. Emre Alkin yaptığı açıklamada, “Ül-
kemizde enerji verimliliğini yaygınlaştırabilmek için ısı yalıtımı uygulamaları 
konusunda mevcut standartların güncelleştirilmesi ve mevcut olmayan konu-
larda yeni standartların hazırlanması üzerine çalışacağız. Özellikle ülkemiz-
deki denetim birimleri ile iş birliği ortamı oluşturarak sektörde standartlara 
ve yönetmeliklere uyum konusunda test ve belgelendirme fonksiyonu üstle-
neceğiz” dedi. 

Zorlu’ya Tekno Ray’dan transfer
Zorlu Enerji Grubu bünyesindeki Zorlu Solar Bölümü Satış Müdürlüğü görevine 

Mehmet Özenbaş getirildi. Zorlu Enerji Grubu, solar iş kolu için yeni bir yönetici transfer 
etti. Solar sektörünün Türk-İtalyan ortaklığı Tekno Ray Solar’ın yöneticilerinden Meh-
met Özenbaş, Zorlu Solar Satış Müdürlüğü görevine üstlendi. 

2003 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Özenbaş, Gala-
tasaray Üniversitesi’nde işletme alanında MBA yaptı. Kariyerine Doğuş Holding’te 

mühendis olarak başlayan Özenbaş, farklı şirketlerdeki deneyimlerinin ardından 
2012 yılında katıldığı Tekno Ray’da satış müdürlüğü, direktörlüğü ve son olarak 
da genel müdür yardımcılığı yapıyordu. 

GENSED’de yeni yönetim göreve geldi
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanlığına Smart Energy 

Başkanı Halil Demirdağ seçildi. Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) 
5.Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda iki yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim ve denetim 
kurullarını seçti. Seçimin ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında, başkanlığa 
Halil Demirdağ, başkan yardımcılıklarına Artun İstepan Şabciyan, Evren Evcit, Musta-
fa Herdem ve Tolga Murat Özdemir getirildi. Saymanlık görevini Cemil Tolun üstlendi-
ği yönetim kurulunda, Arda Yalı, Hakan Daltaban, Mehmet Cemil Çetin, Mustafa Tırıs 
ve Nevzat Taşkın da üye olarak görev yapacak. 3.dönemdir GENSED Yönetim Kurulu 
Başkanı olan Prof. Dr. Şener Oktik de ‘onursal başkan’ olarak seçildi. 
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Anadolu LPG Derneği,  
Armutçu ile devam edecek 

Anadolu LPG ve Akaryakıt Sanayi ve İşadamları Derneği (Anadolu LPG Der-
neği), önceki başkan Atalay Armutçu ile yola devam etme kararı aldı. Anadolu 
LPG ve Akaryakıt Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin olağan genel kurulunda 
yeni yönetim kurulu, önceki dönemle aynı isimlerden oluştu. Anadolu LPG ve 
Akaryakıt SİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı’na önceki başkan Atalay Armutçu ye-
niden seçildi. Başkan yardımcılıklarını Mustafa Yücel ve Mustafa Alpay üstlendi. 

Anadolu LPG Derneği Yönetim Kurulu’nda yer alan diğer isimler ise şöyle: 
Aydın Birincioğlu, Abdulkadir Engin, Veysi Baday, Abdulkerim Gümüş ve 
Mehmet Yurt. 

ENVER’de başkanlığı  
Murat Kalsın üstlendi

Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Başkanlığına Murat Kalsın seçildi.
Dernekten yapılan açıklamada hayatını kaybeden İstanbul Ticaret Odası ve ENVER 

Başkanı İbrahim Çağlar’ın ardından başkanlığa Murat Kalsın’ın getirildiği duyuruldu. Kalsın 
yaptığı açıklama, “Enerji Verimliliği Derneğinin yeni yönetim kurulu olarak teslim aldı-

ğımız bayrağı heyecanlı ve ileriye taşımaya hevesli güçlü bir ekip ile enerji verimliliği 
konusunda artan bilinçli toplum oranımızı daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Derneği yeni yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Murat Özyeğin, Dr. 
İzzet Alagöz, Ertuğrul Altın, Ali İhsan Sılkım, Fuat Tosyalı, Serhat Çeçen, Ahmet Er-
dem, Memiş Kütükçü, Osman Balta, Meltem Oktay, Berna Meriç, Suat İnce, Dr. Oğuz 
Can, Cem Galip Özenen, Anıl Yılmaz, Mehmet Ertürk.

Türkiye LPG Derneği  
Genel Sekreteri Cem Önce oldu

13 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen 43. Olağan Genel Kurulu’nda Dernek Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’na Eyüp Aratay’ın seçilmesiyle yönetim kurulu yenilenen Türkiye LPG 
Derneği’nde genel sekreterlik görevini üstlenecek isim de belirlendi. Türkiye LPG Derneği 
(TLPGD) Genel Sekreterlik görevine 2 Mayıs 2018 itibarıyla LPG sektörünün tecrübeli isim-
lerinden Cem Önce atandı. 

Eğitimini Kabataş Erkek Lisesi’nin ardından ODTÜ – Ekonomi Bölümü’nden 1989 yı-
lında mezun olarak tamamlayan ve kariyerine 1990 yılında Türkiye Ekonomi Ban-

kası’nda başlayan Önce, 1991 Mobil Oil de görev almaya başlamasıyla enerji 
sektörüne adım atmış oldu. 1996 yılında BP’ye transfer olan Önce farklı 
departmanlarda üst düzey yöneticilik yaptı. Önce, 2013-2016 yılları ara-
sında, OTEKO’nun kurduğu PETGAZ LPG şirketinde genel müdürlük yaptı. 
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GÜYAD'da genel sekreterliğe Aygün getirildi 
Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Genel Sekre-

terliği görevine Berke Aygün getirildi. Güneş enerjisine dayalı 
elektrik üretim yatırımı yapan şirketleri çatısı altında topla-
ma hedefiyle 2016 yılında kurulan Güneş Enerjisi Yatırımcı-
ları Derneği’nde (GÜYAD) Genel Sekreter değişti. Eylül 2017 
tarihinde GÜYAD Genel Sekreterliği’ne getirilen Ahmet Oktay 
Kavas’ın görevinden ayrılmasının ardından bu görevi, daha 
önce sektörde deneyimi bulunan Av. Berke Aygün üstlendi. 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Berke Ay-
gün, Manchester Hukuk Fakültesi’nde Uluslararası Ticaret 
Hukuku ve Tahkim üzerine lisansüstü eğitimi aldı. İş hayatına 
avukat olarak BOTAŞ’ta başlayan Berke Aygün, bu kurumda 
Baş Hukuk Müşavirliği görevini de üstlendi. 2009 yılında özel 
sektöre geçen Aygün, Egegaz ve Çolakoğlu Grup bünyesinde 
hukuk müşavirliği görevlerinde bulundu. Aygün bu dönemde 
Çolakoğlu Grubu’nu temsilen Elektrik Üreticileri Derneği’nde 
(EÜD) Yönetim Kurulu üyeliği de yaptı. 

Berke Aygün geçmişte, Mavi Akım, Nabucco, Şahdeniz, 
Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) gibi birçok projede enerji alım sa-
tım, servis sunum, alt yapı inşaat ve işletim ile bunların kredi 
anlaşmaları konularında çalıştı. 

Panasonic Eco Solutions  
Türkiye Başkanı Kumazawa oldu

Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lider kuruluşu Panasonic Eco Solutions Türkiye’de baş-
kanlık görevine, uzun yıllardır Panasonic bünyesinde birçok birimde başarılı çalışmalara imza 

atan Tatsuya Kumazawa getirildi. Utah Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden 2000 yılın-
da mezun olan ve uluslararası ilişkiler alanında sertifika programını tamamlayan Tatsuya 
Kumazawa, 2001 yılında Matsushita Electric Works Ltd. şirketinde (Panasonic Corpo-

ration) profesyonel iş hayatına adım attı. 17 yıl boyunca Panasonic’e bağlı farklı şirket 
ve birimlerde görev aldı. Nisan 2017’den bu yana Panasonic Eco Solutions Türkiye’nin 

Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdüren 
Tatsuya Kumazawa, Mayıs ayından itibaren şirketin Başkanlık (Managing Director, 
COO) görevini üstlendi. Tatsuya Kumazawa, evli ve iki çocuk babası… 

TEDAŞ Basın Müşavirliği’ne  
Atilla Kaya getirildi 

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Basın Müşavirliğine yeni Atilla Kaya atandı. TE-
DAŞ Basın Müşavirliği görevine getirilen Atilla Kaya iş hayatına Türkiye Demirçelik İş-
letmeleri Genel Müdürlüğü’nde başladı. Burada beş yıl görev yapan Kaya, daha sonra 
Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ’de (AYEDAŞ) Basın Protokol ve Halkla İlişkiler 
Müşaviri oldu. İlerleyen yıllarda çeşitli medya gruplarında yöneticilik yapan Kaya, 
Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi. Geçmişte Fenerbahçe’de uzun yıl-
lar boks da yapan Atilla Kaya evli ve iki çocuk babası olan Kaya, birçok ünlü 
şarkıcının menajerliğini de yapmıştı. 
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EnErjisa, Eşarj’ı satın alarak 
gElEcEğE yatırım yaPtı 

Enerjisa Enerji, şarj istasyonları satışı ve şarj istas-
yonu ağı kurulumu alanında faaliyet gösteren ve 

bu alanda Türkiye’de pazar lideri konumunda bulunan 
Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş’nin çoğunluk hisse-
lerini satın aldı. Bu satın almayla Enerjisa Enerji, elektrik 
sektöründe dağıtım ve satıştaki liderliğinin yanı sıra bu 
alanda da yenilikçi ve öncü rol üstlenerek endüstrinin dö-
nüşümünde aktif rol oynamayı hedefliyor.

Türkiye’de 2008 yılında faaliyete geçen Eşarj, şarj is-
tasyonları satışı ve şarj istasyonu ağı kurulumu alanında 
faaliyet gösteriyor. Eşarj’ın bugün itibarıyla Türkiye’de 80 
şarj istasyonu ve 1.000 müşterisi bulunuyor. Büyük bir 
hızla gelişen elektrikli araçlar sektörüne yönelik ulusal 
istasyon ağı ve işletim sistemlerinde lider konuma sahip 
olan Eşarj, şarj ünitelerinden oluşan ulusal istasyon ağı 
ve hizmet modelini güçlendirerek Türkiye’nin her nokta-
sında şarj çözümleri sunmayı hedefliyor.

Eşarj’ın hisselerinin satın alınmasıyla ilgili açıklama 
yapan Enerjisa Enerji CEO’su Kıvanç Zaimler, bu satın al-
manın Enerjisa Enerji’nin elektrik enerjisi sektörüne 360 
derece bakış açısının çok önemli somut bir göstergesi 
olduğunu söyledi. Eşarj’ın yeni gelişen bir alanda müşte-
rilerine sunduğu inovatif iş modeli ile Enerjisa’nın enerji 
sektöründeki bilgi, deneyim ve gücünü birleştirdiklerine 
dikkat çeken Zaimler, “Çevre dostu elektrikli araçların 
yaygınlaşması Türkiye açısından çok önemli. Elektrikli 
araçların yaygınlaşması ve bu sektörün gelişimi için de 
ülke genelinde yaygın şarj istasyonu ağına büyük ihtiyaç 
var. Enerjisa olarak büyüme politikalarımızı her zaman 
sürdürülebilir ve çevre dostu ürün ve hizmetlerle güçlen-
dirmeyi hedefledik” dedi.

Philsa’dan 4,5 milyon 
dolarlık EnErji yatırımı

Philip Morris/Sabancı, İzmir Torbalı’daki fab-
rikası Philsa’da 4,5 milyon dolarlık bir ya-

tırımla kurduğu 6 MW’lık  trijenerasyon doğal gaz 
çevrim santrali ile enerji ihtiyacının yüzde 75’ini 
karşılayacak. Üretim tesisinde ihtiyaç duyulan 
elektrik enerjisi, buhar ve ısı kaynaklarını kendi 
bünyesinde üreterek hem enerji tasarrufu hem de 
karbon salınımını azaltacak çevreci yatırımlarını 
sürdüren Philip Morris/Sabancı, Torbalı’daki fabri-
kası Philsa’da mini doğal gaz çevrim santrallerinin 
en gelişmiş tipi olan “Trijenerasyon Sistemini” 4,5 
milyon dolarlık bir yatırımla gerçekleştirdi. 

İzmir Torbalı’daki fabrikada yapılan açılış tö-
reninde konuşan İşletmeler Direktörü Dominique 
Voegeli, trijenerasyon sistemi yatırımının Phil-
sa’nın kaliteli elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak 
hedefiyle yapıldığını, sistemin aynı zamanda buhar 
ve ısı kaynağı ürettiğini belirterek, “Türkiye’deki 
ilk trijenerasyon tesislerinden birini kurduğumuz 
için çok gururluyuz. Trijenerasyon tesisimiz, 6 MW 
elektrik üretim kapasitesi ile fabrikanın yüzde 75 
ihtiyacını karşılayacak. Bu yeni sistemin avantajı, 
gazı en efektif şekilde elektriğe çevirmesi ve tütün 
işleme ve havalandırma safhalarında gerekli olan 
buharı sağlaması. Tesis tam otomatik sistemler-
le çalışıyor ve normal çalışma düzeninde sadece 
1 operatör tarafından işletilebiliyor. Trijenerasyon 
projemiz sayesinde enerjiyi en efektif şekilde dö-
nüştürerek, karbon ayak izimizde yüzde 8’lik bir 
düşüş elde etmekte bize yardımcı olacağı için çok 
gururluyuz” dedi
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Bilgin EnErji,  
omv samsun ElEktrik’i satın aldı 

Bilgin Enerji, Viyana mer-
kezli uluslararası petrol ve 

gaz şirketi OMV’den, OMV Samsun 
Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’yi satın almak için anlaşmaya 
vardı. Anlaşma Türkiye Rekabet 
Kurumu ve ilgili diğer kurumların 
onayından sonra devreye girecek. 
Satış sürecinin en geç 2018’in 
son çeyreğine kadar tamamlan-
ması bekleniyor. OMV Samsun 
Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret 
A.Ş, Samsun’da inşa ettiği 896.69 
MWm / 886.92 MWe lisans kapa-
sitesine sahip doğal gaz kombine 
çevrim santralini 2013’te işlet-
meye almıştı. Bilgin Enerji İcra 
Kurulu Başkanı Tolga Bilgin “Tür-
kiye’nin en esnek ve verimli doğal 
gaz santrallerinden birine sahip 
bu şirketin satın alınması ile bir-
likte kurulu gücümüzü 1760 MW’a 

çıkartarak pazar payımızı artır-
mayı ve yenilenebilir enerji üretim 
portföyümüzü daha dengeli ve es-
nek bir hale getirmeyi planlıyoruz. 
Ülkemiz ekonomisinin gücüne ve 
geleceğine olan inancımız satın 
alma kararımızda etkili oldu” dedi. 

1994 yılından itibaren geliştir-
diği hidrolik ve rüzgar enerjisi pro-
jelerini, yasal mevzuatın oluşma-
sının ardından devreye alan Bilgin 
Enerji, yenilenebilir kaynaklardan 
yıllık ortalama 2.6 milyar kWh 
elektrik üretiyor. 

tEiaş vE EnErjisa dağıtım’dan örnEk iş birliği 

TEİAŞ ve Enerjisa Dağıtım 
Şirketleri Türkiye’de ilk defa 

uygulaması yapılacak proje ile 
elektrik kesinti sayılarını azaltmayı 
hedefliyor. Entegre Bakım Yönte-
mi Projesi ile iki kurum, müşteri-
lerin kesintilerden en az oranda 
etkilenmeleri için elektrik kesintisi 
gerektiren bakım faaliyetlerini bir-
likte planlayacak. Türkiye’de ilk kez 
uygulanacak Entegre Bakım Pro-
jesi’nin ilerleyen dönemlerde tüm 
bölgelere yayılması hedefleniyor.

Entegre Bakım Yönetimi Proje-
si ile şebeke arızalarının önlenme-
si için elektrik kesintisi gerektiren 
bakım faaliyetleri, TEİAŞ ve Ener-

jisa Dağıtım Şirketleri tarafından 
birlikte planlanacak. Bu sayede 
iki kurumun yatırım ve altyapı iyi-
leştirme çalışmaları sebebiyle 
oluşan elektrik kesinti sayılarının 
aynı planlama içinde azaltılması 
sağlanacak. Ankara’da pilot uygu-
lama olarak başlayacak Entegre 
Bakım Yönetimi Projesi’nin ilerle-
yen dönemlerde Türkiye’deki tüm 
müşterilere fayda sağlaması he-
defleniyor.

TEİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Abdullah Ata-
lay açıklamasında; “Entegre Ba-
kım Yönetimi çerçevesinde Ener-
jisa Dağıtım Şirketleri ile yapmış 

olduğumuz işbirliğini model olarak 
geliştirerek diğer dağıtım şirketle-
ri ile de koordine ederek, müşte-
rilerin kesintilerden en az oranda 
etkilenmeleri için bakım faaliyet-
lerini daha planlı hale getiriyoruz” 
dedi.
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yunanistan, 1 gW’lık rEs vE  
gEs ihalElErinE hazırlanıyor 

Yunanistan’ın Enerji Düzenleme Kurumu ta-
rafından yapılan açıklamaya göre; ülkede bu 

yıl toplamda 1 GW’lık RES ve GES ihaleleri yapılacak. 
Platts’da yer alan habere göre; 300 MW’lık RES ve 300 
MW’lık GES ihaleleri temmuz ayında gerçekleşecek. 
2018 sonu itibarıyla da 40 MW’lik bir ortak ihale ger-
çekleşecek. GES ihalesinde küçük çaplı projeler için (1 
MW altındaki) 70 MW’a varan ayrı bir kategori olacak. 
Rüzgarda ise 3 MW ve 50 MW arasındaki projeler mü-
cadele edecek. Her iki ihale için de son başvuru tarihi 
2 Temmuz olacak. Yunanistan, Türkiye’nin elektrik ih-
raç ettiği ülkeler içinde başı çekiyor. EPDK’nın 2016 
tarihli yıllık raporuna göre Türkiye’de 2016 yılında 
gerçekleşen toplam 1.44 TWh’lik elektrik ihracatının 
yüzde 99,74’lük kısmı Yunanistan’a gerçekleşti. 

türkiyE’dEki rEs’lErin 
sayısı artıyor

Boylam Enerji, Çanakkale’de 138 MW’lık Saros 
Rüzgâr Enerji Santrali kuracağını açıkladı, 

Çan ilçesine kurulacak olan santral, yılda 484 milyon 
kwh elektrik üretecek. Yaklaşık 153 milyon dolarlık 
bir yatırım yapılacak olan santralin kurulacağı 11 bin 
hektarlık sahada 69 adet türbin, şalt sahası ve idari 
bina kurulacak. Santral sahası içerisinde 300 m’lik 
koruma bandı oluşturulacak. Santralde yılda yılda 
yaklaşık 484 milyon kwh elektrik üretilecek ve üreti-
len elektrik 154 Kv’luk gerilim ile Kocalar RES TM ile 
Çan Trafo merkezine aktarılacak. Projenin ilk halinde 
santralin Gelibolu ilçe sınırlarında olması planlanmış, 
daha sonra santralin yeri tamamen değiştirilmişti.

Bir diğer RES ise Mersin ve Karaman il sınırları 
içinde yer alacak. Resumut Enerji tarafından inşaa 
edilecek olan 45 MW kapasiteli Karaman Rüzgâr 
Enerji Santrali, yaklaşık 113 milyon liraya malolacak. 
Santralde 13 adet türbin yer alacak. 12 adet türbin 
3,6 MW, diğer 1 adet türbin 1,8 MW ünite gücüne sa-
hip olacak. Santralin inşaat aşaması 20 ay, işletme 
süresi ise EPDK tarafından verilen önlisansa göre 49 
yıl olacak. Arazi hazırlık ve inşaat çalışmaları kapsa-
mında 45 kişi çalışacak. 

En büyük gEs dEPolama 
tEsisi avustralya’da 

kuruluyor

Dünyanın en büyük güneş elektriği depolama sis-
temi Japon ve Batı şirketlerinin fonuyla Avust-

ralya’da kurulacak. Avustralya’da yaklaşık 1 milyar 
dolarlık bir güneş enerjisi projesinde, Japon ve Batı şir-
ketlerinin fon sağlamasıyla dünyanın en büyük elektrik 
depolama tesislerinden biri kurulacak. Japon enerji or-
taklığı JERA, Avustralya’nın yenilenebilir enerji kurulu-
şu Lyon Group ile yürüttüğü iş birliğini enerji depolama 
teknolojisi şirketi Fluence ile genişleterek Asya Pasifik 
pazarına açılacaklarını açıkladı. Üç şirket imzaladıkla-
rı ortaklık anlaşması çerçevesinde güneş ve depolama 
hibrit projeleri geliştirecekler. 

Tokyo Electric Power Co. Holdings ve Chubu Elect-
ric Power’ın eşit ortaklığı olan Tokyo merkezli JERA ve 
Lyon Group projelere finansman sağlarken, Alman Sie-
mens ve Amerikan AES Corp ortaklığı enerji depolama 
teknolojisi şirketi Fluence de depolama teknolojisi sağ-
layacak. Anlaşma çerçevesinde ilk geliştirilecek proje 
Lyon Group’un Avustralya’da kuracağı üç güneş enerjisi 
santrali projesi olacak. Toplam kapasitesi 560-620 MW 
olan bu santrallere 200 MW’lık depolama sistemi ku-
rulacak. Dört saat süreli (800 MWh) akümülatörün ku-
rulumu için 1,1 milyar dolardan fazla yatırım yapılacak.
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türkiyE’dE kömür kaynaklı kapasitE 61,36 gW olacak

Türkiye’de Mayıs 2018 itibarıylayapımı plan-
lanan, izin sürecinde olan, yapım sürecinde 

olan ve devrede olan kömür kaynaklı elektrik üretim 
santrallerinin toplam kapasitesi 61,36 GW olarak he-
saplandı. ABD’nin Enerji Enformasyon Dairesi (EIA) 
tarafından yayınlanan rapora göre; Türkiye’nin de 
dahil edildiği Ortadoğu ülkelerinde, önümüzdeki 10 
yılda, plan aşamasında olan kömür kaynaklı termik 
santrallerin şimdiki toplam kurulu güce yapacağı kat-

kı 41 GW olacak. Bölge ülkelerinde anlık olarak yapım 

aşamasında olan kömür kaynaklı santrallerin devrede 

olan kurulu güce yapacağı katkı ise 3 GW seviyesinde 

kaydedildi. Türkiye’de ise önümüzdeki 10 yılda, yapım, 

izin ve plan aşamasında olan projelerin, şimdiki kö-

mür kaynaklı kurulu güce sağlayacağı katkı 42,86 GW 

olacak. Bu rakamla Türkiye’nin kömür kaynaklı kurulu 

gücü 61,36 GW olacak. 

tEsla vE Panasonic, Pil ürEtimi için çin’i sEçti 

Panasonic, elektrikli araç potansiyeline sahip 
Çin’de Tesla ile ortaklaşa lityum-iyon pil üreti-

mine başlamayı planlıyor. Büyüyen ekonomisi ve iştah 
kabartan elektrikli araç piyasası Çin’de elektrik depo-
lama yatırımlarını cazip hale getiriyor. Japon elekt-
ronik devi Panasonic Corp. CEO’su Kazuhiro Tsuga, 
Çin’de zaten işbirliği halinde oldukları ABD’li otomo-
bil şirketi Tesla ile ortaklaşa lityum-iyon pil üretimine 
başlayacaklarını açıkladı. Ancak konu ile ilgili herhan-
gi bir ayrıntı vermeyen Tsuga, Tesla’nın Çin’de tam bir 
üretim tesisi kurabileceğini ve belki birlikte üretebile-
ceklerini kaydetti. 

Japon Panasonic Corp. bu yılın başlarında Tesla 
ile ortaklaşa ABD’nin Nevada eyaletindeki Tesla’nın 
Gigafactory’sinde ortaklığı ile Tesla’nın enerji depo-
lama ürünleri ve elektrikli araçları için lityum iyon 

bataryalar üretilmeye başlamıştı. Panasonic ayrıca 
Japonya’da da üretim yapıyor. Tesla ve Panasonic 
geçtiğimiz aylarda New York’ta ortaklaşa güneş pili ve 
modülleri üreteceklerini de açıklamışlardı.

karadEniz Holding, sudan’a ElEktrik vErmEyE Başladı

Enerji gemisi (Powership) filosunun sahibi ve 
operatörü Karadeniz Holding iştiraki Karpower-

ship, 180 MW enerji üretimi kapasitesine sahip Kara-
deniz Powership Rauf Bey gemisiyle Sudan’a elektrik 
vermeye başladı. Karadeniz Powership Rauf Bey enerji 
gemisinin, Sudan’ın doğusunda yer alan bir liman 
şehri olan Port Sudan’da, Ramazan ile birlikte ticari 
operasyonlara başladığını duyurdu. 180 MW enerji 
üretimi kapasitesine sahip Karadeniz Powership Rauf 
Bey, Sudan Elektrik Kurumu Sudan Thermal Power 
Generating Company (STPGC) ile imzalanan enerji 
satın alma sözleşmesi kapsamında ulusal şebekeye 
elektrik sağlayacak.

Sudan’daki ilk yüzer enerji santrali projesi olan 
180 MW enerji üretim kapasitesine sahip Karadeniz 
Powership Rauf Bey’in ticari operasyonlara resmi ola-

rak başlamasına ilişkin tören, Port Sudan Valisi Mus-
tafa Mohammed Nour, Devlet Bakanı Yusuf Hamza, 
Devlet Bakanı Tabita Butros, Müsteşar Musa Ömer, 
STPGC Genel Müdür Yardımcısı Mohammed Ousman 
Mahgoub, STPGC Planlama Genel Müdürü Dr. Muda-
vi Abdulkareem ve ilgili kurumlardan heyet üyelerinin 
katılımıyla gerçekleştirildi.
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Fransız Kalkınma Ajansı

Enerji
Verimliliği
Kredisi
Sera gazı emisyonunun
azaltılmasına katkı sağlamak
ve böylece iklim değişikliği etkilerinin
azaltılmasına destek olmak amacıyla,
sürdürülebilir enerji yatırımları yapmak isteyen KOBİ’lere
2.000.000 Euro ya da karşılığı TL’ye kadar kredi desteği 
Halkbank’ta.

Gates: Enerji için mucizelere ihtiyacımız var

Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı: Günlük tüketim 812,7 milyon kwh

Elektrikteki kayıp-kaçağa “Suriyeli mülteci” darbesi

Akaryakıtta 10 kuruşluk büyük anlaşmazlık
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Fransız Kalkınma Ajansı

Enerji
Verimliliği
Kredisi
Sera gazı emisyonunun
azaltılmasına katkı sağlamak
ve böylece iklim değişikliği etkilerinin
azaltılmasına destek olmak amacıyla,
sürdürülebilir enerji yatırımları yapmak isteyen KOBİ’lere
2.000.000 Euro ya da karşılığı TL’ye kadar kredi desteği 
Halkbank’ta.

2 Mayıs’ta sevindiren karar 
Düşen petrol fiyatları ve etkileri
İGDAŞ’ın satışı için düğmeye basıldı
EPDK’nın 13 yıllık değişiminden izler
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Enerji sübvansiyonları yatırımları engelliyor
Çalışanlara ‘fit’ olma kriteri gelecek
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� Doğal gazda çift haneli indirim olacak mı?

� Kapasite piyasası geliyor

� ”Türkiye, doğal gaz ihraç edebilir”
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� Kesintilerin arkasındaki neden...
� Limit düşümü rekabeti getirecek mi?
� Trump ve kömür denklemi...
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� Doğal gazda indirim bilmecesi
� Mısır, Türkiye’nin planlarını bozabilir
� CEO’lar iklim değişikliğini fırsat olarak görüyor
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�Akkuyu’nun yerli ortaklarına itibar araştırması
�Elektriğe beklenen zam yeni yılda gelebilir
�Santralleri rahatlatacak “Kapasite Piyasası” geliyor

Paraf_Hizli_Basvuru_Sahansiz_20x26,5.pdf   1   24.07.2017   16:49

Dergiyi PDF okumak için...

Tü
rk

iye
 En

er
ji 

Va
kf

ı •
 Yı

l: 5
 • 

Sa
yı

: 5
2 

• E
Kİ

M
 2

01
7

�Akkuyu’nun yerli ortaklarına itibar araştırması
�Elektriğe beklenen zam yeni yılda gelebilir
�Santralleri rahatlatacak “Kapasite Piyasası” geliyor

Dergiyi PDF okumak için...

Tü
rk

iye
 En

er
ji 

Va
kf

ı •
 Yı

l: 5
 • 

Sa
yı

: 5
6 

• Ş
UB

AT
 2

01
8

�AYM’ye kayıp-kaçak brifingi
�Doğal gazın kalbi Sibirya’dan notlar
�EWE, Türkiye’den çekiliyor mu?
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olmaktan gurur duyuyoruz.
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2.000.000 Euro ya da karşılığı TL’ye kadar kredi desteği 
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Türkiye’nin enerji görünümü ve geleceği-1
Bayilerden “yüzde 55’lik kar marjı”na yeşil ışık
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2.000.000 Euro ya da karşılığı TL’ye kadar kredi desteği 
Halkbank’ta.

Gates: Enerji için mucizelere ihtiyacımız var

Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı: Günlük tüketim 812,7 milyon kwh

Elektrikteki kayıp-kaçağa “Suriyeli mülteci” darbesi

Akaryakıtta 10 kuruşluk büyük anlaşmazlık
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Enerji üçgeninde Türkiye...
Bereket Enerji, güneşte iddialı
Shell kazasızlık rekoru kırdı
Yeni bakanın ajandası...
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Rus basınının “enerji” gündemi 
EPDK’da üye sayısı 7’ye düşüyor
Her ayrıntısıyla yeni elektrik tarifeleri
2015’in ‘en yenilikçi’ ilk 10 enerji şirketi
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İsrail gazı için 12 milyar dolar gerekiyor
İran, avantaj da dezavantaj da yaratabilir
Enerji sübvansiyonları yatırımları engelliyor
Çalışanlara ‘fit’ olma kriteri gelecek
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 Doğal gaz indirim temmuzda mı olacak? 
”Hub olmak için ticaret de yapmalısınız”
YEKDEM’de kartlar yeniden dağıtılıyor
Sabancı da kömüre teşvik istedi
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YEKDEM’de kartlar yeniden dağıtılıyor
Sabancı da kömüre teşvik istedi
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� Doğal gazda çift haneli indirim olacak mı?

� Kapasite piyasası geliyor

� ”Türkiye, doğal gaz ihraç edebilir”
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� Kesintilerin arkasındaki neden...
� Limit düşümü rekabeti getirecek mi?
� Trump ve kömür denklemi...
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� Doğal gazda indirim bilmecesi
� Mısır, Türkiye’nin planlarını bozabilir
� CEO’lar iklim değişikliğini fırsat olarak görüyor
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�Akkuyu’nun yerli ortaklarına itibar araştırması
�Elektriğe beklenen zam yeni yılda gelebilir
�Santralleri rahatlatacak “Kapasite Piyasası” geliyor
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�AYM’ye kayıp-kaçak brifingi
�Doğal gazın kalbi Sibirya’dan notlar
�EWE, Türkiye’den çekiliyor mu?
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KOBİ ister
Halkbank yapar.
KOBİ’lerin her ihtiyacında yüzünü güldürmek için
tüm gücümüzle çalışıyoruz, her zaman yanlarında
olmaktan gurur duyuyoruz.
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Fransız Kalkınma Ajansı

Enerji
Verimliliği
Kredisi
Sera gazı emisyonunun
azaltılmasına katkı sağlamak
ve böylece iklim değişikliği etkilerinin
azaltılmasına destek olmak amacıyla,
sürdürülebilir enerji yatırımları yapmak isteyen KOBİ’lere
2.000.000 Euro ya da karşılığı TL’ye kadar kredi desteği 
Halkbank’ta.

Enerji merkezli Mısır, Kıbrıs ve İsrail üçgeni
Türkiye’nin enerji görünümü ve geleceği-1
Bayilerden “yüzde 55’lik kar marjı”na yeşil ışık
Kaçak elektriğin yeni adı, “teknik olmayan kayıp” olacak
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� Nükleer lisansı için dev adım
� Türkiye-Rusya ilişkisi nereye gidiyor?
� Dağıtım şirketlerinin çağrı merkezi atağı
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Enerji sektörünün sesi 
olmaya devam edeceğiz



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğiyle 
düzenlenen Türkiye’nin en büyük enerji konferansı 
ve fuarı  ICCI Powered by Power-Gen  (Uluslararası 
Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı), 2-4 Mayıs tarih-
leri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Üretim, ile-
tim ve dağıtım olmak üzere tüm enerji bileşenlerini 

bir araya getiren ICCI’da, enerji alanında attığı adım-
larla küresel olarak dikkat çeken Türkiye’nin güçlü 
konumu vurgulandı. Fuarda, bu yıl bir ilke imza atıldı 
ve yabancı konsoloslukların  katılımıyla ‘Diplomatik 
Alan’ kuruldu. 

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Enerji Piya-

Enerjide yeni işbirlikleri için ulusal ve uluslararası şirketleri bir araya getiren, “ICCI Powered by Power-
Gen 2018”, 2-4 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında konuşan 

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Yenilenebilir potansiyeliyle Türkiye, gelecekte enerjide çok önemli bir 
rol üstlenecek. Sırtımızı rüzgara vereceğiz, yüzümüzü güneşe döneceğiz” mesajını verdi. Çok  sayıda 
yerli ve yabancı konuşmacının yer aldığı etkinlikte, enerji değer zincirindeki tüm ana başlıklar, yeni 

teknolojiler incelendi…. 

Enerjinin devleri  
Power-Gen'de buluştu
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sası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, 
Türkiye’nin jeotermal, güneş, rüzgar ve biyokütle 
gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını sonuna kadar 
kullanmak zorunda olduğuna dikkat çekerek şunları 
söyledi:

Coğrafi konumumuz ve yenilenebilir potansiye-
limizle Türkiye, gelecekte enerjide çok önemli bir 
rol üstlenecektir. Bugün özellikle lisanssız enerji 
kurulumlarında 5 bin MW seviyelerini zorluyoruz. 
Gelecek yıl aşıp, uzun vadede 6-7 bin MW’lara ula-
şacağız. YEKA ihalelerini ve sanayi katkısını da he-
saba katarsak ciddi avantajlar elde edebileceğiz. Biz 
sırtımızı rüzgara vereceğiz, yüzümüzü güneşe dö-
neceğiz. Yenilenebilir enerji politikasını gerçekleş-
tirdiğimizde enerji açığımızı kapatmada çok önemli 
adımlar atacağız. Bunları çok da uzun olmayan bir 
gelecekte göreceğiz. 

Türkiye’nin kurulu gücünün son 15 yılda 36 bin 
MW’tan 87 bn MW’lara ulaştığını, bunun içinde ye-
nilenebilir kaynakların payının yüzde 46 olduğunu 
belirten Yılmaz, “Bu kaynaklardan üretilen elektriğin 
toplam içindeki payı ise yüzde 30’u aştı. Yani aslında 
Türkiye, 2023 yılı için yüzde 30 yenilenebilir kaynak-
lara dayanma hedefini şu an için yakalamış durum-
da” dedi. 

Türkiye, global enerji sektörü için cazibe 
merkezi

Açılışın bir diğer konuşmacısı ise ICCI Yönetim 

Kurulu Başkanı Alexander Kühnel oldu. Kühnel, Tür-
kiye’nin dünyanın en hızlı gelişen enerji piyasaların-
dan biri olduğuna vurgu yaparak “Türkiye çok yakın 
bir tarihte, ihtiyaç duyduğu enerjiyi milli kaynakla-
rıyla karşılayan bir ülke haline gelecektir. Türkiye 
enerji endüstrisi adına yaşanan bu umut verici ge-
lişmeler, Türkiye’yi enerji alanında yatırımlar için bir 
cazibe merkezi haline getiriyor” dedi. 

Fuarda ‘Diplomatik Alan’ büyük ilgi gördü 
225  firmanın katıldığı fuarda  Brezilya,  Çek-

ya, Kore ve Yunanistan başta olmak üzere pek çok 
yabancı konsolosluğun ticari organizasyon birimleri 
ve diplomatları, bu yıl ilk defa kurulan  “Diplomatik 
Alan”daki yerini aldı. Katılımcı firmaların yenilene-
bilir enerji, kojenerasyon, elektrik üretimi ve ticare-
ti, elektrik iletim sistemleri, enerji tesislerinde ba-
kım, onarım ve servis hizmetleri, çevre teknolojileri, 
enerji verimliliği, lojistik ve IT teknolojileri konuların-
da ürün ve hizmetlerini sergilediği fuarda sektörün 
yeni trendleri de ziyaretçilerle buluştu. 

“Generation X” sektörün gelecekteki  

liderlerini buluşturdu  

Etkinlik, bu yıl ‘Diplomatik Alan’ın yanı sıra 

“Generation X” programına da start verdi. 

Enerji sektörünün gelecekteki liderleri olacak 

üniversite öğrencilerini bir araya getiren 

Generation X’de, öğrenciler geliştirdikleri 

projelerin sunumlarını yaptı.

Mustafa Yılmaz
EPDK Başkanı
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EnErjidE 3d formülü ilE 34 milyar 
dolarlık katma dEğEr yaratılabilir 

ICCI bünyesinde düzenlenen ‘TÜSİAD Oturumu’nda BCG’nin hazırladığı “Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji: Kısa ve Orta 
Vadeli Öneriler” başlıklı rapor çalışması tanıtıldı. Raporda, “Dijital”, “Dağıtık” ve “Düşük karbon” (3D) formülüyle 2030 yılında 99 
milyar dolarlık beklenen katma değere ek olarak 34 milyar dolar daha katma değer yaratılabileceği vurgulanıyor 

Etkinliğin ilk gününde “Sürdürü-
lebilir Enerji” başlıklı TÜSİAD özel 
oturumu yapıldı. Oturumda TÜSİAD’ın 
BCG ile birlikte hazırladığı “Sürdü-
rülebilir Gelecek için Sürdürülebilir 
Enerji: Kısa ve Orta Vadeli Öneriler” 
başlıklı rapor çalışmasının bulgula-
rı paylaşıldı. TÜSİAD Enerji Çalışma 
Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler’in mo-
derasyonunda, TÜSİAD Enerji Çalış-
ma Grubu Başkan Yardımcıları Korkut 
Öztürkmen, Arkın Akbay ve TÜSİAD 
Enerji Çalışma Grubu Üyeleri Mehmet 
Acarla, Tamer Çalışır ve Ahmet Toh-
ma tarafından raporun ayrıntıları ele 
alındı.  

TÜSİAD’ın “Sürdürülebilir Gelecek 
için Sürdürülebilir Enerji: Kısa ve Orta 
Vadeli Öneriler” çalışması, elektrik 
ve doğal gaz sektörlerindeki kaza-
nımları, mevcut durum ve iyileştirme 
alanlarını ayrıntılı olarak ele alıyor. 
Rapordaki öneriler, yükselen elektrik 
talebini karşılayacak büyüklükte yatı-
rım tutarının sağlanmasını amaçlar-
ken, aynı zamanda “Dijital”, “Dağıtık” 
ve “Düşük karbon” (3D) bakış açısı 
altında enerjide tüketicilere ve tüm 
paydaşlara sağlanabilecek önemli fır-
satları ortaya koyuyor.

Enerjide 3D ile yıllık 34 milyar 
dolarlık ek katma değer

Hazırlanan raporda Türkiye elekt-
rik ve doğal gaz sektörlerinde Türki-
ye’nin potansiyelini en etkin, rekabetçi 
ve verimli şekilde değerlendirebilmek 
için beş temel gereksinim sıralanıyor. 
Kaynak optimizasyonu, öngörülebilir 
yatırım ortamı, güçlü şebeke altyapısı, 
değer zincirinin tamamında çevrenin 
korunması ve Vizyon 2030/2050 ola-

rak belirlenen beş temel gereksinimi 
karşılamak üzere, Milli Enerji ve Ma-
den Politikası’nın arz güvenliği, yerli-
leştirme ve öngörülebilirlik üçlü sa-
cayağını da destekleyecek şekilde 10 
somut ve uygulanabilirliği yüksek ana 
öneri de raporda yer buluyor. 

Bu öneriler şöyle sıralanıyor: 
 �Mevcut santrallerin maliyet etkin 
çalışmasının sağlanması,
 �Perakende tarifelerinin yeniden 
düzenlenmesi,
 �Piyasanın hızlı değişen koşullara 
göre yeniden tasarlanması,
 �Şebeke alt yapılarına ilişkin uzun 
vadeli plan oluşturulması,
 �Doğal gaz toptan satış piyasasının 
etkin hale getirilmesi,
 �Teknoloji ve trendlere uyum sağ-
lanması ve enerji verimliliğinin ar-
tırılması,
 �Yenilenebilir kaynakların azami öl-
çüde kullanılması,
 �Linyit kaynaklarının çevreyle 
uyumlu, optimum şekilde ve ve-
rimli teknolojilerle değerlendiril-
mesi,
 �Uzun vadeli enerji ve iklim strate-

jisi ile yol haritasının belirlenmesi,
 �Enerji sektöründe yönetişimin et-
kinleştirilmesi ve şeffaflığın artırıl-
ması.
Çalışmada, yükselen elektrik tale-

bi ışığında 2030 yılına yönelik Türkiye 
enerji senaryoları da ele alındı. Teme-
linde yenilenebilir kaynaklar, depola-
ma, akıllı şebekeler, elektrikli ulaşım 
uygulamalarının yer aldığı Sürdürü-
lebilir Büyüme Senaryosu’nun, enerji 
verimi potansiyelinin değerlendiril-
mesi, yenilenebilir enerji kaynakla-
rından elektrik üretim oranının artırıl-
ması ve sera gazı salımı artış hızının 
azaltılması gibi alanlarda, enerji sek-
törü perspektifinden çok önemli katkı 
sağlayacağı ortaya kondu. 

Yapılan analizler kapsamında kısa 
ve orta vadeli 10 önerinin uygulan-
masıyla, elektrik ve doğal gaz sektör-
lerinin 2030 yılında, yüksek ekonomik 
büyüme kapsamında olağan makro-
ekonomik dinamik içinde Türkiye 
ekonomisine sağlaması beklenen 99 
milyar dolarlık katma değere ek ola-
rak 34 milyar dolarlık katma değer 
sağlanabileceği gösterildi.
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DOĞAL GAZ SANTRALLERİNDE HEDEF VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK 
Zorlu Enerji de etkinliğin katılımcıları arasında yer 
aldı. “Doğal gaz santrallerinin gelecekteki rolü” baş-
lıklı oturumda konuşan Zorlu Enerji Yatırımlar, İşlet-
me ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü Ali Kındap, 
önümüzdeki dönemde ancak yüzde 55’in üzerinde 
verimliliğe sahip doğal gaz santrallerinin ayakta ka-
labileceğini kaydederek “2040’ta 50 bin MW’lık do-
ğal gaz santralinde sağlanacak her yüzde 1 verimlilik 
artışı, yıllık ortalama 200 milyon dolar tasarruf an-
lamına geliyor. Şu anda kurulu gücümüz 86 bin MW 
seviyesinde ve bunun 26 bin 500 MW’ı doğal gaz çev-
rim santrallerinden oluşuyor. 2040’ta doğal gaz sant-

rallerinin kapasitesi 50 bin MW seviyesinde olacak. 
Artık bütün gaz santrallerinde çalışmalar, verimlilik 
artışını sağlamaya yönelik” dedi. 
“Akıllı Şebekeler” oturumunda konuşan Zorlu Enerji 
Akıllı Sistemler Müdürü Burçin Açan ise yapay zeka, 
akıllı uygulamalar, sanal gerçeklik, büyük veri gibi 
yeni teknolojilerin enerji sektöründe yaratacağı dönü-
şüme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akıllı sistemler 
sayesinde enerjinin daha verimli kullanılabileceği-
ni belirten Açan, elektrikli araçların da gelişmesiyle 
enerji altyapıları, binalar ve ulaşım sistemlerinde 
önemli dönüşüm yapacağını dile getirdi. 

7. ENERjİ ÖDüLLERİ SAHİpLERİNİ BuLDu
24. Uluslararası  “ICCI Powered by POWER-GEN” 
2018  kapsamında düzenlenen, enerji sektörünün 
Türkiye’deki en önemli etkinliklerinden biri sayı-
lan  “ICCI Enerji Ödülleri”  düzenlenen görkemli tö-
renle bu yıl yedinci kez sahipleri ile buluştu. İstan-
bul WOW Convention Center’da düzenlenen törende, 
Türkiye’nin enerji gücünü üreten lider firmaların en 
iyileri ödüllendirildi. 
Yenilenebilir Enerji Santralleri kategorisinde; 

 � “Rüzgar”  alanında Harmanlık RES Karaca-
bey projesi ile Borusan EnBW ödül alırken pro-
jenin “Ana Ekipman Tedarikçisi”  ödülünü  Ves-
tas Enerji aldı. 

 � “Hidroelektrik”  alanında Yokuşlu Kalkandere 
HES projesi ile Sanko Enerji, “Ana Ekipman Te-
darikçisi” ödülünü VOİT Enerji aldı. 

 � “Jeotermal” alanında Alaşehir JES projesi ile Tür-
kerler Holding, “Ana Ekipman Tedarikçisi” ödü-

lünü Ormat Teknoloji aldı. 
 � “Biyokütle ve Atık” alanında  Kastamonu Enteg-
re, “Ana Ekipman Tedarikçisi” ödülünü ise Gasi-
fication Consultancy firması aldı. 

 � “Güneş” alanında GES Çatı Uygulaması  projesi 
ile  Aluform Pekintaş, “Ana Ekipman Tedarikçi-
si” ödülünü ise SCHMİD Pekintaş firması aldı. 

Termik Enerji Santralleri kategorisinde; 
“Doğalgaz”  alanında, İç Anadolu Doğalgaz Kombine 
Çevrim Santrali  Projesi ile  Gama Enerji,  “Ana Ekip-
man Tedarikçisi”  ödülünü  de GE Enerji  aldı.  “Kö-
mür”  alanında, ZETES 3 - Zonguldak Eren Enerji 
Termik Santrali projesi ile Eren Enerji, “Ana Ekipman 
Tedarikçisi” ödülünü ise Harbin Elektrik aldı. 
Jüri özel ödüllerinin sahipleri ise  VEDAŞ Vangölü 
Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Soma Kömür Gazlaştırma Pro-
jesi (Trijen) ile TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü oldu. 
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ENERJİ SEKTÖRÜNÜN  
51 MİLYAR DOLARLIK BORCUNA 

“ANKARA YAKLAŞIMI”  
ÇARE OLACAK

Üretim sektörünün 43, dağıtım sektörünün ise 8 
milyar dolara yakın borcu bulunuyor. Dolardaki her 
10 kuruşluk yükseliş, sektörün borcuna 700 milyon 
TL’lik ek yapıyor. Uzmanlar şu anda en geçerli yolun 
şirketlerin birleşmesi olduğunu söylüyor. Borç 
sarmalından kurtulmak için şirketlerin varlıklarını 
değerinden düşük fiyatlarla satışa çıkarması da 
beklentiler arasında... 
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 KAPAK 
Deniz Suphi



Döviz kurlarında yaşanan hızlı yükseliş, tüm sek-
törleri yakından etkiliyor. Ancak enerji sektörüne 
olan etkisi, hem dışa bağımlılık hem de özel sektö-
rün borcu nedeniyle daha can yakıcı... Ülkenin kritik 
bir seçim sürecinde olması da “döviz kurları daha 
ne kadar yükselecek?” sorusunu kaçınılmaz hale 
getiriyor. 

Türkiye, 24 Haziran seçimleri sonrasında başta 
enerji olmak üzere reel sektörün dövizle borçlarının 
ödenmesi konusunda zorlu bir sürece girecek. Döviz 
kurunda yaşanan artış, 2002 yılından bu yana elekt-
rik üretimine ve sonrasında dağıtım tesislerine  mil-
yarlarca dolar yatırım yapan üreticileri de ciddi bi-
çimde etkiledi. Üreticiler, son 16 yılda  özel sektör 
olarak santral yatırımları için 57 milyar dolarlık ya-
tırım yaptı. Bu yatırımın önemli bir kısmı da dövizle 
borçlanarak hayata geçirildi. 

Türkiye’nin, 2018 yılı Haziran ayı verilerine göre, 
12 ay içinde vadesi gelecek olan 182 milyar dolarlık 

dış borcun ve 55 milyar dolar dolayında seyreden 
cari işlem açığının finansmanını sağlaması gereki-
yor. Bu borçta enerji sektörünün de büyük payı bu-
lunuyor. Enerji Panorama’nın üretim ve dağıtım sek-
töründen güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, 
vadesi 1 yılla sınırlı olmamakla birlikte enerji sektö-
rünün toplam kredi borcu 51 milyar doları buluyor. 
Elektrik üretim sektörünün toplam borcu 43 milyar 
dolar, dağıtım sektörünün borcu 7-8 milyar dolar. 

Özelleştirmeler de borcu artırdı
Sektör temsilcileri,  “Yatırımcılar, Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığı’nın açtığı ihaleler yoluyla 10 mil-
yar dolarlık santrali kamudan devraldı, 47 milyar 
dolar da kendileri yatırım yaptı. Bu yatırımlarla ku-
rulu güç 86-87 bin megavata kadar çıktı ama borç 
yükü de arttı” değerlendirmesini yapıyor. 

Sektör temsilcileri, üretim alanına yatırım yapan 
işletmelerin, halen 43 milyar dolar kredi borcu  bu-
lunduğunu belirterek, “Son 15 yılda 50 bin mega-

Hızlı büyümenin getirdiği bu borç sarmalı içinde sadece enerji 

değil, başka sektörler de bulunuyor. Uzun zamandır Türkiye’nin 

kredi notu üzerinde de olumsuz etkisi olan özel sektörün borç 

yükünü hafifletmek için hükümet ve bankalar harekete geçti. 

Enerji Panorama’nın edindiği bilgiye göre, seçimden sonra yeni 

bir “İstanbul (Ankara) Yaklaşımı” uygulaması devreye alınabilir. 

2002 yılında başlayıp 2005 yılında sona eren İstanbul 

Yaklaşımı uygulamasından 35 ayrı gruba ait 219 büyük şirket 

ile 101 küçük şirket yararlanmıştı. Yapılandırma kapsamına 

alınan borç miktarı ise 6 milyar 163 milyon dolar olmuştu... 
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vatın üzerinde ek yatırım yapıldı. Yatırımcılar dolar 
üzerinden borçlandı. Doların olağanüstü ve öngörü-
lerin çok çok üstünde artışı elbette bazı sorunları ve 
ödeme güçlüklerini beraberinde getirdi. Kaldı ki, son 
8 yılda 1 kWh enerji bedeli 12 dolar/cent’den 4 do-
lar/ cent’e düştü. Avrupa Birliği bölgesinde en ucuz 
enerji kullanan ülkelerden biri durumundayız” diyor. 

Şu anda enerji sektörü yatırımcılarının, faiz dahil 
yıllık geri ödeme yükümlülüğü 6.9 milyar dolar dü-
zeyinde. Bu rakamın 2.9 milyar dolarlık bölümü her-
hangi bir elektrik alım garantisi bulunmayan termik 
kaynaklardan üretim yapan üreticilerin yükümlülü-
ğünde bulunuyor.

YEKDEM dışında yer alan üreticiler, üretim sek-
töründe oluşan toplam yıllık brüt kardan 5.5 milyar 
TL elde ediyor. Bundan iletim maliyetleri ve sabit iş-
letme giderleri düşüldüğünde 2 milyar TL kar kalı-
yor. Bu veriler ışığında üreticilerin her yıl ödeyeceği 
kredide yaklaşık 2.5 milyar dolarlık açığı oluşuyor. 
Sektör temsilcileri, bu tablonun gündeme getirdiği 
risklere işaret ederek, sürdürülebilirlik yönünden 
ciddi bir sorunla karşı karşıya olduklarını belirtti. 

Her 10 kuruşluk artış 700 milyon zarar 
yazıyor 

Türkiye’de, 21 elektrik dağıtım bölgesi bulunuyor 
ve yatırımcılar, özelleştirme yoluyla bu bölgelerin 
işletme haklarını aldı. Şirketler, bu santralleri aldığı 
dönemde kur, en fazla 2.50 TL düzeyindeydi, tavan 
olarak 4.92 TL’yi gördükten sonra bir miktar gevşedi 
ancak 4.50 seviyesinde seyrediyor. Bu da şirketlerin 
ana borç ve faiz yükünün iki katına çıktığı anlamına 
geliyor. 

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Serhat Çeçen, mümkün olduğunca dö-
viz riskinden arındırılmış bir enerji piyasası oluştu-
rulmaya çalışıldığını belirterek, “Sektörün bankalara 
7 milyar dolar yükümlülüğü var. Kurdaki 10 kuruşluk 
bir yükseliş, borcumuzun 700 milyon lira artması 
anlamına geliyor” diyor.

Döviz kurlarının dağıtım sektörünü doğrudan et-
kilediğini söyleyen Çeçen,

“Özelleştirme sonrası bizler elektrik şebekesine 
çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Yatırımları, 10 yılda 
geri aldığımız için de ancak döviz kredileri ile yapa-
biliyoruz. Örneğin bu yılki yatırım tutarımız 5 milyar 
lira düzeyinde. Her türlü artış bizi olumsuz yönde et-
kiliyor” yorumunu yapıyor. 

Seçimden sonra “Ankara Yaklaşımı” devreye 
girebilir

Aslında bu borç sarmalının içinde sadece enerji 
değil, diğer sektörler de yer alıyor. Kısa bir süre önce 
kamu tarafından açıklanan rakamlara göre, en çok 
borçlu olan sektörler ulaştırma ve inşaat... 

Tehlikenin farkında olan hükümet ve BDDK, şu 
anda seçim sonrasında devreye konulacak bir “kur-
tarma planı” üzerinde çalışıyor. Uzun dönemden 
beri hükümet hem reel sektörün finansal yapıları 
iyileştirmeye yönelik tedbirler alırken aynı zaman-
da bankaların başta enerji sektörü olmak üzere reel 
sektörü zor duruma düşürecek hamlelerine müsaa-
de etmediğini biliyoruz. Aslında tüm taraflar gemiyi 
yüzdürmek için elinden geleni yapıyor. Enerji Pa-
norama’nın Ankara kulislerinden edindiği bilgilere 
göre, çeşitli bakanlıklar ve bankalar bir araya gele-
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rek şirketlerin borç yükünü azaltıp, iflasların önüne 
geçmek için formül arıyor. Kulislerde bu formülün 
adı: Ankara Yaklaşımı... 

Hükümetin bugün “Ankara Yaklaşımı” adını koy-
mayı planladığı projenin temeli 2002 yılında uygu-
lanmaya başlanan “İstanbul Yaklaşımı”nın bir ben-
zeri... O dönemde Türkiye Bankalar Birliği tarafından 
24 Haziran 2002 tarihinde başlatılan bir uygulamay-
la Nisan 2005’e kadar 35 ayrı gruba ait 219 büyük 
şirket ile 101 küçük şirketin borçları yeniden yapı-
landırılma kapsamına alınmıştı. 3 yıl içinde büyük 
şirketlere ilişkin olarak 5 milyar 516 milyon, küçük 
şirketlere ait de 647,1 milyon dolarlık borç yeniden 
yapılandırıldı.

2002 yılında devreye giren İstanbul Yaklaşımı 
için çalışmalar, 2001 yılının ikinci yarısında başla-
mıştı. Gerek kamu otoriteleri ile yasal düzenleme-
ler açısından gerek bankalarla anlaşmanın içeriği 
açısından yapılan müzakereler neticesinde Cerçeve 
Anlaşması 24 Mayıs 2002 tarihinde 25 banka ve 18 
banka-dışı finans kurumu tarafından imzalanarak 
yürürlüğe girdi. 

İstanbul Yaklaşımı (yeni adıyla Ankara Yaklaşımı), 
ilk defa Bank of England tarafından başlatılan Lond-
ra Yaklaşımı’ndan esinlenilerek tasarlandı. Benzer 
uygulamalar Meksika, Tayland, Malezya e Endo-
nezya da kullandı. Ancak İstanbul Yaklaşımı, gerek 
kapsanan şirket ve tutar kapsamı olarak bu örnekler 
arasında en kapsamlısı olarak dikkatleri çekmişti. 

“KOşuLLAR uyGuN OLuRSA OMV 

GİBİ SATIşLARIN SAyISI ARTABİLİR”
Gündeme getirilen bir diğer formül ise satışlar... Uz-
manlar, Avusturya’nın enerji devi OMV’nin POAŞ’ın 
ardından Samsun’da 2013 yılında faaliyete geçen 
890 megavat kurulu güce sahip doğal gaz çevrim 
santralinin satışını anımsatarak “OMV’nin, bu sant-
ralı 600 milyon dolara kurduğu daha sonra ek yatı-
rım yaptığı biliniyor. Satış rakamı açıklanmadı ancak 
değerinin altında bir fiyat olduğu kulislerde konuşu-
luyor. Dolayısıyla koşullar ve fiyat uygun olursa bazı 
şirketlerde ellerindeki varlıkları satabilir. Bununla 
ilgili bazı duyumlar söz konusu” diye konuştu. Sektör 
uzmanları bankaların da baskısı ile değerinin altında 
varlık satışlarının çözüm olmayacağı, tam aksine orta 
ve uzun vadede şirketlerin finansal yapılarını iyice 
zayıflatacağı, bu durumun büsbütün sorunu daha da 
derinleştireceğini ifade ettiler.
Başta maliyet bazlı otomatik fiyatlandırma mekaniz-
masının uygulanması, çapraz sübvansiyonların kal-
dırılması, bazı teşviklerin gözden geçirilmesi, kamu 
müdahalesinin kaldırılması, tarife metodolojilerinin 
gözden geçirilmesi, rekabetçi piyasa yapısına işlerlik 
kazandırılması gibi önemli yapısal sorunların orta-
dan kaldırılması sektör için kalıcı çözüm olacak
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Sektörde konsolidasyonlar yaşanabilir
Şu anda Türkiye’de 21 elektrik dağıtım bölgesi 

bulunuyor. Bu bölgelerin ihalelerini kazananlardan 
bazılarının kredi borcu sona erdi ancak önemli bir 
kısmının hala döviz cinsi kredi borcu bulunuyor. Bu 
borcun üstüne her yıl yapmak zorunda oldukları 
da yatırımı eklemek gerekiyor. Şirketlerin bu borç 
sarmalında kurtulmak için en akla yatkın çözümün 
konsolidasyon olduğu önerisi yapılıyor. Sektör tem-
silcileri, “Bu formül işletilir ve 4 ya da 5 şirket bir 
araya gelip bir ortaklık yapısı oluşturabilirse, bu yapı 
bölgesine göre değişmekle birlikte toplam dağıtım 
pazarının yüzde 20’sine denk gelecek bir büyüklüğe 
ulaşabilir. Belki bu durumda alıcı ve yatırımcı açı-
sından düşünüldüğü gibi daha yatırım yapılabilir bir 
durum ortaya çıkabilir” saptaması yapıyor. 

İSTANBuL 

(ANKARA)  

yAKLAşIMI NEDİR? 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan ve 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ta-

rafından onaylanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve 

Anlaşması’ndan, finansal darboğaz yaşamakta olup, yeniden 

yapılandırılmaları halinde yaşaması mümkün olan firmalar 

yararlanabiliyor. Küçük ve orta ölçekli firmaları da kapsayan 

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması’nın 

Koordinasyon Sekreteryası görevini Türkiye Sınai 

Kalkınma Bankası A.Ş. üstlendi. Organizas-

yon yapısı içinde öngörülen Hakem 

Kurulu oluşturuldu.

MALİyET 2 MİLyAR EuRO ARTTI
Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, dö-
vizdeki artışın Türkiye’nin enerji 
ithalatı rakamını da artırdığına 
dikkat çekiyor. Türkiye’nin 2017 
yılında 55.2 milyar metreküp do-
ğal gaz, 25.8 milyon ton ham pet-
rol ve 16.9 milyon ton akaryakıt 
ithal ettiği bilgisini veren Kumba-
roğlu, “Akaryakıt ithalatının yüzde 
80’i motorin. Yurtiçi akaryakıt sa-
tışlarına baktığımızda da bu ora-
nın yüzde 85 olduğunu görüyoruz. 
Motorinin 2017 yılı vergisiz bayi 
satış fiyat ortalaması litrede 2.12 
TL. Bu dönemde motorindeki ÖTV 
oranı ise litre başına 1.79 TL. Ha-
tırlanacağı üzere, akaryakıt ürün-
lerinde uluslararası petrol fiyatları 
ve döviz kurlarına bağlı artışların 

ÖTV indirimiyle karşılanma kararı 
sonrasında mazot için ÖTV oranı 
litrede 1.57 TL seviyesine indirildi. 
2017 yılı Türkiye motorin tüketi-
mi 29 milyar litreye denk geliyor. 
Buradan yapılacak hesapla kur 
baskısından kurtulmak için getiri-
len ÖTV indiriminin devlete yıllık 
faturasının mazotta 6.4 milyar TL 
olduğu ortaya çıkıyor” dedi. 
Doğal gazda da dolar bazında öde-
me yapan BOTAŞ’ın TL bazında sa-
tış yapınca zor durumda kaldığını 
anlatan Kumbaroğlu, “Dolar ku-
runun son iki aydaki artışı ithalat 
için TL bazında fazladan ödeme 
yapmamıza neden oluyor. Bunun 
yıllık faturası bugünkü kura göre 
4.9 milyar lira” şeklinde konuştu.
Kumbaroğlu, “Kurlar bugünkü 

düzeyde sabit kalsa dahi geldiği 
noktada enerji sektöründen kay-
naklanan fatura 2 milyar Euro’nun 
üzerinde” saptamasında bulundu. 
Tüm paydaşlar, enerji sektörünün 
sorunlarına tüm taraflar konjonk-
türel veya kalıcı çözüm üretmeye 
çalışsalar da bu tedbirlerin başarı-
sı siyasi ve ekonomik istikrara bağ-
lı olduğuna hemfikirler. Bu ekono-
mik ve siyasi istikrar da 24 Haziran 
seçimlerinin sonucuna bağlı.
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Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel se-
çimleri için seçime hazırlanırken, enerji sektöründe 
de seçim sonrasında yaşanabilecek hareketli gün-
lerin ilk işaretleri gelmeye başladı. BOTAŞ, piyasada 
oluşan fiyatlar ve maliyet baskısı nedeniyle müş-
terilerine gaz satmakta zorlanan ve “al ya da öde” 
riskiyle karşı karşıya kalan özel sektöre nefes aldı-
racak kritik bir adım attı. BOTAŞ, haziran ayında özel 
sektörden her 1000 metreküpü 230 dolardan 400 
milyon metreküp gaz alacağını açıkladı. 

Özel sektör doğal gaz şirketleri (ithalatçılar ve 
toptancılar), Rusya’dan Batı Hattı üzerinden gelen 
yıllık 10 milyar metreküp doğal gaz kontratını kont-
rol ediyor. Özellikle toptan satış şirketleri, BOTAŞ’ın 
ilan ettiği piyasa fiyatı ile rekabet edemedikleri için 
gaz satışı yapmakta zorlanıyor. Bu nedenle 3-4 mil-
yar metreküplük doğal gazla ilgili “al ya da öde” ris-
kinin oluştuğu tahmin ediliyor. 

Bu riski gören BOTAŞ, bir kez daha özel sektör-
den gaz almaya karar verdi. Yılın ilk çeyreğinde fiyat 
odaklı benzer sorunlar yaşayan özel sektörden 2.5-
3 milyar metreküp gaz alan BOTAŞ, haziran ayı bo-
yunca toplam 400 milyon metreküp gaz satın alacak. 
Öngörülen fiyatın her bin metreküp için 230 dolar 
olarak belirlendiği kaydedildi.

Ciddi bir makas var
Özel sektör temsilcileri, bu adımın son derece 

önemli olduğunu ama sorunu çözemeyeceğini belir-
terek, “BOTAŞ, yılın ilk çeyreğinde de özel sektörden 
3 milyar metreküp düzeyinde doğal gaz aldı. Ancak 
daha sonra alımları kesti. BOTAŞ’ın piyasa fiyatları 

belli. Özel sektörün ithalat fiyatları ve oluşan ek ma-
liyetler nedeniyle satış fiyatları, söz konusu piyasa 
fiyatının çok üzerine çıkıyor. Özel sektör, bu nedenle 
gaz satmakta zorlanıyor. Özellikle toptan gaz ticareti 
yapan şirketlerde sorun var. Bunlardan bazılarının 
faaliyetlerini durdurmayı tartıştığı biliniyor” sapta-
masını yapıyor. 

Sektör temsilcileri, BOTAŞ’ın temmuz, ağustos 
aylarında da özel sektörden gaz almaya devam ede-
bileceğini belirterek, “Bu yolla olası bir ‘al ya da öde’’ 
riskinin belli ölçüde ortadan

kalkacağını düşünüyoruz. Ama alım devam et-
mezse bu konudaki riskin süreceğini söylemek 
mümkün” diyor. BOTAŞ’ın yıl sonuna kadar düzen-
li olarak benzer miktarlarda alım yapması halinde 
özel sektör üzerindeki “al ya da öde” riskinin orta-
dan kalkabileceği tahmin ediliyor. 

Piyasa aktörleri, BOTAŞ’ın serbest tüketici fiyatı-
nın her 1000 metreküp için 190-200 dolar düzeyinde 
olduğunu belirterek, “Özel sektör, Rusya’ya ithal etti-
ği her 1000 metreküp gaz için 220 doların üzerinde 
ödeme yapıyor. İthalatçılar, bu gaza belli bir miktar 
kar koyup, toptancılara satıyor. Toptancıların da belli 
bir iletim, taşıma gibi maliyet kalemleri var. Bu ko-
şullar altında piyasada gaz ticareti yapmak gerçek-
ten mümkün değil” diyor. 

Sektör temsilcileri, gaz ticaretinde yer alan özel 
sektörün seçim sonrasını beklediğini belirterek, 
“Seçimlerin tamamlanmasının ardından doğal gaz 
sektöründe yaşanan sorunların çözümü için köklü 
adımlara ihtiyaç var. Bu amaçla alınacak bir dizi ka-
rarın yaşama geçirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Özel sektörün satmakta zorlandığı gazı BOTAŞ almaya karar verdi. Kurum, haziran ayında özel 
sektör gaz şirketlerinden metreküpü 230 dolardan 400 milyon metreküp gaz alacak. BOTAŞ’ın bu 

hamlesinin “al ya da öde” baskısı altındaki şirketleri rahatlatması bekleniyor

BOTAŞ, “Al ya da öde”ye sıkışan özel 
sektörden gaz alacak
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Son dönemdeki yenilenebilir enerji kaynak-
larına yönelik devlet teşvik ve yönlendir-
melerine biri daha eklendi. Gelir Vergisi Ka-
nunu’nda yapılan düzenlemeyle konutların 

çatılarında güneş enerjisinden elektrik üretiminin 
teşvikine yönelik önemli bir adım atılmış durumda. 

Gelir Vergisi Kanunu 9. maddesinde düzenlenen 
esnaf muaflığından yararlanacaklar arasına, 27 Mart 
2018 tarihinden geçerli olmak üzere, konutların ça-
tılarına kurdukları en fazla 10 kW’ya kadar kapasi-
teli güneş enerjisi panelleri ile ürettikleri elektrik 
enerjisinin ihtiyaç fazlasını dağıtım şirketine satan-
lar dahil edilerek, gelir vergisinden muaf tutuldular. 

Gelir Vergisi Kanunu 9.  Maddesine 7103 
sayılı kanunun 3. maddesiyle eklenen 9. bent 

“14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piya-
sası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek fa-
aliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynakla-
rına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi 
oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya 
cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a 
kadar (10 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gay-
rimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşı-
lanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim 
tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazla-
sını son kaynak tedarik şirketine satanlar (Bu bendin 

Damdaki küçük esnaf
Konutların çatısında elektrik üretip satmak, şirketlerin 
elektrik üretip satmasından daha avantajlı hale geldi...

 KONUK YAZAR
Mehmet Öner
Yeminli Mali Müşavir / moner@monerymm.com
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uygulanmasında üçüncü fıkra hükmü dikkate alın-
maz.);” hükümleri ile bu muafiyet yürürlüğe girdi. 

Yapılan düzenleme vergi tekniği açısından tartış-
malara açık. “Vergiden muaflık”, vergi hukukunda ki-
şilere veya kazancı elde eden kuruma, faaliyetlerinin 
tamamından vergi alınmaması hakkı tanıyan, vergi 
mükellefini vergi dışı bırakan bir tanımlamadır. Yal-
nızca konutların çatısında elektrik üretilip satılması 
faaliyeti için “vergiden istisna edilme” düzenlenmesi 
yapılması gerekirken, vergi hukuku temel kavramla-
rı dikkate alınmadan “vergi muafiyeti” düzenlemesi 
yapılmıştır. İstisna kabul edilen gelirler için gerekli 
olan mükellefiyet tesisi, defter tutma ve beyanna-
me verme zorunluluklarından kurtulmak amacıyla 
“vergiden muaflık” kapısı açılmıştır. Bu düzenleme 
hatasının tartışmasını bir yana bırakarak konuyu 
“esnaf muaflığı” kapsamında değerlendirmeye de-
vam edeceğiz.

Muafiyet sadece konutlar için geçerli
Muafiyetten yararlanmanın ilk şartı güneş ener-

jisi üretecek panel kapasitesinin en fazla 10 kW ol-
masıdır. Lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsa-
mında birden çok 10 kW güce sahip üretim tesisine 
sahip gerçek kişiler yalnızca bir tesis için vergiden 
muaf esnaf sayılacak; diğer tesislerden elde ettiği 
gelirler için ticari kazanç kapsamında gelir vergisine 
tabi olacaktır.

Muafiyetten, sahibi oldukları veya kiraladıkları 
yalnızca konutların çatı veya cephelerine yerleştiri-
lecek güneş paneli sahipleri, diğer şartları sağlama-
ları halinde yararlanabilecektir. İşyerleri çatı veya 
cephelerine yerleştirilecek veya boş arazi, garaj gibi 
yerlere yerleştirilecek üretim tesisi sebebiyle muafi-
yetten yararlanılamayacak.

Konu hakkındaki uygulamaya yön vermek üze-
re Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 303 numaralı Gelir 
Vergisi Genel Tebliği Taslağı hazırlandı ancak henüz 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmedi. 

Vergiden muaf esnaftan mal veya hizmet satın 
alanların stopaj yapmalarını gerektiren Gelir Vergisi 
Kanunu 94. maddesine 18 Mayıs 2018 tarih ve 30.425 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11750 sa-
yılı Bakanlar Kurulu kararıyla eklenen bent ile stopaj 
oranı yüzde 0 olarak belirlenerek, kapsamdaki ver-
giden muaf esnaf stopaj yoluyla alınan gelir vergisi 
yükünden de kurtarıldı. 

Sağlanan bu vergi ayrıcalıklarının yanında, Kat-

ma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-a maddesi dü-
zenlemesine göre, vergiden muaf esnaf kabul edilen 
bu elektrik üreticilerinin son kaynak tedarik şirke-
tine elektrik satışları Katma Değer Vergisi’nden is-
tisnadır; KDV hesaplanmayacaktır. Bu kapsamda 
vergiden muaf esnaf imtiyazı tanınmış olan elektrik 
üreticileri vergi dairesine mükellefiyet tesis ettirme-
yecek, defter tutmayacak ve beyanname vermeye-
cektir. 

Sözün özü konutların çatılarına kurdukları en 
fazla 10 kW’ya kadar kapasiteli güneş enerjisi pa-
nellerle ürettikleri elektrik enerjisinin ihtiyaç faz-
lasını dağıtım şirketine satan gerçek kişiler vergi 
ödemeyecek, belge düzenlemeyecek, defter tutma-
yacak, vergi dairesi işlemleriyle uğraşmayacaktır.

Gerçek kişilerin, elektrik satışından elde ettikle-
ri kazanca gelir vergisi uygulanmamasını sağlanan 
yazımızda bahsettiğimiz düzenlemeler, güneş ener-
jisi sistemleri ile ürettikleri elektriği 13,3 sent ola-
rak aynı fiyattan satan şirketlerden daha avantajlı 
konuma getirdi. Şirketler aynı fiyattan alım garantisi 
ile sattığı elektrik için, işletme maliyetleri ve amor-
tisman düşülmesi sonrası kalan karları üzerinden 
kurumlar vergisi öderken, gerçek kişiler kazançları 
üzerinden herhangi bir vergi ödemeyecekler. Böyle-
ce aynı yatırım tutarı için gerçek kişilerdeki yatırımın 
kendisini amorti etme süresi şirketlerinkinden daha 
kısa olacak. Gerçek kişiler şirketlerden daha kısa 
sürede yatırdıkları parayı geri alabilecek; devamın-
da da vergisiz olması sebebiyle şirketlerden daha 
yüksek bir getiri oranına sahip olacaklar. Vergi ka-
nunları esas olarak şirketleşmeyi, kurumsallaşmayı 
teşvik eder bir çerçevede ilerlerken, enteresan bir 
şekilde gerçek kişi olarak elektrik üretim faaliyetin-
de bulunmak şirket olarak aynı faaliyeti yapmaktan 
daha avantajlı hale gelmiş durumda.

ENERJİ PANORAMA • Haziran 2018 • 35

▶ Konut çatısında elektrik üretip satmak şirket olarak üretip satmaktan daha avantajlı



Lisanssız elektrik üretiminde “sessiz-sedasız” 
önemli bir gelişme yaşanıyor. Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) mevzuatı 
çerçevesinde vatandaş, ağırlıklı olarak güneş olmak 
üzere kurduğu tesislerde kendi elektriğini üretiyor, 
ihtiyacından fazlasını da sisteme satıyor. Vatandaş, 
1 MW’ın altında kurulu güce sahip lisanssız (lisans 
alma ve şirket kurma yükümlülüğü olmadan) güneş 
ve rüzgar gibi tesislerden kendi elektriğini üretip, 
ihtiyacından fazlasını satmayı sevdi. EPDK’nın 
yaptığı çalışmaya göre, mart ayı sonunda lisanssız 
kurulu güç, 4 bin 523 MW’a ulaştı. Vatandaş, mart 
ayında ihtiyacından fazla 595 milyon kilovatsaat 
elektriği sisteme satarak 321 milyon TL’lik gelir 
elde etti. 

Lisanssız elektrik üretenler, güneşten ürettiği 
ve sisteme sattığı her kilovatsaat elektrik için 13.3 
dolar-sent alıyor. Rüzgar ve diğer yenilenebilir kay-
naklarda da alıma konu rakamların dolar üzerinden 
hesaplanıyor. Dolar kurunun yükselmesi de vatan-
daş için yeni bir gelir kapası haline geldi. 

BüyüME ORANI yüZDE 200’ü GEçTİ 
EPDK’nın, Mart 2018 “Elektrik Piyasası Sektör Raporu”na 
göre, mart sonunda lisanssız kurulu gücü 4 bin 523 MW’a 
çıktı. Bu rakam, 2016 yılında bin 40, 2017 yılında 3 bin 173 
MW düzeyinde bulunuyordu. 
Bu rakamın kaynaklara göre dağılımı ise şöyle:

 î  Güneş’in payı yüzde 95.82,
 î  Biyokütlenin payı yüzde 2.80,
 î  Rüzgarın payı yüzde 1.08,
 î  Hidroliğin payı yüzde 0.13.

Konya üretim rekortmeni oldu 
Lisanssızda güneşin etkili olduğu iller öne çıkıyor. Büyükşe-
hirler arasında İstanbul’un bu konuda geride bulunması da 
dikkat çekiyor. 
Konya 497 MW kurulu güçle lisanssızda başı çekerken, Kay-
seri’de 299, Ankara’da 239, İzmir’de 178 MW kapasitesinde 
lisanssız üretim tesisi bulunuyor. İstanbul’da ise yalnızca 40 
MW’lık ünite var.
Vatandaşın kazancı 321 milyon TL’ye çıktı
Vatandaş, mart ayında ihtiyacından fazla 595 milyon kilovat-
saat elektriği sisteme sattı. Bu satış karşılığında 321 milyon 
TL’lik gelir elde etti. Halkın, ocak-mart döneminde sisteme 
sattığı elektrik miktarı 1 milyar 258 milyon kilovatsaat ola-
rak kayıtlara geçti. Yıl sonunda ihtiyaç fazlası olan ve sisteme 
satılması beklenen elektrik miktarı 5-5.5 milyar kilovatsaat 
olarak öngörülüyor. Bu miktar, yıllık bazda 2016’da 1 milyar 
137 milyon, 2017 yılında 3 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara 
geçmişti.

Lisanssızda kurulu 
güç rekora ulaştı 
VATANDAŞ ELEKTRİK 

ÜRETİP SATMAYI SEVDİ
1 MW’ın altında lisanssız elektrik üretiminin 
yasalaşmasının ardından vatandaşlar kendi 
elektriğini üretip ihtiyaç fazlasını satmaya 
başladı. Yoğun ilgi sayesinde lisanssız elektrik 
üretiminde toplam kurulu güç, 4 bin 523 MW’a 
çıktı. Toplam 321 milyon TL’lik elektrik satışının 
yapıldığı Türkiye’de rekor 497 MW ile Konya’da…
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21. yüzyıl için Yenilenebilir Enerji Politika Ağı olan 
REN21’in hazırladığı rapora göre, küresel fotovolta-
ik kapasitesi bir önceki yıla oranla yüzde 29 artarak 
98 MW’ye yükseldi ve kömür, doğal gaz ve nükleer 
enerjiden sağlanan ilave kapasiteleri geride bıraktı. 
Rüzgar enerjisinden elde edilen üretim ise küresel 
düzeyde 52 MW’lık bir artış gösterdi. Yenilenebi-
lir enerjiye yapılan yatırımlar, fosil yakıt ve nükleer 
kaynaklı yatırımların iki katından fazla gerçekleşti. 
Fosil yakıtlara yönelik küresel çapta devam eden 
sübvansiyonlara karşın yatırımların üçte ikisinden 
fazlası artan rekabet gücü ile yenilenebilir enerjiye 
yönelmiş durumda.

Gelişmekte olan ülkelerin yatırımları artıyor
Bölgesel olarak yoğunlaşan yatırımların yüzde 

75’i, Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ta-
rafından sağlandı. Gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) 
göre ölçüldüğünde ise Marshall Adaları, Ruanda, 
Solomon Adaları, Gine-Bissau ve gelişmekte olan 
birçok ülke, gelişmiş ekonomilerden daha fazla ye-
nilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyor. Yeni-
lenebilir enerji ve yakıtlara yapılan küresel yeni yatı-
rım 2017 yılında 279,8 milyar dolara ulaştı. Küresel 
fotovoltaik kapasitesi eklemelerinde yüzde 54 ile en 
büyük pay Çin’in olurken katkıda bulunan 10 ülke-
den biri yüzde 2,7’lik payı ile Türkiye oldu.

Küresel enerjide 
yenilenebilir dönüşüm 

hız kazandı

REN21’in hazırladığı Yenilenebilir Küresel Durum Raporu’na göre, 2017 
yılında küresel elektrik üretim kapasitesine yapılan 178 GW’lık eklemenin 
tamamı yenilenebilir enerjiden karşılanarak rekor bir büyüme sağlandı. 
Yüzde 70 oranında yenilenebilir kaynaklardan sağlanan küresel elektrik 
üretim kapasitesine karşın küresel enerji talebinin beşte dördünü 
oluşturan ısıtma, soğutma, ulaşım, nakliye gibi sektörlerde acil eylem 
planına geçilmesi gerekiyor
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Enerji kaynaklı karbondioksit emisyonları 4 
yılın zirvesinde

2017 yılındaki küresel enerji talebi, gelişmekte 
olan ülkelerdeki ekonomik büyüme ve nüfus artışı-
na bağlı olarak, yüzde 2.1 oranında artarken enerji 
ile ilişkili karbondioksit emisyonları dört yıl içinde 
ilk kez büyük ölçüde artış gösterdi. Yüzde 1.4 ora-
nında artan enerji kaynaklı küresel karbondioksit 
emisyonları, yenilenebilir enerji yatırımlarının fosil 
yakıtlı yatırımlara karşı henüz tam hız kazanmadı-
ğını gösteriyor. 2015 yılında hazırlanan Paris İklim 
Anlaşması sayesinde 2 dereceyi aşan ısı artışının 
yok edici değişimleri tetikleyeceği uyarısı, daha sık 
gündeme gelmeye başladı. Enerji sektöründe ye-
nilenebilir dönüşüm devam ediyor, ancak mümkün 
olandan ya da istenenden daha yavaş bir şekilde. 
Paris Anlaşması’nda belirlenen hava sıcaklığının sa-
nayileşme öncesi döneme göre 2 derecenin altında 
kalması hedefine ulaşmak için ısıtma, soğutma ve 
ulaşım sektörlerinin enerji sektörü ile aynı yolu takip 
etmesi öneriliyor.

İklimlendirme ve nakliye sektörlerindeki 
dönüşüm yetersiz

21. Yüzyıl için Yenilenebilir Enerji Politikaları 
sunmaya destek olan REN21, tam bir dönüşüm için 
geri kalmış sektörlerde doğru politikaların hayata 
geçirilmesi, yeniliğin teşvik edilmesi ve yenilenebilir 

ENERJİ PANORAMA • Haziran 2018 • 39

▶ Küresel enerjide yenilenebilir dönüşüm hız kazandı



enerji teknolojilerinin geliştirilmesi gerektiğini vur-
guluyor. Isınma için talep edilen küresel enerji tüke-
timinin yüzde 10’u ve ulaşım için talep edilen elekt-
riğin yüzde 3 yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor.

REN21 Genel Sekreteri Rana Adib, eksik dönüşü-
mü şu cümlelerle anlatıyor: Yüzde 100 yenilenebilir 
bir elektrik geleceğine doğru giden yolda ilerliyor 
olabiliriz, ancak ısıtma, soğutma ve nakliye söz ko-
nusu olduğunda, ne yazık ki her zamanki gibi ilerli-
yoruz. 

REN21 Başkanı Arthouros Zervos ise şu ekleme-
yi yapıyor: Enerji geçişinin gerçekleşmesi için hü-
kümetlerin politik liderlik yapması gerekli. Örneğin; 
fosil yakıtlar ve nükleer enerjiye yönelik sübvansi-
yonları sona erdirmek, gerekli altyapıya yatırım yap-
mak ve ısıtma, soğutma ve ulaştırma için sert he-
defler ve politikalar belirlemek. Bu liderlik olmadan, 
dünyanın iklim ve sürdürülebilir kalkınma taahhüt-
lerini yerine getirmesi zor olacaktır.

Isıtma için modern yenilenebilir enerji kullanı-

Rapora göre, 

yenilenebilir enerji, 

ısıtma ve soğutma sektörüne 

üç şekilde katkıda bulunabilir: 

Biyokütlenin doğrudan yanması, 

jeotermal ve güneş ısıl enerjisinin 

doğrudan kullanımı yoluyla ve ısıtma 

veya soğutma için kullanıldığında 

elektrik arzına katkıda 

bulunarak.
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mındaki eğilimler, her ülkedeki teknolojiye göre de-
ğişiklik gösteriyor ve ana yenilenebilir ısı teknolojile-
rinin nispi payları geçtiğimiz birkaç yıl boyunca sabit 
kaldı. Modern biyoenerji sonrasında, yenilenebilir 
elektriğe en büyük katkı sağlayanlar ise güneş ve je-
otermal kaynakları oldu. Binalarda güneş enerjisinin 
en yaygın kullanımı, evsel su ısıtma amaçlı ve güneş 
enerjisi aynı zamanda tek aileli evlerde alan ısıtması 
için kullanılabiliyor.

Yenilenebilir enerjide küresel istihdam 10,3 
milyona ulaştı

Büyük ölçekli hidroelektrik santrallerinde istih-
dam edilen 1,5 milyon çalışan da dahil olmak üzere, 
2017 yılında yaklaşık 10,3 milyon kişinin doğrudan 
ve dolaylı olarak yenilenebilir enerji sektöründe ça-
lıştığı hesaplandı. Düşen teknoloji maliyetleri, işgücü 
verimliliğindeki değişiklikler, kurumsal stratejiler ve 
yeniden yapılanmalar, yerli değer yaratmayı artır-

pARİS İKLİM ANLAşMASI BİZE NE ÖNERİyORDu?
Paris İklim Anlaşması, Birleşmiş 

Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi çerçevesinde sera gaz-

ları salınımını azaltmaya yönelik 

önlemleri içeriyor. 22 Nisan 2016 

tarihinde imzaya açılarak yeterli 

sayıda üye ülkenin imzalamasının 

ardından 4 Kasım 2016 tarihi iti-

barıyla yürürlüğe girdi. Anlaşma, 

195 üye ülke tarafından imzalan-

ması bakımından, dünya tarihinde 

iklim değişikliği ile ilgili en geniş 

kabul görmüş anlaşma olma özelli-

ğine sahip. 2016 yılında imza atan 

Türkiye ise anlaşmayı TBMM’den 

geçirmedi ve Paris İklim Anlaşma-

sı’ndan çekilen ABD’nin tutumu 

sonrasında geleceğini takip edece-

ğini açıkladı. Türkiye’nin anlaşma-

ya taraf olmak için en önemli şartı 

ise oluşturulacak Yeşil İklim Fo-

nu’ndan pay almayı garantilemek. 

Anlaşma ile uzlaşılan hükümler ise 

şöyle:

 �Uzun dönemde, küresel sıcaklık 

artışının sanayileşme öncesi döne-

me göre 2 derecenin altında kalma-

sının sağlanması,

 � Sera gazı salınımının küresel 

seviyede azalma eğilimine geçiril-

mesi,

 �Bilimin elverdiği her türlü ola-

nakları kullanılarak sera gazı sa-

lınımını azaltacak önlemlerin en 

kısa sürede devreye alınması.
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mak için belirlenen sanayi politikaları ve yenilenebi-
lir enerji piyasası gelişmeleri gibi çok sayıda faktör, 
yenilenebilir enerji sektöründe küresel istihdamı ar-
tırmaya devam ediyor.

Fosil yakıttan enerji üretimi 17 ülkede en 
düşük seviyede

Yenilenebilir enerji kullanımına ve depolama faa-
liyetlerine öncülük eden ülkeler arasında, Danimar-
ka, Uruguay, Almanya, İrlanda, Portekiz ve İspanya 
ilk sıralarda bulunuyor. 2017 yılında 17 ülke, elektri-
ğinin yüzde 90’dan fazlasını yenilenebilir kaynaklar-
dan sağlarken kısa vadeli toplam elektrik talebine 
yüksek oranlarda yenilenebilir enerjiden elde edilen 
elektrik entegre edildi. Yüzde 100’den fazla rüzgar-
dan ve yüzde 44 oranında güneşten yük sağlayan 
Güney Avustralya başı çekiyor. Almanya’da rüzgar 
ve güneş enerjisinden gelen yüzde 66, ABD’nin Tek-
sas eyaletinde rüzgardan gelen yüzde 54’lük ve İr-
landa’da rüzgardan gelen yüzde 60’lık pay ile elekt-
rik talepleri karşılandı.

uLAşIM SEKTÖRüNDE pETROLüN 
HAKİMİyETİ SüRüyOR

Ulaşım sektöründe artan elektrifikasyon, yenilenebilir 
enerjiye olan talebi arttırsa da fosil yakıtlı araçların bas-
kın rolü devam ediyor. Her yıl 30 milyondan fazla elekt-
rikli araç trafiğe ekleniyor. 2017 yılında önceki yıla göre 
yüzde 58’lik bir büyüme ile 1,2 milyon elektrikli araba 
satıldı. Ancak ulaşımda kullanılan enerjinin sadece yüz-
de 1,3’ü yenilenebilir kaynaklardan ve yüzde 2,9’u ise 
biyoyakıtlardan karşılanıyor. Günümüzde, ulaşım sek-
töründeki enerji talebinin yüzde 92’si petrol kaynakları 
tarafından karşılanmaya devam ediyor. Ulaşımda yeni-
lenebilir enerji kullanımı için ulusal hedef belirleyen he-
nüz 42 adet ülke bulunuyor.
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Bugünlerde hem ekonomi hem de finans 
alanında, başta Bitcoin olmak üzere kripto 
paralar gündemde. Merkez bankaları krip-
to paraların yaratacağı güvenlik sorunları 

ve resmi kripto paraların piyasaya sürülüp sürüle-
meyeceği gibi konuları tartışıyor.  Tüm kripto para 
akışını sağlayan blockchain teknolojisi ise finans ve 
ekonomi alanının konusu olmakla kalmıyor, başka 
alanlara uygulanabilirliği açısından tartışılıyor. Bu 
tartışmalar sürerken, enerji piyasasında alım satım 
işlemlerinde blockchain teknolojisi kullanımı ile ilgili 
büyük gelişmeler yaşanıyor. 

Kripto paralar açısından ele alınırsa blockchain, 

doğrudan kişiden-kişiye (peer to peer) para gönde-
rimi gerçekleştiren ve kişiden kişiye gerçekleşen bu 
akışın sistemdeki diğer kullanıcılar tarafından da 
onaylanarak resmileştirilmesini sağlayan dağıtık bir 
veri tabanı sistemidir. Blockchain teknolojisi, para 
gönderiminden çok farklı alanlarda da kullanılabile-
cek nitelikler taşıyor. Örneğin blockchain teknoloji-
sinin önemli sacayaklarından biri olan “dağıtık kayıt 
defteri” üzerinde duralım.  Blockchain teknolojisi ile 
verileri tekil bir sistemde saklamak yerine, iletişim 
ağlarındaki gelişme ve maliyetlerdeki düşüş saye-
sinde üretilen bir veri tüm sisteme kopyalanabiliyor. 
Bu yaklaşıma Dağıtık Kayıt Defteri (Distributed Le-

Yenilenebilir 
enerjide blockchain 
kullanımı

Kripto paralar nedeniyle finans sektörünün ana gündemi gibi görünse de blockchain 

teknolojisi enerji sektöründe de ilgi görüyor. Başta Hollanda gibi yenilenebilir 

enerjiye yatırım yapan ülkeler olmak üzere İngiltere ve ABD’de başlayan projelerde 

blockchain kullanılarak kişiden kişiye elektrik dağıtımına başlandı

 KONUK YAZAR 
Doç. Dr. Erginbay Uğurlu
İstanbul Aydın Üniversitesi 
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dger) deniyor. Ancak bu durumda da verilere tüm 
sistemdeki kullanıcılar erişebiliyor ve bu nedenle 
verileri şifrelemek gerekiyor ki bu aşamada da krip-
tografi kullanılıyor. Tüm sistemin erişebildiği ancak 
şifrelenmiş veriler üretiliyor. Blockchain teknoloji-
sinin ikinci önemli sacayağı ise merkezileştirilmiş 
değil, merkezi olmayan onay sistemi sunması. Ve-
rilerin doğruluğu bir merkezden değil sistemdeki 
birden çok kullanıcı tarafından onaylanıyor. 

Operasyon maliyetlerini azaltabilir 
Blockchain teknolojisinin enerji sektöründe kul-

lanımı ele alalım. Yukarıda belirtilen iki sacayağının 
enerji iletim sistemlerinde kullanıldığı durumda ki-
şiden-kişiye birbirine bağlanmış şebekelerde gele-
neksel şebekelere göre daha etkin bir enerji ticareti 
oluşacaktır. Geleneksel şebekelerde, üretilen enerji 
öncelikle uzak mesafelerdeki merkeze gönderilip 
oradan da tüketicilere dağıtılan etkin olmayan ve 
enerji kayıplarına da yol açan bir sistem kullanılı-
yor. Ayrıca blockchain teknolojisinin kullanımı ile 
tüketiciler “üreten-tüketici” (prosumers) konumuna 
da gelebilir. Sistemin merkezileşmemiş olması ope-
rasyon maliyetlerinin ve personel maliyetlerinin de 
azalmasını sağlayacaktır. 

Uluslararası enerji firmaları enerji ticaretinde 
blockchain tabanlı pilot projeler üzerinde çalışıyor-
lar. Bu firmalardan bazıları ABD’de faaliyet gösteren 
Transactive Grid, LO3 Energy, ConsenSys ve Avru-

pa’da faaliyet gösteren Bax & Company, Enervalis, 
Centrica ve Güney Afrika’daki Bankymoon.

İspanya firması  Bax & Company ve  Belçika fir-
ması Enervalis’in yenilenebilir enerji türlerinden 
olan güneş enerjisi üzerine yaptıkları çalışma bu 
konudaki önemli adımlardan biri. Bu iki firma Hol-
landa’nın Eemnes ilçesinde güneş enerjisi üreten 
yerel hane halkı ve işletmeleri Blockchain teknolo-
jisi kullanarak “üreten-tüketicilere” dönüştürmeyi 
amaçlıyor. 

“Kişiden kişiye” enerji üretimi 
Eemnes’de kurulan kişiden-kişiye enerji piyasa-

sı, akıllı sayaçlara yüklenen bir yazılım üzerinden 
çalışıyor. Bu yazılım, her bir hane ya da işletmenin 
tüketici davranışlarını ve yenilenebilir projelerle ne 
kadar enerji ürettiğini saptıyor. Yukarıda değinilen 
blockchain teknolojisinin merkezileşmemiş olması 
özelliği ile her bir konut diğerinin ürettiğini görebi-
liyor. Böyle enerji arz ve taleplerini optimize ede-
biliyor ve ürettikleri enerjinin tüketilememesinden 
oluşan enerji fazlasını paylaşabiliyorlar. 

Eemnes, kişisel güneş paneli kullanımlarının öne 
çıktığı ve sürdürülebilirliğe önem veren bir belediye 
tarafından yönetiliyor. Eemnes, Enervalis ve Bax & 
Company tarafından geliştirilen kişiden-kişiye enerji 
ticaretini sağlayan Blockchain yazılımının pilot yazı-
lımının sınandığı ilk ilçe. Enervalis başlattığı projede 
enerjinin kişiden-kişiye aktarımı aşamasında aşa-

Eemnes’de kurulan kişiden-

kişiye enerji piyasası, akıllı 

sayaçlara yüklenen bir 

yazılım üzerinden çalışıyor. 

Bu yazılım, her bir hane 

ya da işletmenin tüketici 

davranışlarını ve yenilenebilir 

projelerle ne kadar enerji 

ürettiğini saptıyor.
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madığı yasal sorunları bu konuda yetkisi olan Bax & 
Company’nin yardımı ile aşmış. 

Bax & Company İnovasyon Danışmanı Giel Mer-
tens, bu pilot uygulama için Hollanda’nın seçilmesi-
nin nedenlerinden birinin dünyada enerji alanında 
bu teknolojinin kullanımının yasal olduğu birkaç 
yerden biri olmasını gösteriyor.  Merten, Eemnes’in 
seçilmesinin ise iki nedeni olduğunu, bu nedenle-
rin birinin yerleşimcilerin bu projeyi desteklemesi, 
diğerinin ise Eemnes Belediyesi’nin  inovasyon ve 
sürdürülebilirliğe yatırım yapması olduğunu belirti-
yor. Bu özelliklerin yanında, ilçedeki  konutlar tek bir 
elektrik şebekesine bağlı. 

Bax & Company bu uygulama sonrasında 
Eemnes’deki enerji harcamalarındaki değişimi ve 
tüketicilerin davranışlarını inceleyerek 2019 yılında 
projeyi Amersfoort’da da uygulamayı düşünüyor. Ay-
rıca blockchain kullanılarak yapılan enerji ticaretinin 
Eemnes’deki enerji fiyatını yüzde 5 ila 10 arasında 
düşüreceğini öngörüyorlar.  

ABD, blockchain’i güneş enerjisinde 
kullanmaya başladı

Blockchain teknolojisinin güneç enerjisi üzeri-
ne diğer bir uygulaması Amerika Birleşik Devlet-
leri’nde gerçekleşen “Brooklyn Microgrid” projesi. 
Transactive Grid tarafından geliştirilen proje, LO3 
Energy ve ConsenSys ortak girişimi ile uygulamaya 

geçiyor. 2016 Nisan ayında ilk pilot proje uygulama-
ya konuldu. Merkezileşmemiş kişiden-kişiye enerji 
şebekesinin denendiği bu projede beş binanın çatı-
sına yerleştirilen güneş pili sistemleri (photovolta-
ic systems) ile üretilen enerjinin fazlası komşu beş 
binaya satıldı. Bu binalar geleneksel enerji şebekesi 
ile birbirlerine bağlıydı ancak alım satım işleminde 
blockchain sistemi kullanıldı. Bu projenin amacı ye-
nilenebilir enerji için yerel bir piyasa kurmak ve bu 
piyasada tüketicilerin birbiri ile enerji ticareti yapma 
kararını kendilerinin verebileceği bir teknoloji oluş-
turmak. Bu yeni teknoloji, tek bir güneş paneli olan 
tek bir kişi bile  son kullanıcı pazarına dahil olabile-
cek. 

İngiltere merkezli Centrica ise yenilenebilir ener-
ji kesintilerinin önüne geçmek için blockchain kulla-
nımı üzerine çalışıyor. Centrica proje ile sağlanacak 
enerjinin Birleşik Krallık’ta üretilen  enerjinin yüzde 
10’una kadar ulaşabileceğini öngörüyor ve bu oran 
aylık 20 milyon pounda denk geliyor. Centrica, LO3 
Energy ile gerçekleştirecekleri projede, blockchain 
teknolojisinin tüketicilerin alım satım yolları ile il-
gili devrimsel bir gelişme yaratabileceğine inanıyor. 
Centrica Direktörü Mark Futyan, merkezi olmayan 
üretim ve dijital teknolojilerin operasyon maliyetle-
rini azaltmaya ve yeni gelir akışı yaratmaya yardım-
cı olabileceğini söylüyor. 

 ABD'de Transactive Grid tarafından geliştirilen  “Brooklyn Microgrid”  
projesinin pilot uygulaması 2016 Nisan ayında başladı.
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Deloitte tarafından gerçekleştirilen 7. Avrupa CFO 
Araştırması’nın sonuçları, bir önceki dönemle kıyas-
landığında, Avrupa genelindeki CFO’lar iyimserlik-
lerindeki ve gelir beklentilerindeki düşüşe rağmen 
şirketlerinin büyümelerine odaklanıyor.  Türkiye’nin 
de dahil olduğu, Deloitte’un 20 farklı ülkede yer alan 
firmaları tarafından toplanan verilerin bir araya ge-
tirilmesi ile oluşturulan çalışma, 1.652 CFO’nun gö-
rüşlerini içeriyor.

Avrupalı CFO’ların yüzde 38’i, üç ay öncesine 
oranla şirketlerinin geleceğine dair daha iyimser; 
ancak bir önceki CFO araştırmasına oranla yaklaşık 
yüzde 5’lik bir düşüş mevcut. Buna karşılık; bir ön-

CFO’lar belirsizliğe karşın sermaye 
harcamalarını artırmayı planlıyor

Deloitte tarafından yapılan 7. Avrupa CFO 
Araştırması’nın sonucuna göre, CFO’lar 
risk iştahının düşük olacağını, belirsizlik 
seviyesinin ise sabit kalacağını öngörüyor. Buna 
karşın harcamaları artırma eğilimi gösteren 
CFO’lar arasında “Önümüzdeki 12 ay içinde 
gelirlerinde artış bekleyen Türklerin oranı, dünya 
ortalamasının üzerinde…
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ceki raporda daha az iyimser olanların oranı yüzde 
11’den 12’ye çıkıyor. Türkiye özelinde bakıldığında 
ise finansal beklentiler açısından geleceğe olumlu 
bakanların oranı yüzde 35 olurken, olumsuz bakan-
ların oranı yüzde 29 olarak çalışmada yer alıyor. Ge-
riye kalan katılımcıların (yüzde 36) ise beklentilerin-
de çok önemli bir değişme olmadığı ortaya çıkıyor. 

Deloitte Türkiye CFO Programı Lideri  Cem Sez-
gin’e göre sonuçların böylesine birbirine yakın çık-
masının sebebi, son dönemlerde ekonomiden pozitif 
ve negatif sinyallerin bir arada gelmesi ve bu sin-
yallerin sektör ve şirket bazında farklı yön ve bo-
yutta etkiler yaratması.  Sezgin, “Etkileyici büyüme 
oranı, ihracattaki artış, turizmdeki canlanma (turist 
sayısında 2017 yılında yüzde 27,9 artış) gibi olumlu 
göstergeler mevcutken; döviz kurlarındaki sürekli 

dikey seyir, enflasyondaki kıpırdanma, derecelendir-
me kuruluşlarından gelen not indirimleri, şirketlerin 
üzerindeki artan borç yükü ve petrol fiyatlarındaki 
artış gibi olumsuz gelişmeler de söz konusu. Şirket-
lerin, tüm bu dinamik ve makroekonomik resim içe-
risinde kendi mikroekonomik dengelerini bulmaya 
gayret ettiklerini görüyoruz” dedi. 

Türk CFO’lar “Risk almaya gerek yok” diyor 
CFO’ların yüzde 51’i, yüksek oranda finansal ve 

ekonomik belirsizlik olduğunu vurguluyor. Euro böl-
gesindeki ülkeler (yüzde 49), diğer ülkelere (yüzde 
57) oranla daha iyimser. Türkiye’deki CFO’ların ara-
sında yüksek belirsizlik olduğunu düşünenlerin ora-
nı ise yüzde 61. Bu oran ile Türkiye, 20 ülke arasında 
Brexit ile ön plana çıkan İngiltere ve ekonomik krizin 

EN ÖNEMLİ SORuNLAR: SİBER 
SALDIRI, KORuMACILIK VE 
çALIşAN yETKİNLİKLERİ

CFO’ların yüzde 32’si, her ne kadar düşük olasılık-
lı olarak değerlendirseler de yeni bir Euro bölge-
si krizini şirketlerinin finansal beklentilerini en 
çok etkileyecek olay olarak görüyor. Türkiye’de 
Euro bölgesinde yaşanacak olası bir krizin, işini 
etkileyeceklerini düşünenlerin oranı yüzde 18’de 
kalıyor. Bununla birlikte katılımcıların yüzde 73’ü 
korumacılığı, yüzde 50’si de büyük çaplı bir siber 
saldırıyı finansal beklentileri üzerinde muhtemel 
etkisi olacak olaylar arasında değerlendiriyor. 

ENERJİ PANORAMA • Haziran 2018 • 49

▶ CFO’lar belirsizliğe karşın sermaye harcamalarını artırmayı planlıyor



sancılarını halen atlatamamış Yunanistan’ın hemen 
arkasında yer alıyor. 

Ortaya çıkan tablo, şirketlerin risk iştahı ile ilgi-
li sonuçları da doğrudan etkiliyor. Daha fazla risk 
almanın iyi bir fikir olmadığına inanan Türkiye’deki 
CFO’ların net oranı yüzde 69. Deloitte’un daha önce 
gerçekleştirdiği anketlerde de Türkiye’deki CFO’lar 
risk konusundaki temkinli yaklaşımları ile hep ön 
planda oldular. Sadece İngiliz CFO’lar risk konusun-
da Türkiye’ye kıyasla daha isteksizler (yüzde 72). 
Türkiye’yi İngiltere’nin ardından, bölgesel istikrar-
sızlıktan etkilenen İsrail izliyor. 

Tüm ülkelerde ankete katılan CFO’ların yüzde 
63’ü (Türkiye’de bu oran yaklaşık yüzde 75) önümüz-
deki 12 ay içerisinde gelirlerinin artış göstereceğini 
düşünüyor; ancak 6 ay öncesiyle karşılaştırıldığında 
bu oranın yüzde 6’lık bir düşüş yaşadığı görülüyor. 
Bu noktada Euro bölgesi (yüzde 71), diğer bölgeler-
den (yüzde 52) daha iyimser. Türkiye’de gelir artışı 
ile ilgili beklentiler ise daha önceki araştırma verile-
rinden daha olumlu. Cem Sezgin’e göre bu oranın ne 
kadarının enflasyonist baskıdan kaynaklanacağı ve 
reel anlamda ne kadar bir ciro büyümesi kaydedile-
ceği önem taşıyor. Karlılık adına ise tersi bir durum 
söz konusu. Bir önceki ankete göre marjlarda iyileş-
me bekleyenlerin oranı azalıyor. Özellikle ithal girdi 
ve ürünlerin kur ve petrol fiyatlarındaki eş zamanlı 
artış sonucu gittikçe maliyetli hale geleceği aşikâr 

ve bunun fiyatlara bire bir yansıtılması kolay gözük-
müyor.

İrlanda ve Fransa’da harcamaları artırma 
eğilimi yüksek

CFO’ların yüzde 46’sı önümüzdeki 12 ay içeri-
sinde sermaye harcamalarında bir artış olacağını 
öngörüyor. Bu konuda bir önceki araştırma veri-

TüRK CFO’LAR İNORGANIK  
BüyüME TARAFTARI 

Bir önceki CFO Araştırması’nın sonuçları ile kıyas-
landığında Türkiye’deki CFO’lar hem işgücü anla-
mında büyüme hem yatırım harcamalarında artış 
öngörüyor. Nitekim 2017 yılındaki yüzde 7,4 ora-
nındaki büyüme performansının 2018 için olumlu 
beklentiler oluşturduğu gözlemleniyor. Büyüme ko-
nusundaki irade, CFO’lara ilk üç stratejik öncelikleri 
sorulduğunda da ön plana çıkıyor. Verilen yanıtlara 
göre şirketlerinin ilk önceliği inorganik büyüme. Or-
ganik büyüme hemen onu takip ediyor. Üçüncü sıra-
da ise yatırımlara daha geniş kaynak ayrılması geli-
yor. Sezgin: “Eğer şirketlerin bu öncelikleri değişmez 
ise, yakın dönemde yurtiçi ve yurtdışında birleşme 
ve satın almalara ilişkin sıkça haberler duyabiliriz” 
şeklinde görüş belirtiyor.
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lerine oranla yüzde 4’lük bir artış gözlemleniyor. 
Euro bölgesindeki CFO’ların yüzde 56’sı sermaye 
harcamalarının artacağı yönünde yanıt verirken 
diğer bölgelerde artış planlayanların oranı yüzde 
31 seviyelerinde. 20 ülke arasında sermaye harca-
malarını arttırmayı planlayan CFO’ların oranının en 
yüksek olduğu ülkeler yüzde 69 ile İrlanda ve Fran-
sa olurken, İngiltere, yüzde 19 ile bir kez daha en 
düşük orana sahip ülke olarak araştırmada yer alı-
yor. Türkiye’de ise sermaye harcamalarını arttırma-
yı planlayan CFO’ların oranı yüzde 45 olarak genel 
ortalamayla paralel seviyede. Ayrıca, raporun bu 
sayısında Türkiye, Danimarka ve İsveç; Euro bölgesi 
dışında sermaye harcamaları anlamında en belirgin 
iyileşmeyi gösteren ülkeler olarak karşımıza çıkıyor.

Çalışan sayılarına bakıldığında ise önümüzdeki 
12 ay içerisinde yeni işe alım gerçekleştirmeyi dü-
şünen CFO’ların oranı yüzde 42. İrlanda yüzde 69 ile 
çalışan sayısının arttırılması konusunda en iyimser 
ülke olurken, Türkiye’de bu oran yüzde 50 seviyesin-
de. İngiltere, yüzde 15 ile en kötümser ülke olarak 
anılıyor. Euro bölgesinde yaklaşık her iki CFO’dan bi-
risi (yüzde 56) istihdamı arttırmayı planlarken diğer 
bölgelerde üç CFO’dan birisinin (yüzde 31) benzer 
bir planı mevcut. 

Otomotiv, en agresif sektör
Sektörel ayrımlara bakıldığında ise Avrupa oto-

motiv sektöründe çalışan CFO’ların hem sermaye 
harcamalarında artış (yüzde 49) hem de istihdam 
artışı (yüzde 50) anlamında kendilerine en çok güve-

nen CFO’lar oldukları ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra 
rapora göre, turizm ve seyahat sektöründeki CFO’lar 
(yüzde 19) sermaye harcamaları konusunda; tüketi-
ci ürünleri sektöründeki CFO’lar ise (yüzde 8) istih-
dam artışı konusunda daha az iyimserler. 

Ankete katılan 20 ülkeden 11’inde CFO’lar önü-
müzdeki 24 aylık dönemde korumacı önlemlerden 
ziyade organik büyüme esas olmak üzere genişle-
meye olanak veren bilanço işlemlerini gerçekleş-
tireceklerini belirtiyor.  Cem Sezgin’e göre ankette 
Türk şirketleri için belki de en olumlu sinyaller, is-
tihdam ve yatırımlar alanında kendisini gösteriyor. 

Risk iştahında değişim yok 
Bir önceki ankete yakın bir oranla Avrupalı 

CFO’ların yüzde 34’ü bilançoları üzerinde daha fazla 
risk almak için uygun bir zaman olduğunu düşünü-
yor. Risk iştahının en düşük olduğu ülke yüzde 14 
ile İngiltere iken, en yoğun olduğu ülke yüzde 64 ile 
Finlandiya. Diğer oranlara benzer şekilde Euro böl-
gesindeki risk iştahı yüzde 41, diğer ülkelerinki ise 
yüzde 24 seviyelerinde. 

Türkiye’de risk sıralamasında tanıdık yanıtlar ön 
plana çıkıyor: Kurlar, ekonomideki gidişat ve jeopo-
litik durumlar. Ekonomideki genel gidişatın kendine 
ikinci sırada yer bulmuş olması, daha önceki anket-
lere göre dikkat çekici bir durum. Özellikle geride 
bıraktığımız yılda, 2003 yılından bu yana en yüksek 
enflasyon oranına ulaşılmış olması ve kurlardaki 
yukarı yönlü seyir, durumu Türkiye’deki CFO’lar için 
öne çıkan bir gündem maddesi haline getiriyor. 
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KPMG’nin aralarında Türkiye’nin de olduğu 51 ülkede 1300 iş lideriyle yaptığı 2018 CEO Araştırması, 
geçen yıl ‘Yık ve büyü’ diyen CEO’ların büyümedeki ısrarını ortaya koyuyor. Araştırma sonuçlarına 

göre, CEO’lar küresel ekonomide giderek yaygınlaşan korumacı ve popülist anlayışı büyümenin 
bir numaralı tehdidi olarak görüyor. Önümüzdeki üç yıl boyunca stratejik ortaklıkların büyümeyi 

yöneteceğine inanıyor

KPMG’nin CEO Araştırması, iş liderlerinin 2018 
ajandasına ışık tuttu. Jeopolitik dalgalanmalara, 
demografik değişimlere ve siber sorunlara rağ-
men CEO’lar büyümenin devam edeceğine inanıyor. 
CEO’ların büyüme konusunda mücadele ettiği engel-
ler şöyle sıralanıyor: 

Siber suç: CEO’ların yüzde 49’u siber saldırıya 
uğramanın kaçınılmaz olduğu görüşünde. Bunun 

bir ‘olasılık’ değil ‘zamanlama’ problemi olduğunu 
belirtiyorlar. Geçen yıl büyümeyi engelleyen riskler 
sıralamasında 5’inci olan siber güvenlik bu yıl 2’nci 
sırada. 

jeopolitik riskler: Hızla değişen jeopolitik ortam 
yönetim kurullarını zorluyor. Küresel ekonomide 
giderek yayılan ülkesellik, büyümenin bir numaralı 
tehdidi olarak görülüyor.

İş dünyasında 
büyüme sancıları
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Nesil değişimi: CEO’ların yüzde 38’i Y kuşağının 
beklentilerini karşılamak için şirketlerini yeniden 
konumlandırmaları gerektiğini düşünüyor.

Değişen müşteri beklentileri: Bu çağın sihirli 
sözcüğü olan ‘kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi’ 
konusunda müşteri beklentilerinin üzerine çıktıkla-
rını söyleyen CEO’ların oranı yalnızca yüzde 23. 

Yapay zeka yeni iş alanları yaratacak
Araştırma, CEO’ların dijital dönüşümü daha önce 

olmadığı kadar sahiplendiğini gösteriyor.  Araştır-
madan çıkan dijital dönüşümle ilgili bazı başlıklar 
şöyle:

 �Radikal bir dönüşüme öncülük etmeye hazır olan 
CEO oranı yüzde 71… 
 �Yüzde 59’u müşteri verilerini korumayı kişisel so-
rumluluğu olarak görüyor. 
 �CEO’ların yüzde 62’si yapay zekanın, yok ettiğin-
den daha fazla iş yaratmasını bekliyor. Yüzde 38’i 
ise tam aksini savunuyor.
 �CEO’ların yüzde 51’ine göre şirketlerin yönetim 
kurulları, dijital dönüşümle ilgili yatırımın geri 
dönüşü konusunda makul olmayan bir beklentiye 
sahip. 
 �CEO’ların yüzde 59’u iş dünyasının en değerli yet-

kinliğini ‘çeviklik’ olarak tanımlıyor.
 �CEO’ların yüzde 67’si geçtiğimiz 3 yıl içinde aldık-
ları stratejik kararlarda verilere dayalı içgörüler-
den çok kendi sezgilerine güvendiğini söylüyor.

CEO’nun gündemi inorganik büyüme
2018 CEO Araştırması büyüme stratejileri hak-

kında da ipuçları veriyor. Stratejik ortaklıklar CEO’lar 
için kritik bir gündem maddesi:

CEO’ların yüzde 33’ü, önümüzdeki üç yıl boyunca 
büyümeyi stratejik ortaklıkların yöneteceğini söylü-
yor. 

Büyümenin organik yollarla sağlanacağına ina-
nanların oranı yüzde 28. Birleşme ve satın alma di-
yenler ise yüzde 16’da kalıyor. 

Bununla birlikte CEO’ların yüzde 27’si gelecekte-
ki üç yılda yüksek birleşme ve satın alma iştahına 
sahip olduğunu, yüzde 51’i ise ılımlı baktığını ifade 
ediyor. 

CEO’ların yüzde 70’ine göre coğrafi genişleme 
için öncelikli hedef gelişmekte olan pazarlar. Çoğun-
luğun hedefindeki bölge ise Orta ve Güney Amerika. 
CEO’ların yüzde 28’i ise gelişmiş bölgelere öncelik 
verme kararında. 
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Bir şirketin veya kuruluşun lideri olmak, hem zor hem de yorucu bir şey olabilir 
ancak bir yandan da insanı onurlandıran, başarılı hissettiren ve güçlü bir 

pozisyon. İster uzun zamandır bir yerde lider pozisyonda olun, ister yeni liderlik 
etmeye başlamış olun, ister gelecekte lider olma hayalleri kurun, hepimizin 

büyük liderlerin özelliklerini bilmeye ihtiyacı var.

İş hayatında başarıya koşan 
güçlü liderlerin 14 ortak özelliği
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saniye boyunca derin ve yavaş nefes alma, yürüyüş 
yapma, su içme, başka bir şeye odaklanma gibi tek-
nikleri deneyebilirsiniz.

5. Özgüvenli olmak 

Bir CEO’nun veya liderin konuşmasını, sunumu-
nu izlediğinizde, aslında birçok şeyin kendiliğinden 
olmadığını, bunun güçlü bir özgüven sayesinde ha-
zırlanmış bir konuşma veya sunum olduğunu anla-
yabilirsiniz. Unutmayın, sadece özgüveni yüksek bir 
insan başkalarını ikna edebilir ve saygınlık kazana-
bilir.

6. Kararlı davranmak

Liderler sık sık karar vermek durumunda kalır. 
Karar verebilmek, bir liderin en belirgin özelliklerin-
den biridir. Başarılı liderlerin hepsi, hızlı karar vere-
bilen kişilerdir. Ayrıca liderler kararsız kalmak yeri-
ne karar verebilmekten büyük bir keyif duyar. Eğer 
bu yönünüzü geliştirmek istiyorsanız, ufak kararlar 
vererek kendinize bunu öğretebilirsiniz.

Etkin ve başarılı bir lider; karizma, heyecan ve öz 
güvenin mükemmel birleşimini bulmuş bir kişidir. 
Ancak tabii ki bu tesadüf eseri olmuyor. İşte iyi bir 
liderin sahip olduğu temel 14 ortak özellik:

1. Vizyon ve misyon sahibi olmak

Sahip olunması, elde edilmesi gereken şeyleri 
net bir şekilde belirlemek, iyi ve başarılı bir lider ol-
manın en temel özelliklerinden biri. Bu vizyon, bazen 
misyonunu açıklayan bir cümleyle ifade edilmiş ola-
bilir. Vizyon geliştirmek için öncelikle elde etmeniz 
gereken şeyleri belirlemeniz, daha sonra da atılması 
gereken adımları tespit etmeniz gerekir.

2. Kendi kendini motive edebilmek

Başarılı liderlerin kendi kendilerini motive ede-
bilmeleri elbette bir rastlantı değil. Kendi motivas-
yonunuzu sürekli belli bir seviyenin üzerinde tu-
tarak güçlü ve saygı duyulan bir lider olabilirsiniz. 
Motivasyonunuzu yüksek tutmak için hedeflerinizi 
gerçekleştirdikçe kendinizi ödüllendirme, gerçek-
leştirilebilir hedefler koyma gibi yöntemleri belirle-
yebilirsiniz.

3. Optimist olmak

Pozitif enerjinin bulaşıcı olduğunu duymuş muy-
dunuz? Büyük liderler, çevrelerine pozitif enerji 
yayan kişilerdir. Pozitif bakış açışı bir lideri sadece 
birlikte çalışması kolay bir insan yapmakla kalmaz, 
aynı zamanda onu ilham ve fikir kaynağı yapar. Pozi-
tif hedeflerle, pozitif enerji yayan insanlarla birlikte 
oldukça siz de pozitif kalmayı başarabilirsiniz.

4. Duygusal açıdan istikrarlı olmak

Bir liderin hayatında stres ve öfke kaçınılmazdır. 
İşte tam da bu yüzden liderlerin duygusal açıdan 
güçlü ve istikrarlı olması gerekir. Eğer stres altın-
dayken duygusal açıdan istikrarı kaybediyorsanız 30 
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12. İkna kabiliyeti yüksek ve etkili olmak

Kişiler arası etkileşimin temeli iletişime daya-
nır. Karşınızdakiyle nasıl iletişim kurduğunuz, işin 
sonunda elde edeceğiniz çıktıyı belirler. Karizmatik 
liderler güven verici ve ikna kabiliyeti yüksek kişi-
lerdir. Karşılarındaki kitleyi nasıl kazanacaklarını ve 
insanların zihninde nasıl kalıcı bir etki bırakacakla-
rını bilirler.

13. Ekip kurabilmek

Takım yaratmak, ekip kurmak zor bir şeydir. Bir-
birini tanımayan insanları bir araya getirip aynı he-
defe doğru yönlendirmek, bir liderin yapabileceği bir 
şeydir. Artık günümüzde disiplinli ve katı liderlerin 
modası geçti. Artık başarılı liderler, etrafındaki in-
sanlara ilham vermeyi ve onları motive etmeyi bilen 
kişiler olarak öne çıkıyor.

14. Yaratıcılığı geliştirmek

Sorunlar karşısında yaratılan çözümler, genel-
likle siyah veya beyaz değildir. Genellikle, çemberin 
dışını düşünebilen liderler alternatif çözümler üre-
tebilir. Bir başka deyişle, başarılı bir liderin yaratıcı 
olması, ekibindeki yaratıcılığı ve inovasyonu gelişti-
rebilmesi gerekir.

7. Tutku ve heyecan duymak

Dışa dönük, aktif ve enerjik... Tutkulu bir lideri en 
iyi tanımlayan şey işte bu üç kelimede gizli. Büyük 
liderler hedeflerine tutkuyla bağlı kişilerdir. Onları 
büyük kazançlara götüren de zaten bu tutkudur. Bir 
lider gibi başarılı olmak istiyorsanız, yaptığınız şey 
her ne ise ona tutkuyla ve heyecanla yaklaşmalısı-
nız.

8. Hesap verilebilir ve sorumluluk sahibi olmak

Başarılı bir lider, her zaman yaptıklarının sorum-
luluğunu almayı bilen kişidir. Bu bireysel bir konu da 
olabilir, yönettiği ekibiyle ilgili bir konu da olabilir. 
Bir lider, işler ters gittiğinde hesap verebilir olmalı 
ve sorumluluk alabilmelidir. İyi bir lider, olumsuz bir 
durum yaşandığında bir adım öne çıkar ve sorumlu-
luğu alır, sorunları olabildiğince hızlı ve yumuşak bir 
şekilde çözmeye çalışır.

9. Odaklanma konusunda yetkin olmak

Etrafımız, dikkatimizi dağıtan birçok şeyle dolu. 
Hedeflere ve görevlere odaklanmış bir şekilde ilerle-
meye devam etmek bazen çok zor olabiliyor. Bunun 
bilincinde olan liderler, kendilerinin ve birlikte çalış-
tıkları ekiplerin hedefe odaklanmalarını sağlamaya 
çalışır.

10. Öğrenmeyi sürdürmek

Başarılı liderler, başarılı olmak için becerilerini 
ve bilgilerini güncel tutmaları gerektiğini bilir. Çalış-
tığı alanda her zaman öğrenmeye açık olan liderler, 
daha fazla güven uyandırır ve daha kolay karar ve-
rebilir.

11. Empati sahibi olmak

İyi bir lider, birlikte çalıştığı ekibin, müşterileri-
nin ve iş ortaklarının duygularını anlama yeteneğine 
sahiptir. Takdir etmeyi de problemleri tartışmayı da 
iyi bilir. Empati sahibi olmayan bir lider soğuk, kaba 
ve anlayıştan yoksun bir izlenim yaratır. Ayrıca em-
patiden yoksun bir liderin çevresindekilere güven 
vermesi de zordur.
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2018 yılı Mayıs ayında gerçek-
leşen toplam 23.041 GWh elektrik 
üretiminin %69,3’ü serbest üretim 
şirketleri tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. Serbest üretim şirketle-
rinin üretimdeki payı, bir önceki 
aya göre 5,0 puan artarken, geç-
tiğimiz senenin aynı dönemine 
göre 0,6 puan azalmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 
%13,9 oran ile EÜAŞ santralleri ve 
%12,8 oran ile Yap-İşlet santralle-

ri izlemektedir. Toplam üretimin 
%4,0’üne karşılık gelen miktar ise 
Yap-İşlet-Devret santralleri ve İş-
letme Hakkı Devir santralleri tara-
fından üretilmiştir1.

Gerçekleşen elektrik üretimi 
kaynak bakımından incelendiğin-
de ise, 2018 Mayıs ayında toplam 
üretimin %24,8’inin doğalgaz ve 

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

LNG santralleri tarafından gerçek-
leştirildiği görülmektedir. Barajlı 
hidroelektrik santraller ilgili ayda 
toplam üretimin %17,0’sini kar-
şılarken, akarsu tipi hidroelektrik 
santraller ise %11,1 oranıyla üre-
time katkıda bulunmuştur. İthal 
kömür santralleri Mayıs ayında 
toplam üretimin %19,4’ünü karşı-
larken, yerli kömür santralleri ise 
%18,3 oranında katkı sağlamıştır. 
Yenilenebilir enerji santrallerin-

APLUS ENERJİ MAYIS 2018 ANALİZİ

 İSTATİSTİK 
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den rüzgar enerjisi santralleri 
toplam üretime %5,3, jeotermal 
ve güneş enerjisi santralleri2 ise 
%2,4 oranında katkıda bulun-
muştur. Diğer termik santrallerin3 
üretimdeki payı ise %1,7 olarak 
gerçekleşmiştir. 

TEİAŞ tarafından yayımlanan 

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

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

üretim verilerine göre, 2018  
Mayıs ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki 
payı %64,3 olarak kaydedilmiştir. 
Yenilenebilir enerji kaynakların-
dan elde edilen elektrik üretimi-
nin payı ise %35,7 olarak gerçek-
leşmiştir4.

2017 yılı Mayıs ayında 152,36 
TL/MWh olarak gerçekleşen or-
talama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2018 yılı Mayıs ayında, bir önceki 

4  2018 Mayıs verileri Yük Tevzi Bilgi 
Sistemi’nin yayımladığı 31 Mayıs 2018 
tarihli Kamusal Rapordan alınmıştır.

yıla göre %17,8 oranında artarak 
179,44 TL/MWh olarak kaydedil-
miştir. Bu dönemde gerçekleşen 
ortalama PTF, bir önceki aya göre 
(193,57 TL/MWh) %7,3 oranında 
azalış göstermiştir.  

Mayıs 2018’de en yüksek gün-
lük ortalama piyasa takas fiyatı 
24 Mayıs Perşembe günü 198,95 
TL/MWh olarak gerçekleşirken, 
en düşük günlük ortalama PTF 
ise 27 Mayıs Pazar günü 132,96 
TL/MWh olarak kaydedilmiştir. 
Piyasa takas fiyatları saatlik baz-
da incelendiğinde ise, en yüksek 
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PTF değerinin 21 Mayıs Pazarte-
si günü saat 11:00’de 226,28 TL/
MWh, en düşük PTF değerinin ise 
19 Mayıs Cumartesi günü saat 
04:00’te 0,11 TL/MWh olarak ger-
çekleştiği görülmektedir. 

2018 yılı Mayıs ayında pik sa-
atlerde5 188,31 TL/MWh olarak 
gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalama-
sı olan 197,60 TL/MWh’lik değere 
göre %4,7 oranında azalmıştır6. 

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

6  Gün Öncesi Piyasası ortalama 

2017 yılı Mayıs ayında pik dışı 
(off-peak) saatlerin PTF değeri 
ortalama 131,28 TL/MWh iken, 
bu değer 2018 yılı Mayıs ayında 
%29,9 oranında bir artış kaydet-
miş ve 170,56 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir.

2017 yılı Mayıs ayı içerisinde 
toplam 23.272 GWh olan elektrik 
talebi, 2018 yılı Mayıs ayında bir 
önceki yıla göre %0,33 oranında 
azalış göstererek, 23.195 GWh 

elektrik fiyatları hesaplamalarında 
kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF orta-
lamaları kullanılmaktadır.

değerine yükselmiştir7. 2017 yılı 
Mayıs ayında 30.838 MWh olarak 
ölçülen saatlik ortalama talep, 
2018 yılı Mayıs ayında 31.177 
MWh olarak gerçekleşmiştir. 

2018 yılı Nisan ayı sonunda 
86.568 MW olan toplam kuru-
lu güç değeri 365 MW’lık artış-
la 2018 yılı Mayıs ayı sonunda 
86.933 MW olarak kaydedilmiştir. 

Toplam kurulu gücün %60,6’lık 
(52.696 MW) kısmını serbest üre-
tim şirketleri oluştururken, EÜAŞ 

7  2017 ve 2018 yılları için saatlik ve-
riler YTBS Genel Günlük İşletme Neti-
cesi Raporları’ndan alınmıştır.
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santrallerinin toplam kurulu 
güçteki payı %22,8 (19.847 MW) 
seviyesindedir8. Yap işlet sant-
ralleri %7,0’lik (6.102 MW) bir 
orana sahip iken, yap işlet devret 
santralleri %1,6’lık (1.368 MW), 
işletme hakkı devredilen santral-
ler %2,3’lük (2.028 MW) bir orana 
sahiptir. Lisanssız santrallerin 
toplam kurulu güç içindeki payı 
da %5,6 (4.892 MW) olarak kayde-
dilmiştir. 

2018 yılı Mayıs ayı sonun-

8  Kaynak olarak TEİAŞ tarafından 
yayımlanan 30 Nisan 2018 tarihli Ge-
nel Günlük İşletme Neticesi raporu kul-
lanılmaktadır. 

da oluşan toplam kurulu gücün 
%30,2’lik kısmı (26.248 MW) do-
ğalgaz ve LNG yakıt tipi santralleri 
ile karşılanırken, %22,9’luk kısmı 
(19.926 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 
tipi hidrolik santraller %8,7’lik 
bir orana (7.587 MW) sahipken, 

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

rüzgâr santralleri toplam kurulu 
gücün %7,7’lik bir kısmını (6.662 
MW) oluşturmaktadır10. Toplam 
kurulu gücün %5,3’lük kısmı 
(4.626 MW) güneş enerjisi sant-
ralleri, %1,3’lük kısmı (1.129 MW) 
jeotermal enerji santrallerinden 
oluşurken, %1,8’lik kısmı (1.527 
MW) ise diğer termik santraller11 
tarafından oluşturulmaktadır. 

2017 yılı Mayıs ayında 3,67 
milyar m3 olarak kaydedilen top-
lam doğalgaz tüketimi, 2018 yılı 
Mayıs ayında %19,1 oranında bir 
azalış ile 2,97 milyar m3 olarak 
gerçekleşmiştir. Elektrik santral-
lerinde tüketilen doğalgaz miktarı 
2017 yılı Mayıs ayında 1,11 milyar 
m3 iken bu miktar, 2018 yılının 
aynı döneminde %21,8 oranında 
azalarak 0,87 milyar m3 olarak 
kaydedilmiştir12. Elektrik santral-
lerinde tüketilen doğalgaz mikta-
rının toplam doğalgaz tüketimi-
ne oranı 2017 yılı Mayıs ayında 
%30,3 iken, bu oran 2018 Mayıs 
ayında %29,3 olarak gerçekleş-
miştir.

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 Mayıs ayı Elektrik üre-
timi için tüketilen toplam doğalgaz 
miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 
raporlarından alınmaktadır. Yuvarla-
malardan dolayı hesaplanan oranlarda 
farklılık bulunabilir. 
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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ENERJİ PANORAMA • Haziran 2018 • 63





haber

haber

ha
be

r
he

s

ge
s

re
s

re
s

vizyon

vi
zy

on

gündem

gündem

gündem

gündem

ankarakulisi

ankarakulisi

an
ka

ra
ku

lis
i

a
n

k
a

r
a

k
u

li
s

i

ankara
k u l i s i

istatistik

is
ta

tis
tik sosyal medya

s o s y a l

yatırım

kariyer

6. YIL

m
ak

al
e

m
ak

al
e

m
ak

al
e

an
al

iz

analiz

panorama

panorama

e n e r j i  p a n o r a m a

en
er

ji

en
er

ji
tenva

tenva

te
nv

a

güneş

güneş

güneş

güneş
e l e k t r i k

elektrik

elektrik

petrol

petrol
rüzgar

petrol
rüzgar

güneş

je
ot

er
m

al

nükleer

ankara
k u l i s i

nükleer

ankara
nükleer

nükleer

motorin

motorin

rü
zg

ar

haber

haber

ankarakulisi ankara
k u l i s iis

ta
tis

tik sosyal medya

kariyerm
ak

al
e

m
ak

al
e

güneş
gü

ne
ş

nükleer

rü
zg

ar

gü
nd

em

m e d y a
k u l i s i

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Enerji Panorama dergisi 20x26,5cm copy.pdf   1   06/06/2018   12:25



Dergiyi PDF okumak için...

Tü
rk

iye
 En

er
ji 

Va
kf

ı •
 Yı

l: 6
 • 

Sa
yı

: 6
0 

• H
AZ

İR
AN

 2
01

8

halkbankkobi.com.tr  |  0850 222 0 401 KOBİ Dialog

KOBİ ister
Halkbank yapar.
KOBİ’lerin her ihtiyacında yüzünü güldürmek için
tüm gücümüzle çalışıyoruz, her zaman yanlarında
olmaktan gurur duyuyoruz.

Kobi_ister_Enerji_panorama_20x26,5.pdf   1   5.02.2018   13:21

E N E R Jİ  PANORAMA

yaşında


