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�Sıcak yaz elektrik fiyatlarını artıracak
�Karbon yakalamada yeni dönem
�Akkuyu’da gelir paylaşımı karara bağlandı

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.
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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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Türkiye, aslında pek sürpriz olmayan bir kararla erken seçim sürecine girdi. 
24 Haziran seçimlerinin hem parlamentonun yenileneceği hem de daha önce 
referandumda ‘evet’ oyu alan “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli”nin artık 
resmen yürürlüğe gireceği bir seçim olması açısından tarihi bir niteliği var. 
Uygulamaya girecek olan bu yeni yönetim modeli, 91 yıllık devlet geleneğini de 
değiştirecek. Bakanlar Kurulu’nun görev yetkileri değiştiği gibi bürokrasinin de 
işleyişi yeniden düzenlenecek. Beklenti, bürokrasinin daha aza indiği, kararların 
daha hızlı alındığı bir yönetim biçimi olacağı yönünde. Öncelikle sandıktan çıkacak 
her sonucun ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. 

Enerjinin gündemine dönersek... 

Erken seçim nedeniyle birçok alanda olduğu gibi enerjide de bir “bekleme” dönemi 
içindeyiz. Bunu açıklanan yatırım kararlarının azlığından görmek mümkün ancak 
hayat devam ediyor; devam ettiği sürece de enerji sektörü çalışmaya, büyümeye 
ve gelişmeye devam edecek. Sektörümüz için en büyük yeniliklerden biri olan 
elektrikli araçları bu sayımızın kapağına taşıdık. Otomotiv sektörünün gündemi 
gibi görünse de aslında elektrikli araçlar enerji sektörünün de en önemli gündem 
maddesi olmaya başladı. Özellikle 2021 yılında banttan inecek ilk “milli otomobil”in 
elektrikli olacağını düşünürsek, ortaya ciddi bir elektrik talebi çıkacak. 

Peki, Türkiye’nin elektrik kapasitesi ve dağıtım alt yapısı bu yeni teknolojiye 
hazır mı? Edindiğimiz izlenim, henüz hazır değil ancak konunun öneminin de 
farkında. Elektrikli otomobillere olan talebin birden bire artmayacağı beklentisi 
içinde olan enerji sektörü, dağıtım şebekesinin akıllı hale getirilmesi, kurulacak 
şarj istasyonlarının belirli bir plan dahilinde yapılması, yenilenebilir enerjiyi şarj 
istasyonları için kullanılır hale getirecek yeni uygulamaların hayata geçirilmesi 
gerektiğini belirtiliyor. Bu öneriler doğrultusunda çeşitli adımların atıldığını 
da görüyoruz. Ancak ülkemizde alışık olduğumuz gibi “kervan yolda düzülür” 
mantığını terk edip geleceğe şimdiden hazırlanmak gerekiyor. Bu hem milli 
otomobilin istenen satış düzeyine ulaşması hem de artan elektrik talebinin 
karşılanması, kesintilerin olmaması için önemli. 

Bu vesileyle Türkiye Enerji Vakfı ve Enerji Panorama dergisi olarak Ramazan ayının 
huzurlu ve bereketli geçmesini dileriz. 

Keyifli okumalar...

Hayatlarımızı yaptığımız  
seçimler belirler

Yayın Türü 
YAYGIN SÜRELİ YAYIN TÜM TÜRKİYE’DE
Basım Tarihi
21 MAYIS 2018

ISSN 
2149-7931
Enerji Panorama Dergisi, Türkiye Enerji 
Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından ya-
yımlanmaktadır. Dergide yer alan yazı, 
fotoğraf, illüstrasyon, grafik, harita gibi 
malzemeler kaynak göstermek koşulu ile 
kullanılabilir. Türkiye Enerji Vakfı İktisadi 
İşletmesi, Türkiye Enerji Vakfı'nın iktisadi 
işletmesidir

Enerjisa Mobil’i hemen ücretsiz indir, elektrik
işlemlerinle ilgili her şeyi ilk sen bil, enerjini koru.

ENERJİSA MOBİL’LE
TÜM ENERJİN CEBİNDE

444 4 372  |  enerjisa.com.tr
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ENERJİ ÜRETİM VE 
DAĞITIM SEKTÖRÜ  
ELEKTRİKLİ 
OTOMOBİLLERE HAZIR MI? 

Elektrikte sıcak yaz 
Kuraklık fiyatları yükseltecek

Leitwind, yeni türbinleriyle maliyeti 
azaltıp verimi artıracak

Elektrikli araçlar ne zaman  
tam yol alır?

AKKUYU’DA  RUS VE TÜRKİYE  GELİRİ EŞİT 
OLARAK PAYLAŞACAK

Karbon yakalama yöntemleri, karbondioksiti 
ticari bir metaya dönüştürdü

24 38 42 58
2017’de son 44 yılın en kurak sezonu yaşandı, barajalara 
gelen su seviyesi yıllık ortalamaların çok altında kalınca, 
oluşan elektrik açığı doğal gaz ve kömür santralleriyle 
karşılandı. 

2015 yılından bu yana özellikle lisanssız rüzgar 
projelerinde yer alarak Türkiye pazarında büyüyen 
Leitwind, bu yıl satışa sunduğu iki yeni türbiniyle 
sektörde fark yaratmayı hedefliyor. 

Küresel elektrikli araç pazarında ilk kez bu yıl 165’ten 
fazla model satışa sunularak 1,2 milyon satış 
noktasına ulaşıldı. 2017 yılında dünya çapındaki 
elektrikli araç sayısı 2 milyonu geçerken yüzde 48’lik 
pazar payı ile en çok aracın satıldığı Çin’i, yüzde 26 ile 
Avrupa takip ediyor. 

Rusya ve Türkiye arasında Akkuyu Nükleer Santrali için 
süren görüşmeler büyük ölçüde tamamlandı. Teknik ve idari 

ayrıntıların karara bağlandığı görüşmelerde Elektrik Satın Alma 
Anlaşması da tartışıldı. 

İklim değişikliğini önlemek için geliştirilen karbon yakalama ve depolama 
yöntemleri gün geçtikçe gelişiyor. Bu alanda kullanılan teknolojiler öyle bir seviyeye 

ulaştı ki, artık karbondioksit, plastik ve karbon fiber gibi sektörler tarafından girdi 
olarak kullanılıyor...

İçindekiler
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HALKBANK, TÜRKİYE’NİN ENERJİSİ 
OLACAK

Türkiye’nin enerji hedeflerine destek olacak çalışmalarını sürdü-
ren Halkbank, enerjide verimlilik ve sürdürülebilirlik hedefiyle 
Enerji Verimliliğine Yönelik Dönüşüm Kredisi, KOBİ’lere Enerji 
Veren Kredi, Yeşil Enerji Kredisi ve Konut Yalıtımı Destek Kredisi 
paketleri hazırladı. Banka, Türkiye’nin enerji stratejisi doğrul-
tusunda özel olarak geliştirdiği ürünleriyle, düşük verimli ekip-
manlarını değiştirmek isteyen KOBİ’lere, güneş ve rüzgar enerjisi 
üreterek kendi ihtiyaçlarını karşılayacak işletmelere, biyokütle 
enerji kaynaklarını elektrik ve ısı enerjisi üretimi amaçlı kulla-
nacaklara ve binaların ısı yalıtımını yapacak firmalara özel des-
tek verecek.

Türkiye’nin önüne koyduğu hedeflerden birinin de yerli ve mil-
li enerji olduğuna dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman 
Arslan şu bilgileri verdi: 

Kısa süre önce uygulamaya alınan Ulusal Enerji Verimliliği Planı 
kapsamında, Türkiye’nin 2023 hedeflerine giden yolda, en önem-
li hususlardan birinin enerji olduğu bir kez daha vurgulanmış 
oldu. Ülkemizin ekonomik stratejilerine duyduğumuz bağlılıkla 
biz de özel bir çalışma yaptık ve reel sektöre yönelik yeni ürünler 
geliştirdik. Firmalarımıza verdiğimiz finansal desteğin her alan-
da olduğu gibi, enerji alanında da verimliliğe dönüşeceğine ve 
ülkemizin geleceğine değer katacağına inanıyoruz.

Halkbank, söz konusu 4 kredi paketinden birinden yararlananla-
ra, ücretsiz 1 adet yıllık ferdi kaza sigortası yapacak; 6 ay boyun-
ca belirli bankacılık işlemlerinden ücretsiz yararlanabilecekleri 
çeşitli hediyeler de verecek. 

ALMAN EWE, 
TÜRKİYE’DEN 

ÇIKIŞI 
DEĞERLENDİRİYOR 
İlk defa Enerji Panorama tara-
fından duyurulan Alman enerji 
şirketi EWE’nin  Türkiye’den çı-
kacağı bilgisi, Alman basınına da 
yansıdı. Şirketin TL’de görülen 
ciddi düşüş nedeniyle ülkedeki 
ticaret ve perakende operasyon-
larını satmayı değerlendirdiği 
şeklinde bir haber yayımlayan 
Alman Handelsblatt gazetesine 
göre; EWE, Türkiye’deki operas-
yonlarının satış işlemleri için 
Barclays yatırım bankası ile gö-
rüşme gerçekleştirdi. Haberde 
ayrıca, gerçekleşebilecek satış 
işlemleri için iki potansiyel alı-
cının da bulunduğu belirtildi. 
Konu hakkında açıklama yapan 
EWE basın sözcüsü ise şirket ola-
rak değerlendirme süreçlerini yaz 
aylarında tamamlayacaklarını ve 
bu süreçte Türkiye piyasasını da 
ele alacaklarını ifade etti. Enerji 
Panorama’nın haberinin ardın-
dan Türkiye’de de bu konuda çe-
şitli haberler çıkmış ve EWE’nin 
Aygaz, Kolin Grubu, Aksa Doğal 
Gaz ile görüştüğü yazılmıştı. 
EWE, doğal gaz dağıtım operas-
yonları yapan Bursagaz ve Kay-
serigaz’da yüzde 80 oranında 
hisseye sahip. EWE ayrıca Türki-
ye elektrik ticaretinde de en aktif 
firmalar arasında yer alıyor. EWE, 
Bursagaz ve Kayserigaz’da yüzde 
10 payı bulunan Çalık Enerji A.Ş. 
ile ortak durumda. İki şirkette 
kalan yüzde 10 hisseler ise bele-
diyelere ait.
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AYGAZ ‘İHRACATIN 
YILDIZLARI ÖDÜLLERİ’NDEN 

İKİ ÖDÜLLE DÖNDÜ 
Aygaz, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği “İhracatın 
Yıldızları Ödülleri’nde” iki ödülün sahibi oldu. 
Aygaz, “Mineral Yakıtlar İhracatı” kategorisinde 
birincilik, “İhracatını En Çok Artıran” kategori-
sinde ise dördüncülük ödülüne layık görüldü.
Kimyanın farklı alt sektörlerinde faaliyet gös-
teren 10 binden fazla ihracatçı firmayı temsil 
eden İKMİB’in düzenlediği törende, en fazla ihra-
cat yapan birlik üyeleri ödüllendirildi. 24 farklı 
kategoride 120 ödülün verildiği törende Aygaz, 
“Mineral Yakıtlar İhracatı” kategorisinde birin-
cilik, “İhracatını En Çok Artıran” kategorisinde 
dördüncülük ödüllerinin sahibi oldu.
Aygaz adına birincilik ödülünü Aygaz Tedarik 
Zinciri Direktörü Ayşe Abamor Bilgin, dördüncü-
lük ödülünü ise Aygaz LPG Temin ve Ticaret Ope-
rasyon Uzmanı Serra Salt; Ekonomi Bakan Yar-
dımcısı Fatih Metin, Türkiye İhracatçılar Meclisi 
Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İKMİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Akyüz’den aldı.

ENERJİSA’DAN 162 MİLYON 
LİRALIK YENİ TAHVİL İHRACI
Enerjisa Enerji, beş yıl vadeli, 162 milyon lira 
tutarında, TÜFE’ye endeksli tahvil ihracı ger-
çekleştirdi. Bu ihraçla birlikte altıncı tahvil ih-
racını tamamlayan Enerjisa, Türkiye Özel Sektör 
Tahvil Piyasası’ndan toplam 1 milyar 352 milyon 
TL finansman sağladı. 2017 yılında beş yıl vade 
ile Türkiye’nin en uzun vadeli özel sektör tahvil 
ihracını tamamladıklarını hatırlatan Enerjisa 
Enerji CFO’su Sascha Bibert, “Daha önceki ihraç-
larımızda olduğu gibi 5 Nisan’daki 2018’in ilk ih-
racına da yatırımcılardan yoğun talep gelmesin-
den çok memnunuz. Beş yıl vade süresini ve aynı 
vadedeki borçlanma maliyetimizi CPI+500 baz 
puanda sabit tutmak bizim için önemli” dedi. 
Bibert, “2017 yılının Mart ayında Türkiye’deki en 
büyük reel sektör tahvil ihracını gerçekleştirdik. 
Aynı yılın ağustos ayında ise 5 yıl vadeyle yine en 
uzun vadeli özel sektör tahvil ihracına imza attık. 
Bunlara ek olarak, bu yıl gerçekleştirdiğimiz 162 
milyon TL’lik beş yıl vadeli ihraçla birlikte, top-
lam 1 milyar 352 milyon TL’ye ulaşarak sektörde 
en yüksek miktarı yakaladık” diye konuştu. 

Dev projelerin güvenilir tedarikçisi

200x265.indd   1 21/03/2018   10:38



ENERYA, LNG PROJESİ İLE ALMANYA’DAN ÖDÜL ALDI 
Enerya, Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen “LNG 
ile Şehir Besleme Projesi” ile Hamburg’da düzen-
lenen 3. Uluslararası LNG Zirvesi’nde “Yılın En 
Yenilikçi LNG Servis Sağlayıcısı” ödülünü aldı. 
Zirvede konuşan STFA Enerji Grup Başkanı ve 
Enerya Genel Müdürü Aslan Uzun, şirketin ödül 
alan projesinin Konya’nın Beyşehir ve Karapı-
nar, Karaman’ın Ermenek ve Erzincan’ın Tercan 
ile Çayırlı ilçelerinde hayata geçirildiğini söyle-
di. Uzun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
“Türkiye’de doğal gaz kullanmayan il ve ilçe kal-
mayacak” hedefi doğrultusunda çalışmalarını 
sürdürdüklerini belirterek proje hakkında şu bil-
gileri verdi: Doğal gaz arzı çalışmaları sırasında 
coğrafi koşullar, maliyet ve zaman bakımından 
engeller çıktı. Bu engelleri aşmak için LNG ile Şe-

hir Besleme Projesi’ni hayata geçirdik. Bu proje ile 
gaz, ticaret ve lojistik sektörlerini bir araya getire-
rek sektörümüze de cesaret verdik.

DÜŞÜK KARBON KAHRAMANI ÖDÜLLERİ  
SAHİPLERİNİ BULDU

Sera gazı salınımında cimri davranarak iklim de-
ğişimiyle mücadele eden kuruluşlar, İstanbul Tek-
nik Üniversitesi (İTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 
5. İstanbul Karbon Zirvesi’nde, Sürdürülebilir Üre-
tim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından ‘Düşük 
Karbon Kahramanı’ olarak ödüllendirildi. Karbon 
yönetimini başaran 69 projenin aday olduğu de-
ğerlendirmede, 26 kuruluş SÜT-D tarafından ödüle 
layık görüldü. Düşük Karbon Kahramanları ödül-

lerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yöneti-
mi Genel Müdür Yardımcısı Adnan Tan›ın elinden 
aldı.
Ödül töreninde bir konuşma yapan İTÜ Öğretim 
Üyesi ve SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosma-
noğlu, “Dünyamıza yeterince zarar verdik, iklimi-
mizi değiştirdik. Bu gidişe bir dur demek lazım. 
Sanayimiz düşük karbon ekonomisi ile ilerleyerek 
büyümeli. Dördüncüsünü verdiğimiz bu ödül ile 
enerji, kimya, çelik, çimento, beyaz eşya ve atık 
sektörleri ile yerel yönetimlerdeki sera gazı cimri-
lerininin teknik ve sosyal başarılarını ödüllendir-
dik” diye konuştu.
Akademi Çevre, Aksa Doğalgaz, BSH Türkiye, Bere-
ket Enerji, Cargill, CBKSoft Yazılım, EPİAŞ, İÇDAŞ, 
İSTAÇ, İZAYDAŞ, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 
Green Chemicals, Kartal Belediyesi, Little Earth, 
MTGreenworks, Nuh Çimento, Organik Kimya, Po-
lisan, Samsun Avdan, Schneider Electric, Shell&-
Turcas, Tat Metal Çelik, Thermax, UTİKAD, Uzay 
Kimya ve Vestel Beyaz Eşya “Düşük Karbon Kahra-
manı Ödülü”nün sahibi oldu. 
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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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TANAP, BORU HATTI 
GÜZERGAHINDAKİ 10 İLE 
13 ADET AMBULANS HİBE 

EDİYOR
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TA-
NAP) ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan 
protokol kapsamında şirket, boru hattı güzerga-
hındaki 10 ilde sağlık hizmeti veren il sağlık mü-
dürlüklerine tam donanımlı 13 adet acil yardım 
ambulansı hibe edecek. 
TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programla-
rı’nın öncelik alanları arasında bulunan boru 
hattı güzergahındaki kırsal bölgelerde sağlık hiz-
metlerinin kalitesinin ve etkisinin artırılmasının 
desteklenmesi amacıyla 11 Nisan 2018 tarihinde 
Sağlık Bakanlığı ile bir protokol imzaladı. Proto-
kol kapsamında TANAP; 
Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Bay-
burt, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat 
illerine toplamda 13 adet ambulans verecek. 
Protokole ilişkin görüşlerini açıklayan TANAP 
Genel Müdürü Saltuk Düzyol, “TANAP olarak, 
insan sağlığını koruyacak, iyileştirecek, yaşam 
kalitesini artıracak ve ülkemiz için katkı sağla-
yacak bir başka projede daha yer almaktan gurur 
duyuyoruz” dedi.

AVRUPA’NIN DOĞAL GAZ 
BORULARINI DA TOSÇELİK 

SAĞLAYACAK
Tosçelik Spiral Boru, Romanya Doğal Gaz İdaresi 
TRANSGAZ tarafından açılan boru ihalesini ka-
zanarak uluslararası projelerine bir yenisini ek-
ledi. Tedarik sözleşmesi 23 Nisan 2018 tarihinde 
imzalanan 127 milyon Euro’luk ihale kapsamın-
da Tosçelik Spiral Boru, 478 kilometre uzunlu-
ğundaki doğal gaz boruları ve bağlantı ekipman-
larını temin edecek.

Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avustur-
ya’yı birbirine bağlayacak olan ve bu ülkelerin 
baş harflerinden oluşan BRUA Doğal Gaz Boru 
Hattı, Bulgaristan ile Romanya’dan 2019 yılına 
kadar Avusturya’ya 1,75 milyar metreküp, 2022 
yılında ikinci etap tamamlandığında ise toplam 
4,4 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak. Avru-
pa Yatırım Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından 
finansmanı sağlanan BRUA projesinin Romanya 
bölümü, 18 ayda tamamlanacak.

Tosçelik, Cezayir’de 500 km, Tunus’ta ise 400 
km’lik doğal gaz boru hattı projelerinin ardından 
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’nın (TANAP) 
470 km’lik bölümünün boru ve ekipmanlarını 
temin etmişti. 15-17 MAYIS 2019
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SHELL’DEN 1 MİLYON TL’LİK YAKIT KAMPANYASI
Shell, 1 Nisan-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında 
Türkiye genelindeki istasyonlarından akaryakıt 
veya otogaz alan 1000 kişiye, toplamda 1 milyon 
TL değerinde yakıt puan hediye edecek. Shell & 
Turcas, Milli Piyango İdaresi’nden aldığı izne isti-
naden, 1 Nisan 2018 tarihinde başlattığı kampan-
ya sonunda yapacağı çekilişle toplamda 1 milyon 
TL değerinde yakıt puan hediye edecek. Shell & 
Turcas’ın Türkiye genelindeki istasyonlarından 
Shell ClubSmart kart ile her 60 TL’lik akaryakıt 
veya otogaz alışverişi yapanlar, çekiliş hakkı ka-
zanacak.
Kampanyada Shell, 100 kişiye 5 bin, 150 kişiye 2 
bin TL, 250 kişiye 500 ve 500 kişiye ise 150 TL’lik 
yakıt değerinde olmak üzere 1000 kişiye toplamda 
1 milyon TL’lik yakıt puan hediye edecek. Kazanan 
talihliler, 28 Haziran 2018 tarihli Takvim gazetesi 

Türkiye baskısında duyurulacak. Kampanya kap-
samında kazanılan yakıt puanlar, 15 Şubat 2019 
tarihine kadar kullanılabilecek.

E-DEVLET’TEKİ İLK ENERJİ ŞİRKETİ  
LİMAK ULUDAĞ ELEKTRİK OLDU

Limak Uludağ Elektrik, e-Dev-
let’ten hizmet veren ilk enerji 
şirketi oldu. Bu sayede vatan-
daşların e-Devlet üzerinden 
abone ve sayaç bilgilerini kont-
rol etme, ödeme bilgilerinin 
dökümüne ulaşabilme ve borç 
sorgulama işlemleri kolaylıkla 
yapabileceklerini belirten Li-

mak Uludağ Elektrik Peraken-
de Satış A.Ş Genel Müdürü Ali 
Erman Aytac, “Gelişen tekno-
lojiyi takip etmeye ve yenilikçi 
hizmetleri vatandaşlarımıza 
sunmaya devam edeceğiz” dedi. 
Proje tamamlandığında abone-
lik başlatma ve sonlandırma 
işlemleri de ıslak imzaya gerek 

duyulmadan site üzerinden ger-
çekleştirilebilecek.

Müşteri memnuniyetini en üst 
seviyelere çıkarmak için çeşit-
li çalışmalar söyleyen Aytac, 
“Hali hazırda abonelikten, gü-
vence bedeli iadesine kadar pek 
çok hizmeti, www.limakuludag.
com.tr internet adresimizdeki 
online işlem merkezimizden 
sunuyoruz. Ancak e-Devlet’te 
hizmet vermeye başlayan ilk 
enerji şirketi olmak bizim için 
ayrı bir gurur vesilesi oldu. Va-
tandaşlarımıza hızlı ve kaliteli 
hizmet vermek adına, tüm ileti-
şim kanallarını kullanmak için 
seferber olan ekibimizle gelişen 
teknolojiyi takip etmeye ve ye-
nilikçi hizmetleri vatandaşları-
mıza sunmaya devam edeceğiz” 
dedi.
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İstanbul Ticaret Odası,  
Avdagiç’e emanet

Türkiye’de ortalama her 4 şirketten birinin üyesi olduğu İstanbul Ticaret Odası’nın 
(İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç oldu. İTO’nun 136 yıllık tarihinin 24’üncü 
başkanı olan Avdagiç’in yönetim kurulunda İsrafil Kuralay, Servet Samsama, İbrahim 
Doğan Salman, Dursun Topçu, Ahmet Özer, Yakup Köç, Burhan Polat, Levent Taş, Bahadır 
Yaşık, Adil Coşkun görev alacak. 

Başkan seçilmesinin ardından bir konuşma yapan Avdagiç, “İstanbul’un marka de-
ğerini yükselten projeleri hayata geçirmek, Türkiye’den dünyaya uzanan köprüleri sağ-
lamlaştırmak için buradayız” dedi.

1959 yılında Bosna-Hersek’in Zenica şehrinde doğan Avdagiç, İTÜ Makine Mühen-
disliği bölümünden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’n-
de yüksek lisans yaptı. 2005’ten beri İstanbul Ticaret Odası’nda değişik kademelerde 
yöneticilik yapan ve seçimlerden önce İTO Meclis Başkanı olan Avdagiç, 2010 Avrupa 
Kültür Başkenti Yürütme Kurulu Başkanlığı da yapmıştı. 

EMO’da yeni yönetim belirlendi
Elektrik Mühendisleri Odası’nda (EMO) 7 Nisan 2018 Cumartesi günü 

gerçekleştirilen törenle görevi devralan yeni yönetim kurulu, ilk toplantısı-
nı yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi. EMO 46. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı Gazi İpek, başkan yardımcılığını Mehmet Turgut, yazmanlığı İb-
rahim Saral, saymanlığını Şakir Aydoğan üstlenirken, Kübülay Özbek, Evindar 
Aydın ve Cansel Aslan da yönetim kurulu üyesi oldu.

EMO Onur Kurulu Başkanlığı’na İsa Güngör, raportörlüğe Ercan Dursun; 
Denetleme Kurulu Başkanlığı’na Gıyasi Güngör, raportörlüğe de Barış Çoruh 
seçildi. 46. Dönem EMO Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Gazi İpek, Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Serbest mühendis olarak çalışmaya devam eden İpek, önceki 
dönemlerde EMO İstanbul Şube Başkanı olarak görev yapmıştı. 

Petrol Ofisi’nde üç direktörlüğe  
atamalar gerçekleştirildi

Üst yönetimini yenileme çalışmalarını sürdüren Petrol Ofisi, son olarak üç direktörlüğe yeni isim-
ler getirdi. Şirketin Perakende Direktörlüğü görevine Yiğit Meral, Ticari ve Endüstriyel Satışlar Di-
rektörlüğü’ne Ulvi Kılıç, Madeni Yağlar Direktörlüğü’nü de Sezgin 
Gürsu getirildi. 

Akaryakıt sektörünün deneyimli isimlerinden Yiğit Meral, 
BP’den Petrol Ofisi’ne transfer olarak 1 Nisan itibarıyla Pera-

kende Direktörlüğü görevini üstlendi. Şirkette Ticari Satış-
lar & Madeni Yağlar bölümünün ayrılmasıyla oluşan iki 

ayrı direktörlük pozisyonuna da sektörün tecrübeli 
isimleri getirildi. 2012 yılından bu yana Petrol 

Ofisi’nde önemli görevler yürüten Ulvi Kılıç, 
Ticari ve Endüstriyel Satışlar Direktörlüğü 
görevini üstlenirken, Madeni Yağlar Direk-
törlüğü görevine ise kariyerini 2007 yılın-

dan bu yana Petrol Ofisi’nde sürdüren Sezgin 
Gürsü getirildi.

Enerji bürokrasisinde değişim sürüyor
Enerji bürokrasisinde görevden almalar ve atamalar tüm hızıyla sürüyor. Son haber ise TETAŞ’tan geldi. Türkiye 

Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Feridun Alak, başka bir 
göreve atanmak üzere görevden alındı. Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Bir atama haberi de TTK’dan… Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) üst düzey 
bir atama gerçekleştirildi. Buna göre Muharrem Kiraz, TTK Genel Müdür Yardımcılığı görevine asaleten atandı. 1985 
yılında TTK’da yevmiyeli personel olarak çalışmaya başlayan Kiraz, 28 Haziran 2017 tarihinde TTK’da vekaleten ge-
nel müdür yardımcısı olmuştu. 

PETDER’de başkanlık bayrağını  
Şiper taşıyacak

Petrol Sanayi Derneği’nin (PETDER) Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Nisan 2018 tari-
hinde yapıldı. Genel kurul sonrasında gerçekleşen ilk yönetim kurulu toplantısında, Petrol 
Ofisi CEO’su Selim Şiper Yönetim Kurulu Başkanı, Yaşar Taşkıran Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı, Ahmet İzzet Eke ise Muhasip Üye olarak seçildi. Yönetimde yer alan diğer isim-
ler ise şöyle:  Martin Thomsen, Ekrem Ekmenci, Ahmet Erdem, Mustafa Ergi ve Çağdaş 
Demirağ. 

Başkan seçildikten sonra bir konuşma yapan Şiper, “Önümüzdeki dönemde de 
rekabetçi pazarı tam olarak özümsemiş bir serbest piyasa yapısı içinde, Türki-
ye’nin büyümesi ve halkımızın refahı için çok daha güçlü bir şekilde faaliyetleri-
mizi sürdürmeye kararlıyız” diye konuştu.

EÜD Başkanı Cem Aşık oldu
Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) Başkanlığı’na Cem Aşık getirildi. Nisan ayında yapılan 

EÜD Genel Kurulu sonrası gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısında, Cem Aşık dernek 
başkanlığı görevine seçildi. Daha önce iki dönem Enerji Ticareti Derneği’nde başkanlık göre-
vini üstlenen Cem Aşık, EÜD Başkanlığı’nı iki yıl süreyle yapacak. 

1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun 
olan Cem Aşık, Hacettepe Üniversitesi’nde İşletme bölümünde yüksek lisansını ta-
mamladı. Farklı sektörlerde çeşitli pozisyonlarda görev yaptıktan sonra 2010-
2017 yılları arasında Sanko Enerji’de Genel Müdür ve Sanko Holding’te Stratejik 
İş Geliştirme Direktörü olarak çalışan Aşık, bu görevinden ayrıldıktan sonra 
Rengo Enerji Danışmanlık’ın ortakları arasına girdi. Aşık, Kasım 2017 tari-
hinden bu yana Enerjisa Üretim CEO Danışmanı olarak da çalışmaya de-
vam ediyor. 
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GAZPROM’DAN 20 MILYAR DOLARLIK DOĞAL GAZ PROJESI

Rus kamu enerji şirke-
ti Gazprom, “Sibirya’nın 

Gücü” hattının ardından ikinci en 
büyük yatırımı olan Baltık Denizi 
kıyısında 20 milyar dolarlık doğal 
gaz işleme tesisi kurma çalışma-
larına başladı.

Rus haber ajansı TASS’ın ha-
berine göre Gazprom, ihracat çe-
şitliliğini artırmak için RusGasDo-
bycha şirketi ile ortaklaşa Baltık 
Denizi kıyısında 20 milyar dolarlık 
doğal gaz işleme tesisi kuracak. 
St. Petersburg şehri yakınlarında 
ve Baltık Denizi’ne kıyısı bulunan 

bir bölgede yıllık 45 milyar metre-
küp doğal gaz işleme kapasitesine 
sahip tesis tamamlandığında yak-
laşık 55 milyar dolarlık maliyetli 
Sibirya’nın Gücü doğal gaz boru 

hattının ardından, Gazprom’un en 
büyük ikinci yatırımı olacak. Kulis-
lerde projeyle Mitsui ve Mitsubishi 
gibi bazı Japon şirketlerin de ilgi-
lendiği konuşuluyor. 

ENI, YENILENEBILIR ENERJI YATIRIM YAPACAK

İtalya’nın en büyük petrol ve 
doğal gaz şirketi Eni, önü-

müzdeki 4 yılda İtalya’da yapaca-
ğı 7 milyar euro yatırımın 1 mil-
yar eurosunu yenilenebilir enerji 
kaynaklarına ayıracak. Eni CEO’su 
Claudio Descalzi’nin açıkladığı şir-
ketin 2018-2021 stratejik planına 
göre şirket, en fazla yatırımı İtal-
ya’da yapmayı planlıyor. Descalzi, 
“Gelecek 4 yıl boyunca İtalya’da 
toplam 7 milyar euro yatırım ya-
pacağız. Bunun 1 milyar eurosu 
içinde karbon-karbonlaştırma sü-
recine yönelik araştırma ve geliş-

tirme harcamaları da dahil olmak 
üzere yeşil faaliyetler için ayrıldı” 
ifadesini kullandı.

Şirketin petrol ve doğal gaz 

üretim çalışmalarında emisyon 
yoğunluğunun geçen yıl 2016 yılı-
na göre yüzde 3 azaldığını belirten 
Descalzi, önümüzdeki 4 yılda Ar-
Ge çalışmalarına 750 milyon euro-
luk kaynak ayırdıklarını söyledi. 

Descalzi, yenilenebilir ener-
ji alanında ağırlıklı olarak güneş 
enerjisi, enerji depolama, ileri 
biyoyakıtlar, biyokütle ve rüzgar 
enerjisi alanlarıyla MIT ile yürüt-
tükleri ortak proje kapsamında 
nükleer füzyondan enerji üretimi 
için teknolojilerin geliştirilmesinde 
yoğunlaşacaklarını açıkladı. 

GÜNEŞ ENERJISI ŞIMDI DE SOKAK HAYVANLARINI BESLİYOR

Kırklareli’nin Pınarhisar Belediyesi, ilçedeki sokak hay-
vanları için güneş enerji sistemli otomatik yemlik ve 

suluklar koydu. Kırklareli’nin Pınarhisar İlçesi’nde sokakta 
sahipsiz yaşayan hayvanların yem ve su ihtiyacını gider-
meleri için ilçenin çeşitli yerlerine küçük güneş panelleri ile 
entegreli otomatik yemlik ve suluklar konuldu. 

Pınarhisar Belediye Başkanı Mustafa Cingöz açıklama-
sında “Belediyemiz tarafından ilçemizin çeşitli yerlerine sa-
hipsiz hayvanlar için güneş enerji sistemli otomatik yemlik 
ve suluklar konumlandırıldı. Su her canlı için hayattır. Hay-
vanların her şeyden önce doğal hayatın bir parçası olduğu, 
onların da bir canlı olarak bu doğada yaşama haklarının 
olduğunu unutmamalıyız. Şehirlerde hayvanların barınma-
sı ve yaşaması çok zor, buna karşın bizlerin de hayvanların 
yaşamaları, barınmaları ve sağlıklı olmaları konusunda ya-
pabileceklerimiz var. Eğitimli kişiler olarak bunu dünyamıza, 
doğamıza kısacası çevremize bir katkı olarak görmeliyiz” 
dedi.

ÇANAKKALE VE TOKAT’IN RÜZGAR GÜCÜ ARTIYOR

Sanko, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 51 MW 
kurulu gücünde Gazi-9 Rüzgâr Enerji Santra-

li (RES) kuracak. 51 milyon euro değerindeki Gazi-9 
RES Projesi kapsamında 3 MWe/4,2 MWm Kurulu gü-
cünde 17 adet rüzgar türbini ile yıllık toplam 178 mil-
yon kWh elektrik üretilecek. Santralin kurulumunun 
74 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Bir başka RES yatırımı ise Tokat’ta… Tokat bölgesi 
için yapılan 40 MW’lik rüzgar santrali bağlantı kapa-
sitesi ihalesini kazanan GRGN RES, santralin kurulum 

çalışmalarına başladı. Geçen yıl haziran ayında Türki-
ye Elektrik İletim A.Ş. tarafından düzenlenen toplam 
710 MW’lik rüzgar santrali kapasite tahsisi ihalesinde 
Tokat’ta kurulacak olan 40 MW’lik rüzgar santrali bağ-
lantı kapasitesi ihalesini kazanan GRGN Yenilenebilir 
Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş., santralin çevre etki de-
ğerlendirme raporunu hazırlayarak ilk adımı attı. To-
kat’ın merkez köylerinde kurulacak olan santral, 18 
adet rüzgar türbininden oluşacak ve yaklaşık 100 mil-
yon liraya mal olacak.

HOLLANDA 20 MILYAR EUROLUK RES KURUYOR

Hollanda, yaklaşık 20 milyar 
euroluk yatırımla Kuzey De-

nizi’nde üç yeni açıkdeniz (offshore) 
rüzgar enerjisi santrali kuracak. Av-
rupa rüzgar enerjisi pazarının yüzde 
25’ini elinde bulunduran Hollanda, 
yeni yatırımlarla bu payını daha 
da artırmayı hedefliyor. Hollanda, 
yaklaşık 20 milyar euroluk yatırım-
la Kuzey Denizi’nde üç yeni rüzgar 
enerjisi santrali kuracak.

Hükümet, koalisyon protoko-
lünde yer alan yeni rüzgar santral-
leri için Schiermonnikoog, Petten 
ve IJmuiden açıklarında üç alan 
belirledi. Santrallerin kurulumuna 
2024 yılında başlanacak ve 2024 
-2030 yılları arasında 10 bin kişiye 
iş olanağı yaratılacak. Santrallerin 
kurulumu için yapılacak olan iha-
leye yabancı şirketler de katılabi-
lecek.

Hollanda 2030 yılında elektrik 
ihtiyacının yüzde 40’ından fazlasını 
Kuzey Denizi’ndeki rüzgar enerjisi 
santrallerinden karşılamayı plan-
lıyor. Kuzey Denizi’ndeki rüzgar 

santrallerinden elde edilen elektrik 
miktarı 2023 yılında 4,5 gigawatt 
olacak. Bu rakam yeni kurulacak 3 
santralle birlikte 2030 yılında 7 gi-
gawatta ulaşacak. 
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BAT TÜRKIYE’DEN 15 MİLYON TL’LİK ENERJİ YATIRIMI

British American Tobacco 
Türkiye, Samsun 19 Ma-

yıs Fabrikası’nda ihtiyaç duyulan 
elektrik enerjisi, ısı ve buhar kay-
naklarını kendi bünyesinde üret-
mek üzere trijenerasyon tesisi 
kurdu. 15 milyon TL’lik yatırımla 
kurulan tesis, 4.8 MW elektrik üre-
tim kapasitesi ile fabrikanın enerji 
ihtiyacının yüzde 85’ini karşılarken 
karbon salınımını da azaltıyor. BAT 
Türkiye, 2016 yılında 15 milyon TL 
yatırımla kurduğu mini doğal gaz 
çevrim santrallerinin en gelişmiş 
tipi olan trijenerasyon tesisi ile 
sektörde bir ilke imza atmıştı. 

Trijenerasyon tesisi yatırımı-
nın BAT Türkiye’nin elektrik enerjisi 
ihtiyacını karşılamasının önemine 
değinen BAT Türkiye ve Kuzey Af-
rika Bölge Direktörü Gökhan Bilgiç, 
“4.8 MW elektrik üretim kapasite-
siyle fabrikanın ihtiyaç duyduğu 
enerjinin yüzde 85’ini karşılayacak 

güçte olan tesisimiz sayesinde 
enerji maliyetlerinde yüzde 35 ta-
sarruf sağlarken, enerji kalitesin-
de de de yüzde 50’lik bir iyileşme 
yakaladık. Tesisimizde enerjiyi en 
iyi şekilde dönüştürmenin yanı 
sıra karbon ayak izimizde yüzde 
8 bir düşüş elde edeceğimiz için 

de ayrıca mutluyuz. Türkiye’de 15 
milyon TL’lik bir yatırımla hayata 
geçirdiğimiz trijenerasyon tesisi-
mizle birlikte toplam yatırımımız 9 
milyar TL’yi aştı. Önümüzdeki dö-
nemde de yaptığımız yatırımlarla 
Türkiye’ye değer yaratmaya devam 
edeceğiz” dedi.

AKSA ENERJI, MADAGASKAR’DA SANTRAL IŞLETECEK

Aksa Enerji, Madagaskar 
Cumhuriyeti’nin elektrik ve 

su hizmetlerini yürüten Societe 
Jiro Sy Rano Malagasy (Jirama) 
şirketi ile şirketin 24 MW kurulu 
güçteki santralinin rehabilitasyonu 
ve işletmesi için beş yıllık anlaşma 
imzaladı. Altı ay içerisinde faaliye-
te geçirilmesi hedeflenen santral, 
Aksa Enerji’nin mevcuttaki 66 MW 
kurulu güce sahip santralinin ya-
nında yer alıyor. 

Aksa Enerji CEO’su ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Cüneyt Uygun, an-
laşmanın Madagaskar hükümeti 
ile Aksa Enerji arasındaki güvenin 
somut bir göstergesi olduğunun 

söyleyerek, “Madagaskar’da yedi 
ay gibi kısa bir sürede faaliyete ge-
çirdiğimiz santralimizin ardından 
gelen bu rehabilitasyon ve işletme 
anlaşmasının tüm paydaşlarımız 
için hayırlı olmasını temenni ediyo-
ruz. Bu anlaşma, Afrika projeleri-
miz sırasında sağladığımız yüksek 
standartlardaki teknik desteğin, 
kurulum aşamalarındaki hızımızın 
ve o bölgelerdeki insan kaynağını 
yönetmedeki başarımızın açık bir 
göstergesidir. Bu anlayıştan yola 
çıkarak acil enerji ihtiyacı olan ül-
kelerdeki yatırımlarımızı sürdürüp 
bu ülkelerin kalkınmalarının önünü 
açacağız” dedi. 

 YATIRIM
Z. Işık Adler 
.
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1888 yılında İtalya’da kurulan ve dünya çapında 
faaliyet gösteren teknoloji şirketi olan Leitner Group, 
yaklaşık 20 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Tür-
kiye’ye ilk kez teleferik ve telesiyej sektörüyle ilgili 
giriş yapan ve Ankara’dan Bursa’ya, Ordu’dan Deniz-
li’ye kadar geniş bölgede 40 ayrı projeye imza atan 
Leitner Group, enerji alanında ise Leitwind şirke-
tiyle faaliyetlerini sürdürüyor. 2003 yılında kurulan 
Leitwind, geliştirdiği rüzgar türbinleriyle dünyanın 

farklı coğrafyalarında rüzgar projelerine imza atıyor. 
Türkiye’ye ise ilk kez 2015 yılında giriş yapan, bir yıl 
sonra da ikinci ofisini açarak büyümesini hızlandıran 
Leitwind, Türkiye pazarındaki ilk kurulumlarını 2016 
yılında Tokat ve Çanakkale’de yapmıştı. Leitwind 
Türkiye Müdürü Can Güven ile her yıl katılım göster-
dikleri ICCI Fuarı’nı hem de şirketin Türkiye planları-
nı konuştuk... 

Öncelikle Leitwind’in Türkiye’yi seçme 
nedeni, kuruluş süreci ve çalışmaları 
hakkında bilgi alarak başlayalım 
sohbetimize... 

Türkiye, yenilenebilir enerji için oldukça iyi bir lo-
kasyon. İyi bir güneş kuşağına sahip olmanın yanı 
sıra güçlü rüzgar alan bir ülke. Yatırımcıların istediği 
7 ila 7,5 civarındaki rüzgar gücü ülkemizde bulunu-
yor. Bu da Türkiye’yi rüzgar enerjisinde gelecek vaat 
eden bir ülke konumuna getiriyor ve Türk yatırım-
cılar yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmaya 
başlıyorlar. Biz de lisanssız segmentte en kazançlı 
geri dönüşü sağlayan bir firma olarak, 2015 yılından 
itibaren Türkiye pazarında aktivitelerimizi daha da 
hızlandırma kararı aldık ve Leitner Bursa ofisimiz 
ile çalışmalara başladık. Ardından 2016 yılında da 
İstanbul kontak ofisimizi ve 2017 yılında da Anka-
ra ofisimizi açarak pazarda daha aktif hale geldik. 
Bu süreçte uzun yıllardır Türkiye pazarında yer alan 
grubumuzun ana firması Leitner AG/SpA firması-
nın güvencesi ve desteği altında oluşumuz bize hız 
kazandırdı ve şu anda da geliştirdiğimiz ekibimiz ve 
organizasyonumuz ile müşterilerimize hizmet ver-
meye devam ediyoruz. Ofislerimiz, çalışanlarımız, 
kurulum, servis ve bakım hizmetleri altyapımız ile 
rüzgar enerjisi sektörü için 7/24 müşteri odaklı bir 
servis sunuyoruz. 

2015 yılından bugüne kadar hangi projeleri hayata 
geçirdiniz?

Bugüne kadar Türkiye’de, Enerji Bakanlığı’nın 
Aralık 2010 tarihinde çıkardığı Yenilenebilir Enerji 
Kanunu’yla birlikte rüzgar enerjisinde 1 MW kapa-
siteye kadar olan rüzgar türbini ile elektrik enerjisi 
üretimini, sektörde lisanssız olarak adlandırılan dü-
zenleme ışığında kamu ve özel sektörde yaptığımız 
çalışmalarla ilerlettik. Bugün itibarıyla Türkiye paza-
rında, lisanssız segmentte en fazla deneyime sahip 
firma olarak birçok ilki gerçekleştirdik.

Lisanssız segmentte ilk kamu ihalesi olan To-

Leitwind, yeni 
türbinleriyle maliyeti 

azaltıp verimi artıracak

2015 yılından bu yana özellikle lisanssız 
rüzgar projelerinde yer alarak Türkiye 
pazarında büyüyen Leitwind, bu yıl satışa 
sunduğu iki yeni türbiniyle sektörde fark 
yaratmayı hedefliyor. Leitwind Türkiye 
Müdürü Can Güven, “Büyük rotor çapına 
sahip olan LTW90 modelimiz, yatırımın geri 
dönüş süresini kısaltıyor. Sonrasında ise 
rakiplere nazaran yüzde 30 ila 40 arasında 
daha fazla enerji üretimi gerçekleştiriyor” 
diyor
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▶ Leitwind, yeni türbinleriyle maliyeti azaltıp verimi artıracak RÖPORTAJ 
Esen Erkan 



Yenilenebilir enerji teknolojileri denildiğinde 
dünya gündemindeki konular neler? Bu alanda 
uluslararası firmalar ile yaptığınız ortak 
çalışmalar var mı?

Yenilenebilir enerjiden en çok faydalanan ül-
kelerden Almanya’nın en önemli enerji firmasıyla 
hazırladığımız bir projenin artık son kısmına geç-
tik. Özel üretim olan türbinimizin prototipinin Eylül 
2018’den itibaren testlerine başlanıyor. Bu ürünü-
müz Türkiye lisanssız pazarı için de düşünülen ve 
yatırımcılarımız tarafından çokça tercih edilecek bir 
ürün olarak 2019 yılından itibaren lisanssız seg-
mentte yerini alacak. 

HEDEFE ULAŞILMASI IÇIN BÜROKRATIK 
ENGELLER AZALTILMALI

Sizce ülkemiz rüzgar enerjisi pazarı ve yatırımcısı 
en çok nelere ihtiyaç duyuyor ve nelere tepki 
gösteriyor? Türkiye rüzgar sektörüne getireceğiniz 
öneriler nelerdir?

Artık ülkemizde, gelecek kuşakların gereksin-
melerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atma-
dan, günlük ihtiyaçlarımızı temin ederek, kalkınmayı 
sürdürülebilir kılmalıyız. Sürdürülebilir ekonomik 
büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarımı-
zı, yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirmeliyiz. 
Ülkemizde yapılan çalışmalarda rüzgar enerjisinde 
gerçek potansiyelimizin farklı rüzgar hızlarında ve 
yoğunluklarında yaklaşık olarak 130 bin MW’a kadar 
geldiğini görüyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirilen 
yatırımlar sonucu gelebildiğimiz toplam güç, 7 bin 
MW ama 2023 hedefimiz 20 bin MW’lara taşımak; 
aslında sektörün en büyük hedefi. Bu hedeflere 
ulaşabilmek için yatırımcıların özellikle bürokratik 
işlemler açısından çok önemli reformlara, bağlantı 
kapasiteleri ile ilgili yatırımlara, özellikle dağıtım ve 
sistem işletim bedellerinin tekrar gözden geçirilme-
sine ihtiyaçları var. 

kat İl Özel İdaresi’nin 1 MW’lık projesini kazandık. İkinci 
olarak yine lisanssız rüzgar enerjisi üretiminde en büyük 
tesis ihalesi olan Çorum Belediyesi’nin 4 MW’lık kurulu-
munu da biz yaptık. Daha sonra Aliağa Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki projeyi de biz hayata geçirdik. 

“BIR TÜRBININ YÜZDE 80’INI  
KENDIMIZ ÜRETIYORUZ”

Türbinleri nerede üretiyorsunuz?
İki ayrı tesisimiz var; biri İtalya-Avusturya sınırında, 

diğeri ise Avusturya sınırını geçtikten sonra yer alan bir 
kasabada. Avrupa’da; Fransa, Almanya ve Slovenya’da 
farklı fabrikalarımız var. Leitwind bir türbinin neredeyse 
yüzde 80’ini kendisi üretiyor. Bu da bizi rakiplerimizden 
farklı kılıyor. Örneğin kanatların dizaynının bizim tarafı-
mızdan yapılması oldukça önemli bir detay. Çünkü bu sa-
yede bir türbine fazladan performans kazandırabiliyoruz. 
Bir türbini oluşturan tüm komponentlerin yüzde 80’i ken-
di bünyemizden çıkıyor. Bunu başarabilmek içinse dünya-
nın çeşitli noktalarında fabrikalarımız yer alıyor. 

ICCI Powered by Power-GEN  kapsamında, rüzgar 
enerjisi alanında hangi ürünlerinizle yer aldınız, 
etkinlik nasıl geçti? 

ICCI’da bu yıl da ilgiyle karşılandık. Müşterilerimiz 
ve potansiyel müşterilerimiz ile bir araya gelerek yeni 
teknolojilerimizden bahsetme fırsatı yakaladık. Rüzgar 
enerjisi alanında fark yaratacağını düşündüğümüz iki 
yeni ürünümüz, bu yıl ön planda yer alacak. Bunlardan 
biri geniş rotar çapına sahip LTW90. Bu rotor çapı, bizi 
rakiplerimizden farklı kılan önemli bir detay. Çünkü sahip 
olduğu rotor çapı büyüklüğü sayesinde, yatırımcılarımızın 
yaptıkları yatırımın geri dönüşünü kısa sürede almalarını 
sağlıyor. Aynı zamanda yatırımın geri dönüşü sonrasın-
da rakiplere nazaran yüzde 30 ila 40 arasında daha fazla 
enerji üretimi gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra DirectDri-
ve teknolojisi sayesinde sürtünmeyi azaltıyor, yıpranmayı 
minimuma indiriyor ve verimliliği artırıyoruz. Bu sayede 
bakım maliyetlerini azaltırken; inşaatı hızlandıran, taşıma 
ve kurulum maliyetlerini düşüren modüler bir tasarıma 
olanak veriyoruz. Sonuç, dikkat çekici bir güvenilirlik ve 
enerji üretimi ve optimum kârlılık. 

Bunun yanı sıra ICCI 2018’de sunduğumuz bu yeni 
ürünümüz LTW 90 (90,3m rotor çaplı) 1 MW rüzgar türbi-
nimiz, lisanssız segmentte üretim ve kârlılık olarak rakip-
siz bir ürün olarak algılandı.

FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARININ 
GERÇEKÇİ OLMASI GEREKİYOR

Rüzgar sektörüne yatırım yapacaklara ne öne-
rirsiniz?
Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yeni gelişen 
sektörlerin bir olgunlaşma süreci oluyor. Biz bu 
konuda direkt olarak yatırım yapmaya karar veren 
kişileri doğru yönlendirmeyi hedefliyoruz. Her ya-
tırımda olduğu gibi en önemli detay, yapılan fizibi-
lite çalışmalarının gerçekçi ve şeffaf olması. Aynı 
zamanda, yatırım yapmaya karar veren kişilere ön-
celikli tavsiyemiz, bu alanda tecrübeye sahip danış-
manlık firmalarıyla çalışmaları. İlk olarak seçmek 
istedikleri bölgede iyi bir nokta bulması gerekiyor. 
Kurulum yapılacak yerin belirlenmesi noktasında 
devlet kurumları, özel firmalar, bilgisayar yazılım-
ları yardımcı oluyor. Fizibilite çalışması ve yatırım 
maliyet hesapları da diğer önem verdiğimiz konular. 
Bu çalışmalar doğru olarak yapılmadığı zaman, tür-
bini kurarken belirlenen yatırım bedelinin üzerine 
çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Rüzgar analizi doğru 
yapılmazsa beklenen güç elde edilemiyor ve yanlış 
yatırımlar ortaya çıkıyor.

26 • Mayıs 2018 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA • Mayıs 2018 • 27

▶ Leitwind, yeni türbinleriyle maliyeti azaltıp verimi artıracak▶ Leitwind, yeni türbinleriyle maliyeti azaltıp verimi artıracak



Türkiye, iki yıla bir süredir yaşanan kuraklık nedeniyle 
tarımın yanı sıra enerji sektöründe de sorun yaşıyor. Özel-
likle bu yıl, kış ve ilkbahar aylarında mevsim normalleri-
nin altında gerçekleşen yağışlar, elektrik fiyatları üzerinde 
olumsuz etki yapacak. Yaz aylarının daha kurak geçecek ol-
ması, sektörde “fiyatlar aniden yükselecek” kaygısı yarattı. 

Bunun ilk işaretleri de gelmeye başladı. Mart ayında 
PTF (piyasa takas fiyatı) 158.56 TL/MWh iken, nisan ayında 
193,57 TL/MWh olarak gerçekleşti. Fiyatların, suyun elekt-
rik üretimindeki payının daha da düşeceği haziran ve son-
rasında hızlı artması bekleniyor. Bu artışı, klima kullanımı-
nın başlayacak olması hızlandıracak. 

Türkiye, 2017’de son 44 yılın en kurak yılını yaşadı. 2018 
yılında da barajlara gelen su miktarı, istenen düzeye ulaşa-
madı. 2017 yılı aralık ayı sonunda su geliri yüzde 35.6 ora-
nında azaldı ve barajlara uzun yıllar ortalamasının yüzde 

64.4’ü oranında su geldi. 2018 yılında ocak, şubat ve 
mart ayında görece önceki yıla göre daha çok su gel-
diğini kaydeden uzmanlar, “Nisan ayı sonunda ya-
ğışların yeterli olmaması sonucu, su gelirleri önemli 
ölçüde düştü. Uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 
66.8 oranında su geldi” yorumunu yapıyor. 

Mayıs ayının önemine vurgu yapan enerji uzman-
ları, “Mayıs ayında da su gelirleri artmazsa -ki veri-
ler yağış olmadığını gösteriyor-, bu durumda elekt-
rik üretim kaynaklarında doğal gaz ve ithal kömür 
kaynakları öne çıkacak. Elbette, bu durum, birim 
elektrik üretim maliyetlerini etkileyecek” diyor. 

Fiyatlar artışın sinyallerini veriyor 
Piyasa oyuncuları, ortalama aylık PTF’lere işaret 

ederek, “Ocak ayında megavatbaşına 182.86, şubat 
ayında 175.79, mart ayında 158.56 PTF fiyatı oluştu. 
Mart ayında su santralleri minimum seviyede çalıştı-
rılmasına karşın havaların normallerin çok üstünde 
sıcak geçmesi sonucu elektrik talebindeki artış düş-
tü. Bu durum PTF’leri de etkiledi ve fiyatları aşağı 
çekti. Nisan ayında havaların mevsim şartlarının çok 
üstünde, kurak ve sıcak geçmesi sonucu PTF 193.57 
TL/MWh olarak gerçekleşti. Diğer bir deyişle yükse-
liş trendi yeniden başladı” değerlendirmesi yapıyor. 

DOĞAL GAZ VE KÖMÜRDE 
BİRİM MALİYETİ 16 

KURUŞ FAZLA 
Uzmanlar, Enerji Panorama’yla yaz aylarına 

yönelik gerek elektrik üretim kaynakları gerek 

fiyat konusundaki tahminlerini paylaştı. “İlk 

verilere göre, mayıs ayında barajlı santrallere 

gelen su miktarı azaldı. Yaz aylarında elektrik 

üretiminde suyun payı daha da azalıp doğal 

gaz ve ithal kömürün payı artacak. Büyük ba-

rajların birim elektrik üretim maliyeti 4 kuruş. 

Oysa doğal gazdan elektrik üretmenin maliyeti 

20 kuruş düzeyinde. Bu nedenle birim maliye-

ti artacak. Bununla birlikte havaların ısınması 

sonucu klimalar devreye girecek. Sonuç olarak 

piyasada elektrik fiyatlarının daha da artacağı 

öngörüsünde bulunabiliriz. Bunu da PTF’lerde-

ki hareketlilik gösteriyor” diyor. 

2017’de son 44 yılın en kurak sezonu 
yaşandı, barajalara gelen su seviyesi 
yıllık ortalamaların çok altında kalınca, 
oluşan elektrik açığı doğal gaz ve kömür 
santralleriyle karşılandı. Ancak bu yıl da 
aynı sorun devam ediyor, yaz aylarında 
klima kullanımının artmasıyla birlikte 
elektrik talebi ortalamanın üstüne 
çıkacak. Uzmanlar, hem kuraklık hem 
de artan tüketimin elektrik fiyatlarını 
yükselteceğini düşünüyor, hatta piyasa 
bu artışın sinyallerini verdi bile… 

ELEKTRİKTE SICAK YAZ 
Kuraklık fiyatları yükseltecek
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Son yıllarda sadece otomotiv de-
ğil, enerji sektörünün de en popüler 
konusu elektrikli araçlar. Dünya fosil 
yakıtlı araçlardan elektrikli araçlara 
geçişte yolun henüz başında ancak 
adımlar oldukça hızlı atılıyor. 30-40 
yıl sonra fosil yakıtlarla çalışan araç-
ların sonunun geleceğini iddia eden-
ler bile var... Bu saptamanın iddia 
düzeyinde kalmayacağı konusunda 
işaretler de geliyor, zira birçok ülke 
2025 yılından itibaren ülkelerinde 
fosil yakıtla çalışan otomobil satıla-
mayacağını açıklıyor. Elektrikli araç 
sayısının gelecekte ulaşacağı oran 
konusunda da iddialı açıklamalar 
var. Örneğin, BP 2017’nin son gün-
lerinde açıkladığı Enerji Görünüm 
Raporu’nda, 2015 yılında 1,2 milyon 
olan elektrikli araç sayısının 2035 yı-
lına kadar yaklaşık 100 milyonu bu-
lacağını öngörüyor.

Bu rakamlar hayal değil çünkü 
başta Çin olmak üzere otomotiv sek-
törünün önemli isimleri birer birer 
elektrikli otomobil yatırımlarına hız 
veriyor. Reuters’ta yayımlanan bir 
analize göre, bataryalar ve elektrikli 
araçları kapsayan yatırımın değeri 
90 milyar dolara ulaştı ve giderek 
büyüyor.

Yılda 100 bin araç üretimiyle Tes-
la, elektrikli otomobil piyasasında 
hakimiyetini sürdürürken 115 yıllık 
otomotiv devi Ford Motor, söz konusu 
araçlar için harcamalarını ikiye kat-
ladı. Elektrikli araç yatırımı ABD’de 
19 milyar dolara, Almanya’da 52 mil-
yar dolara ve 2019 itibarıyla bu alan-
daki üretimini hızlandıracağını açık-
layan Çin’de 21 milyar dolara ulaştı. 
11,7 milyar dolarlık harcamayla 10 
tamamen elektrikli ve 40 hibrit mo-
del tanıtacağını duyuran Daimler 
CEO’su Dieter Zetsche, “Son karar 
elbette ki tüketicinin. Talebin, satışla-

rımızı artırıp artırmayacağını birlikte 
göreceğiz” açıklamasını yaptı.

Toyota’nın Kuzey Amerika ope-
rasyonlarından sorumlu CEO’su Jim 
Lentz, şirketinin 18 yıldır hibrit araç 
ürettiğini ve piyasanın ancak yüzde 
3’üne hâkim olabildiklerini belirterek 
“Piyasanın yüzde 4 ya da 5’ine sa-
hip olmak daha uzun zaman alacak” 
dedi. Alman otomotiv devi Volkswa-
gen ise elektrikli otomobillere 2030’a 
kadar 40 milyar dolar yatıracağını 
duyurdu. ABD’nin en büyük otomobil 
perakendecisi AutoNation’ın CEO’su 
Mike Jackson ise ABD’deki yeni araç 
satışlarının yüzde 15-20’sinin elekt-
rikli araçlardan oluşacağını tahmin 
ettiğini söyledi.

İşte böylesi milyar dolarlık yatı-
rımlarla rekabetin olduğu bir ortam-
da Türkiye de uzun süredir üzerinde 
çalıştığı ‘milli otomobil markası’nın 
elektrikli olacağını açıkladı. Geçen 
yıl ekim ayında Anadolu Grubu, BMC, 
Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu 
Holding’in oluşturduğu Ortak Giri-
şim Grubu, bu işe talip oldu. Bu ortak 
girişim grubu, küresel trendleri göz 
önüne alan ve çağın ihtiyaçlarına 
uygun bir araç üreteceğini belirtti. 
Prototipleri 2019’da üretmeyi hedef-
leyen grup, ilk otomobili ise 2021’de 
banttan indirmeyi planlıyor. Dünyada 
en fazla rekabetin olduğunu, mar-
ka sadakatinin en fazla hissedildiği, 
yüz milyarlarca dolarlık şirketlerin 
oyuncu olduğu bir sektöre sıfırdan 
giriş yapıp yeni bir marka yaratmak 
mümkün mü sorusuna yanıt ara-
mayacağız. Ancak elektrikli araba-
da Tesla dahil henüz dünya çapında 
kâra geçen markanın olmadığını 
unutmamak gerekiyor.

Enerji sektörünü en çok ilgilendi-
ren kısım, milli otomobilin elektrikli 
olması. Bu durum, hem elektrik üre-

KAPAK Z. Işık Adler .

Dünyada kullanım oranları gittikçe 
artan ve devletlerin verdiği teşviklerle 
daha da hızlı büyüyeceği öngörülen 
elektrikli otomobiller, beraberinde enerji 
sektörünü yatırım yapmaya; üretim 
kapasitesini artırıp dağıtım şebekesini 
yenilemeye zorluyor. Türkiye’de şu an 
kullanım oranları çok düşük olsa da 
yapım çalışmalarına başlanan “milli 
otomobil”in elektrikli olması enerji 
sektörünü de hareketlendirdi. Elektrik 
üretim kapasitesinin yeterliliğinin yanı 
sıra akıllı şebekelerin yolun çok başında 
olması, “yerli otomobil kullanılmaya 
başlandığında elektrik şebekesi şarj 
ihtiyacını karşılayacak mı, özellikle 
büyük kentlerde elektrik kesintileri 
yaşanacak mı?” sorularını beraberinde 
getiriyor. 

Sektör 
temsilcilerinin ortak 

görüşü; henüz bir sorun yok 
ancak kullanım artmadan önce 
önlemlerin alınması yönünde... 

Şebekelerin akıllı hale getirilmesi, şarj 
istasyonlarının talebe değil, arza dönük 
kurulması, güneş ve rüzgar enerjisine 

dayalı şarj olanaklarının artması 
ve dağıtım üretim biçimine 
geçilmesi öneriler arasında 

yer alıyor...

ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM SEKTÖRÜ 

ELEKTRİKLİ 
OTOMOBİLLERE 
HAZIR MI? 
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içi ulaşımımız için yeterli gözüküyor. Bu durumda 
elektrik şebekesine çok büyük yükler gelmeden 
araç sayısındaki artışı yönetmek mümkün. Hızlı 
şarj içinse son dönemde 350 kW’a kadar çıkabilen 
şarj istasyonları gündemde. Bu istasyonlar ile şarj 
süreleri, benzinli/dizel bir araba deposunun dolum 
süreleri ile karşılaştırılabilecek düzeye iniyor. An-
cak özellikle büyük şehirleri düşündüğümüzde hız-
lı şarj istasyonlarının yaygınlaşmasını istiyorsak bu 
durum şebekede ciddi boyutlu yeni yatırımlar veya 
şarj yönetimi gibi yeni yöntemler geliştirilmesini ve 
uygulanmasını gerektiriyor” dedi. 

2.6 milyar kWh enerji gerekiyor
Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan araş-

tırmaya göre; 2035 yılına kadar elektrikli araçları 
dolaşımda tutmak için yıllık 2.6 milyar kWh eşde-
ğerinde enerji ihtiyacı öngörülüyor. Bunun şu an 
var olan toplam kurulu güçle karşılanması müm-
kün değil, bu nedenle elektrikli araçların şarjı için 
tamamen yenilenebilir enerjiden faydalanacak 
yöntemlerin geliştirilmesi öneriliyor. 

Araştırmada coğrafi bilgi sistemi üzerinde ça-
lışılarak güneş destekli şarj istasyonlarının ve 
otoparkların kurulumu için de bir analiz yapıldı. 
Türkiye için güneş sahaları ve güneş potansiyeli 
de araştırmaya dahil edilerek şebeke ile bağlan-
tıya sahip ve güneş potansiyeli yüksek noktalar 
belirlendi. Hazırlanan coğrafi bilgi sistemi haritası, 
elektrik şarj istasyonlarının ve otoparkların güneş 
enerjisi kullanarak nerelerde kurulabileceği konu-
sunda tüm sektör için rehber görevi görecek. Ka-
rayolları haritasının da dahil edildiği ve elektrikli 
araçların ortalama menzilleri hesaplanarak çıkarı-
lan optimum lokasyonlar sayesinde elektrikli araç-
ların Türkiye çapında mesafe kat ederken şarjları 
bitmeden, nerelerde şarj istasyonu kurulabileceği-
nin haritası çıkarıldı.

Alım talebini, şarj istasyonu sayısı olumsuz 
etkiliyor

Araştırmanın hem sektörün hem de kamunun 
faydalanacağı pek çok iç görü ve analiz barındırdı-
ğını belirten Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikala-
rı Araştırma Merkezi (EPAM) Başkanı ve Endüstri 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gür-
kan Kumbaroğlu şu bilgileri paylaştı: 

“Boğaziçi Üniversitesi olarak yaptığımız araş-
tırmada Türk halkının elektrikli araçlar konusunda 

oldukça istekli olduğunu gördük. Araç sahibi olan 
veya önümüzdeki iki yıl içinde araç satın almayı 
planlayan kişilerle gerçekleştirdiğimiz anket so-
nucunda, halkımızın elektrikli araçlara büyük ilgi 
duyduğunu gördük. Ancak yeterli bilgi sahibi olma-
malarının ve elektrikli araçların şarjı için yeterli alt 
yapı bulunmamasının elektrikli araçlarının yaygın-
laşmasının önündeki temel engeller olduğu verisi-
ne ulaştık. Elektrikli araç satın almayı düşünmeme 
sebepleri arasında algıya yönelik bu bariyerler 
yüzde 47’lik bir oran oluşturuyor. Bu kişilerin yüz-
de 19 bilgi eksikliği olanlar, yüzde 18 ise “alt yapısı 
yok” diyenlerden oluşuyor. Dolayısıyla şarj istas-
yonlarının yaygınlaşması, bu alt yapının gelişme-
sinde kritik önem taşıyor.”

tim hem de dağıtım sektörünü çok yakından ilgi-
lendiriyor. 

Şebekenin akıllanması gerekiyor
Ara başlık olarak kullandığımız cümle, hem 

enerji hem de otomotiv sektörünün ortak önerisi. 
Nitekim geçtiğimiz günlerde bir toplantıda konuş-
ma yapan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Oğuz 
Can, Türkiye’de, 2021 sonrasında hızlanacak bir 
şekilde 2040’larda 3-5 milyon elektrikli araç kulla-
nılacağını söyledi. “2021’de ilk yerli elektrikli araç 
piyasaya çıkacaksa 2020’den önce elektrik şarj is-
tasyonu altyapısının oturtulmuş olması gerekiyor” 
diyen Can, 

“Türkiye’de ise şu anda 500-600 bin elektrikli 
araç var. 400’e yakın şarj istasyonu var. Türkiye’de, 
2040’lara doğru giderken özellikle 2021 sonra-
sında 3-5 milyon elektrikli araç kullanıldığını gö-
receğiz. 2021’de ilk yerli elektrikli araç piyasaya 
çıkacaksa 2020’den önce elektrik şarj istasyonu 
altyapısının oturtulmuş olması gerekiyor. Elektrikli 
araçların sayısı arttıkça dağıtım ve iletim altyapısı-
nın yenilenmesi lazım. Bu yenilenme özellikle tüke-
timin maksimum olduğu yerlerden daha az olduğu 
yerlerde belli fiyatlandırma politikasıyla sağlana-
cak. Burada, çatıdan elektriği üretip depolayarak 
tek başına ayakta duran halinde oluşacağını da gö-
rüyoruz” şeklinde konuştu. 

6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şe-

hirler Kongre ve Fuarı (ICSG 2018) açılışında konu-
şan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı 
Dr. Veysel Yayan da giderek yaygınlaşan elektrikli 
ve hibrit araçların şebekelere zarar vermeden bu 
şebekelerin akıllandırılması gerektiğini belirterek, 
“Elektrikli ve hibrit araçların kablosuz şarj edilme-
si için çalışılıyor. Hatta biz üreteceğimiz elektrikli 
yerli otomobilin akıllı şebeke sistemlerine entegre 
olabilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Dış kaynaklı fosil yakıtlardan üretilen enerjinin 
ileriki dönemlerde prizlerden otomobillere aktarı-
lacağını ifade eden Yayan, “Elektrikli otomobiller 
konusunda talebin karşılanması ve araçların şebe-
kelere zarar vermemesi için şebekelerin akıllandı-
rılması gerekiyor. Elektrikli ve hibrit araçların kab-
losuz şarj edilmesi için firmalarımız teknolojiler 
geliştirmek için çalışıyor” açıklamasını yapmıştı. 

Çeçen: Şebekede ciddi boyutlu yatırımlar 
gerekiyor

Konu ile ilgili olarak dergimize konuşan ELDER 
Başkanı Serhat Çeçen de şarj ünitelerine dikkat çe-
kerek “Konu, hem altyapısal hem de teknik... Bugün 
bir aracı yavaş şarj etmek istediğimizde şebekeden 
1,4 kW ile 7,2 kW arasında güç çekmemiz gereki-
yor. Bir evin toplam elektrik yükünün 5 kW olduğu-
nu düşünürsek geceleri evimizden en yavaş şarjla 
bile araçlarımızı şarj edebiliyoruz. Günlük menzili-
miz 50 km ve altında ise 8 saatlik yavaş şarj, gün ZORLU ENERJİ 10 MİLYON 

DOLARLIK ŞARJ İSTASYONU 
YATIRIMI YAPACAK 

Zorlu Enerji Grup Başkanı Sinan Ak, “Bu yılın ikinci 
yarısında elektrikli araç ithalatının hızlanacağını ve 
2020’ye geldiğimizde ciddi bir sayıya ulaşacağını 
görüyorum. Elektriğin büyük kısmı evlerde tüketi-
liyor, o yüzden bu şarj istasyonları da çoğunlukla 
evlere kurulacak. Yani artık karşımızdaki müşteri 
profili değişiyor. Biz de Zorlu Enerji olarak mayısta 
hızlı şarj istasyonlarıyla ilgili bir lansman yapaca-
ğız. Bu yaz başı itibarıyla Adana’ya kadar, yılsonu 
itibarıyla ise tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde ve 
200 kilometreye bir şarj istasyonu yerleştireceğiz. 
Bütün Türkiye’yi kapsayacak şekilde yaptığımızda 
5-10 milyon dolarlık bir yatırıma denk geliyor. 2-5 
yıl içinde dönüşünü alacağımız bir yatırım ama biz 
bu alanda pazar gelişsin diye bu yatırımı yapıyoruz.”
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Tam şarj ile alınabilecek azami mesafe, hem de-
polama teknolojilerini hem de malzeme teknolojile-
rini ilgilendiren bir konu, ki burada da son beş yılda 
oldukça hızlı bir gelişim yaşandı. Kısa bir süre önce-
ye kadar elektrikli bir araçla tek şarjla gidilebilecek 
ortalama mesafe 150 km iken, geliştirilmiş batarya 
teknolojileri ile bu mesafenin neredeyse dört katı-
na çıkabildiğini görüyoruz. Halen dünyada üretilmiş 
en uzun menzile sahip elektrikli araç 540 kilometre 
menzil ile Tesla’nın S100D modeli.

Araçların satış fiyatı konusu ise maliyetten ziyade 
ülkelerin elektrikli araçları ne kadar yaygınlaştırmak 
istediğiyle ilgili bir husus. Bu da araçlar üzerindeki 
doğrudan vergi ve bazı hallerde ise ek teşvik konula-
rını gündeme getiriyor. Ayrıca çevresel etkileri dikka-
te alındığında elektrikli araçların sunduğu ekonomik 
fayda, hızla yaygınlaştırmasını teşvik edecek politika-
ları rasyonel kılıyor. 

Şebeke planlaması ve yönetimi zorlaşabilir 
Elektrikli araçlardaki büyüme beklentilerine ve 

bunun şebeke etkisine iki yönden yaklaşabiliriz. Bi-
rincisi elektrikli araç satışlarındaki artışa bağlı olarak 
şarj istasyon sayısının artması, yani talep kaynaklı 
büyüme. Şarj istasyonlarına yönelik mevcut düzen-
leme talep kaynaklı büyümeyi öngörüyor. Dileyen gi-
rişimciler, talep oluştukça şarj istasyonu yatırımlarını 
yapacak. Bu durum, dağıtım şirketleri açısından şe-
beke planlamasını ve yönetmesini nispeten zorlaştı-
rıyor. Büyük şehirlerde özellikle talebin yoğun olacağı 
bölgelerde şarj istasyonu sayısının çok hızlı ve ani 
olarak artması, şebeke açısından risklerin de artması 
anlamına gelecek. Eğer yeni şarj istasyonu taleplerini 
aynı hızda karşılamazsanız bu kez hem girişimciler 
hem de araç sahipleri ile karşı karşıya geleceksiniz. 

İkincisi ise şebeke yönetimi açısından daha planlı 
bir yöntem. Şebeke ihtiyaçlarını ve kısıtlarını da dik-
kate alarak şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması; ki 
bu durum yeterli düzeyde şarj imkanı gören birey-
lerin elektrikli araçlara yönelmesini sağlayacaktır. 
Buna da arz kaynaklı büyüme diyebiliriz. Biz elektrik 
dağıtım sektörü olarak, şebekedeki etkileri ve kesinti 
ihtimalini en aza indireceğinden dolayı arz kaynak-
lı büyümenin daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. 
Elektrikli araç şarjından kaynaklanacak ilave şebeke 
yükünün yönetilebilir olması için, şarj istasyonu ku-
rulumlarının elektrik dağıtım şirketlerinin kontrolü 
altında yapılması gerektiğine inanıyoruz. 

ŞEBEKE SORUNU YAŞAMAMAK IÇIN ARZ 
KAYNAKLI BÜYÜME YOLU SEÇILMELI 

“Elektrikli araçlar çok uzun zamandır gündemde 
ve önümüzdeki yıllarda sadece gündemde olmayıp 
yollarda da hızla yayılacağı konusunda birçok öngö-
rü mevcut. 2016 rakamlarına göre dünyada elektrik-
li araç sayısı 2 milyonun üzerinde. Bunun ülkelere 
dağılımına baktığımızda ise Çin’in yaklaşık 800 bin 
araç (%40) ile ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Çin’i 
Amerika Birleşik Devletleri ve İskandinav ülkeleri ta-
kip ediyor. Çin’de sadece 2015 yılında 200 bin elekt-
rikli araç satıldı. Aynı yıl ABD’de 110 bin elektrikli 
araç satışı gerçekleştirildi. Türkiye’de ise şimdiye 
kadar satılan toplam elektrikli araç sayısı yaklaşık  
1000 civarında. Çin’deki hızlı büyümede yerli üretim 
ve teşvikler belirleyici oluyor. 

Biliyorsunuz bizde de Cumhurbaşkanımızın ta-
limatıyla geçtiğimiz yıl kasım ayında yerli otomobil 
üretimi için düğmeye basıldı. Bu proje kapsamında 
üretilecek otomobillerin elektrikli ya da hibrit olma-
sı kuvvetle muhtemel. Pazara uygun fiyatlama ve 
elektrikli araç teşvik mekanizmaları ile kısa dönem-
de araç sayılarında hızlı bir artışla karşılaşabiliriz. 

TÜİK’in nisan ayı başında açıkladığı sonuçlara 
göre Şubat ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı 12 mil-
yon 141 bin 248 adet otomobilin yüzde 38,2’si LPG, 
yüzde 35,6’sı dizel ve yüzde 25,8’i benzinli. Araştır-
mada ‘yakıt türü bilinmeyen otomobiller’ olarak yer 
verilen otomobiller ise ruhsat işlemlerinde yakıt 
türü boş bırakılan, sehven hatalı veri girişi yapılan 
otomobilleri ve elektrikli otomobilleri kapsıyor ve 
yalnızca yüzde 0,3’lük bir payı oluşturuyor. Bu du-
rum, ülkemizdeki elektrikli araçların çok az olduğu-
nu ifade etmekle birlikte bu alanda özellikle de yerli 
üretimimiz söz konusu olduğunda büyük bir fırsatı 
olduğunu da gösteriyor.

Gelişmenin önünde üç engel var
Madalyonun diğer yüzüne baktığımızda ise tüm 

faydalarına ve öngörülere karşın, elektrikli araçla-
rın hayatımıza beklediğimiz kadar hızlı girmediğini 
görüyoruz. Bu duruma üç temel etkenin neden oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Birincisi, hızlı ve kolay şarj edi-
lebilirlik. İkincisi bir tam şarj ile gidilebilecek azami 
mesafe. Üçüncüsü ise elektrik araç satış fiyatları.

Şarj Tipi
Seviye 1 
(1,4 KW)

Seviye 2 
(7,2 KW)

DC Hızlı Şarj  
(50 KW)

Tesla Süper Şarj 
(140 KW)

Ultra Hızlı Şarj 
(350 KW)

1 saatlik şarj menzili 5-8 km 40 km 150 km +500 km +1000 km

300 km menzil için ge-
reken şarj süresi

40 saat 8 saat 2 saat 37 dk 15 dk

Kaynak: ABD Enerji Bakanlığı

İSVEÇ, ŞARJ İÇİN  
ELEKTRİKLİ YOL YAPTI

Elektrikli arabaların şarj edilebilmesini sağlayan ilk 
elektrikli yol İsveç’te kullanıma açıldı. Stockholm 
yakınlarında halka açık bir yola inşa edilen 2 kilo-
metre uzunluğundaki yol elektrikli bütün araçların 
kullanımına açık olacak. Hükümet, elektrikli yol 
projesinin bütün ülkede uygulanması için gerekli 
haritayı da çıkardı.
Stockholm Arlanda Havaalanı ve başkent yakınla-
rındaki bir lojistik alanını birleştiren yolun kulla-
nımına açılması elektrikli araç bataryalarının sü-
rekli dolu olmasının önüne geçecek ve söz konusu 
bataryanın üretimini fiyat olarak daha uygun hale 
getirecek.
Söz konusu elektrikli yol, üzerindeki araç durduğu 
an elektrik akımı sağlamayacak. Sistem ayrıca araç-
ların enerji tüketimini hesaplayabiliyor. Araç sahi-
binin ödemesi gereken elektrik faturası tutarı da bu 
hesaplamaya göre belirleniyor.
‘eRoadArlanda’ ismi verilen projenin başındaki 
Hans Säll, şu an ülke genelinde kullanılan bütün 
araç ve yolların yeni teknolojiye adapte edilmek için 
uygun olduğunu ve 20 bin kilometresi otoyol olmak 
üzere İsveç’te yaklaşık yarım milyon kilometre kara 
yolu bulunduğunu söyledi. Säll, “20 bin kilomet-
relik otoyolu elektrikli yol projesiyle değiştirirsek 
bunun yeterli olacağını düşünüyorum. İsveç’te iki 
otoyol arasındaki en uzak mesafe 45 kilometre ve 
elektrikli araçlar bu mesafe süresince şarj olmadan 
hareket edebilir” dedi.

ELDER Başkanı Serhat Çeçen
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Bu durumda elektrik dağıtım şirketlerinin ne 
yapması gerekiyor?

Elektrik dağıtım firmalarının orta-uzun vadeli çö-
züm olarak ‘Dağıtık Elektrik Enerjisi Üretim’ tesisleri 
oluşturmaları şart; yani tüketim noktasında elektrik 
enerjisinin üretimi gerekiyor. Bu tesislerin de özel-
likle yenilenebilir enerji kaynakları ile desteklenme-
si enerji tarafında oluşacak emisyon oranlarını da 
düşürecektir. 

Avrupa’da bu alanda yapılan çalışmalar, ‘Smart 
Grid - Akıllı Şebekeler’ başlığı altında toplanıyor. 
Farklı saatlerde farklı tarifelerin uygulanması, elekt-
rik enerji akışının sürekli kontrolü, son tüketicinin 
de çatısında-bahçesinde ürettiği elektriği şebekeye 
satabilmesi, yenilenebilir enerjilerden gelen elektri-
ğin ayrıştırılarak kullanımı ve karbon pazarı gibi yeni 
oluşan terimleri de içeriyor. 

Şebekede enerji-elektrik güç kapasitelerinin ar-
tırılması ve elektrik kalitesinin iyileştirilmesi ama-
cıyla da sürekli bir Ar-Ge çalışması ve milli teknoloji 
odaklı ilerlenmesi şart.

Yeni başlattığınız Türkiye’nin şarj istasyonları 
sorununa çözüm getirmesi beklenen “Elektrikli 
şarj istasyonu” projeniz hakkında bilgi alabilir 
miyiz?  

Bu yıl ülkemizde şarj istasyonu sektöründe ticari 
faaliyetlerini sürdüren yerli ve yabancı firma temsil-
cileriyle birlikte, sektörün başarısını daha ileri nok-
talara nasıl taşıyabileceğimizi konuşmak amacıyla 
iki toplantı gerçekleştirdik. Bu amaçla TEHAD çatı-
sı altında ‘Şarj Komitesi’ oluşturduk. Elektrikli araç 
şarj İstasyonu programımızın üç ana başlığı bulunu-
yor: Teknik servis - bakım ve bayilik süreci. 

Bu programın amacı, girişimci ve yatırımcı ta-
rafında sektörün doğru bir alanda ilerleyebilmesini 
sağlayabilmek. Bu amaçla, şarj istasyonu sektörü-
ne adım atacak girişimcilerimize bayilik sürecinden 
önce teknik eğitimler vererek, Türkiye genelinde tüm 
elektrikli araç sahiplerine doğru hizmet verilmesini 
gerçekleştirmek, yetersiz kalan yasal mevzuatların 
kontrol dışı üretim ve yatırımlara sebebiyet verme-
sinin önüne geçebilmek en önemli hedeflerimiz ara-
sında yer alıyor. 

Ayrıca ülke geneli şarj noktalarına tek bir uygu-
lama ile ulaşabilmek ve tek noktadan ödeme sistemi 
getirmekle ilgili projelerimiz devam ediyor. Bu proje-
miz için yatırımcı arayışındayız. 

ELEKTRIKTE DAĞITIK ÜRETIM SISTEMI 
KURULMASI GEREKIYOR

Türkiye’nin elektrik altyapısı, kapasitesi elektrikli 
araçlar için ne kadar hazır durumda? Alt yapı 
çalışmalarını hızlandırmak ve ilgiyi elektrikli 
araçlara çekmek için neler yapılmalı?

Her ne kadar ülkemizde elektrikli araçların sayı-
sı şebeke altyapısını tehdit eder düzeyde olmasa da 
yarın gelişebilecek ani pazar için de hazırlıklı olma-
lıyız. Ülkemiz açısından bu konu kritik öneme sahip 
görünse de, sürekli konunun “1 milyon elektrikli araç 
yola çıkarsa ne yaparız?” perspektifinden bakıyoruz, 
yani sektörler arasında yaşanabilecek hızlı geçişle-
ri göz ardı ediyoruz. Bizde pazar bin adetlerde iken 
Avrupa’da 200 bine ulaştı. Bu durumda Avrupa ülke-
leri ne yapıyor buna bakmalıyız. Elektrikli araç sayısı 
ülkemizde 1 gecede 100 binlere ulaşmayacak,  pa-
zar geliştikçe enerji sektörü de paralelinde çözüm 
odaklı gelişecektir.  

Şebekeyi etkileyen iki ana unsur, elektrikli araç 
bataryasının dolum şekli ve hızıdır. Şarj istasyonla-
rının temel misyonu, elektrikli aracı en hızlı şekilde 
şarj etmek ve bunu gerçekleştirirken araç batarya-
sını korumaktır. Tesla hariç tüm elektrikli otomobil 
modelleri, şarj esnasında şehir şebeke elektriği olan 
alternatif gerilimi doğru gerilime çevirerek batarya 
dolumunu gerçekleştiriyor.

Batarya yönetim sisteminin temel görevlerinden 

biri de bu gerilim değerini uygun elektrik akımına 
dönüştürerek bataryayı korumaya çalışmak. Bu-
nun şebekeye yansıması çok farklı olur. Şebekeden 
çekilen harmonik akımın arkasında bozucu etkiler 
bıraktığı biliniyor. Bu etkilerin sonucunda elektrik 
kesintilerine sebep olabilir. Geçmişte, teknolojik 
sebeplerden de dolayı şarjlama genelde yavaş ya-
pılmak durumundaydı. Üretici tarafında kurgulanan 
yöntem gece evden şarjlama ve gündüz kullanım 
amaçlıydı. Fakat tüketici tarafında elektrikli aracın 
cazip olabilmesi ancak şarj süresinin kısalığıyla 
doğru orantılı. Bu durumda, hızlı şarj ve bir süre uy-
gulanan tak-çıkar batarya değiştirme yöntemi dev-
reye girdi. Burada hızlı şarjın önümüzdeki dönem 
tercih edildiği görünüyor. Hızlı şarjın yaygınlaşması 
ciddi bir şebeke alt yapısının oluşturulması gerekti-
ğini de ortaya koyuyor. 

ALPET, SEKTÖRE  
E-STATION İLE 

GİRİŞ YAPTI
Alpet, elektrikli otomobiller için hizmet verecek 

e-Station ünitesini Gürpınar’da hizmete açtı. Al-

pet’in en son teknoloji ile hazırladığı “elektrikli şarj 

noktası” üç ay boyunca ücretsiz olarak hizmet ve-

recek. e-Station ünitesi açılış konuşmasını gerçek-

leştiren Alpet Pazarlama ve İletişim Müdürü Bur-

çak Ersever, “Dünya genelinde ortalama 3 milyon 

elektrikli araç bulunuyor ve uluslararası kuruluş-

ların tahminlerine göre bu sayı 2040-2050 yılları 

arasında 50 milyona yaklaşacak. Bu rakam bizlere 

yoldaki her iki araçtan birisinin elektrikli olacağını 

gösteriyor” dedi. Alpet olarak elektrikli araçlara da 

hizmet vermekten mutlu olduklarını belirten Erse-

ver, Türkiye’de yaklaşık 1500 adet elektrikli aracın 

yollarda olduğu ve her geçen gün sayının arttığını 

vurguladı. Ersever, e-Station merkezlerinin sayısı-

nın artacağını bildirdi.

Berkan Bayram 
Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu (TEHAD) Başkanı
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Her geçen gün daha fazla hükümet ve şirketin, fosil yakıtlara bağımlılığı 
azaltmak için kararlar aldığını öğreniyoruz. Araştırmalar, yakın bir gelecek-
te gaz veya kömürle çalışan enerji santralleri yerine, yenilenebilir enerji 
kapasitesi oluşturmanın daha ekonomik hale geleceğini gösteriyor. Bu du-
rum, fosil yakıtlı santrallerin kullanım oranlarını düşürürken güneş ve rüz-
garın daha hızlı büyümesini tetikleyecek. 2050 yılına kadar küresel enerji 
üretiminin yüzde 80’den fazlası yenilenebilir enerjiden sağlanırken Çin ve 
Hindistan’ın bu orana katkısı, yüzde 50 olacak. 

McKinsey Energy Insights (MEI), “Küresel Enerji Perspektifleri 2018” ra-
porunda, 2030 yılına gelindiğinde, dünya genelinde satılan her 5 otomobil-
den birinin elektrikli olacağını açıkladı. Raporda, elektrikli araç satışlarının 
2030 yılına kadar yüzde 20’ye yükseleceği tahmin ediliyor. Küresel enerji 
sektörü, pek çok alanda yenilenebilir enerjiye ve elektriğe başrol verdikçe, 
elektrikli araç teknolojilerinin geliştirilmesine olan ihtiyaç netlik kazanıyor.

UEA: 2040 yılında araç filosunun yüzde 40’ı elektrikli olacak
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Dünya Enerji Görünümü 2017 (World 

Energy Outlook 2017) Raporu’ndaki verilere göre, elektrikli araçlar otomo-
bil kaynaklı emisyonları azaltma hedefiyle tüm dünyada artan bir desteğe 
sahip. 2017’de dünya çapındaki elektrikli araç sayısı 2 milyonu geçerken 
daha fazla şarj alt yapısının kullanıma sunulması ve azalan batarya ma-
liyetleri ile ülke, bölge ve şehir seviyelerinde yükseliş gözleniyor. Rapor-
daki sürdürülebilir kalkınma senaryolarına (SDS) göre, 2040 yılında araba 
filosunun yaklaşık yüzde 40’ı elektrikli araçlardan oluşacak. Yeni politikalar 
senaryosuna (NPS) göre ise aynı yıl bu oran, yüzde 15 olarak gerçekleşecek.

Elektrikli araçlar ne 
zaman tam yol alır?
Küresel elektrikli araç pazarında ilk kez bu yıl 165’ten fazla model satışa sunularak 1,2 milyon satış 
noktasına ulaşıldı. 2017 yılında dünya çapındaki elektrikli araç sayısı 2 milyonu geçerken yüzde 48’lik 
pazar payı ile en çok aracın satıldığı Çin’i, yüzde 26 ile Avrupa takip ediyor. ABD’de 2016 yılı elektrikli 
araç satışları 2015’e göre yüzde 36 artış gösterdi ve 160 bin yeni araç yollara çıktı. Bu gelişmelerin 
önündeki en büyük engellerden biri olan batarya kapasitesi için artan teknoloji ortaklıkları ise 
elektrikli araçları tam yol almaya hazırlıyor
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 “2018 yılı Küresel Elektrikli Araç Piyasası Ra-
poru” elektrikli taşıt pazarının ilk kez 1.2 milyon 
satış noktasına ulaştığını ve 165’den fazla modelin 
satışa sunulduğunu açıkladı. Elektrikli araç pazar 
payı yüzde 48 olan Çin’i yüzde 26 ile Avrupa takip 
ediyor.

Elektrikli araç piyasasında oyun değiştirici 
teknolojiler

Elektrikli araçların benimsenmesindeki en bü-
yük zorluklardan olan batarya kapasitesi ve aralı-
ğını aşmak için pil ömrünü genişletme çalışmaları 
çoğalıyor. Tesla, Toshiba, Panasonic ve Samsung 
gibi şirketler menzil ve batarya kapasitesini iyileş-
tirmek için önemli adımlar atıyor. Pil türlerini ve 
depolama kapasitesini değiştirecek yeni ürünler 
tasarlanıyor. Bunlardan biri olan katı hal pilleri, 
lityum iyon pillerden 2.5 kat daha fazla yoğunluk-
ta çalıştıkları için gelecekteki akü kimyasallarının 
‘oyun değiştiricileri’ olarak görülüyor. Elektrikle 
çalışan araçların kapasitesini önemli ölçüde ar-
tıracak bir diğer gelişme ise akü kapasitesini üç 
katına çıkarabilir.

Lityum iyon pillere rakip katı hal pilleri; daha 

güvenli, hızlı şarj edilebilen ve uzun ömürlü 

mobil cihazlara, elektrikli araçlara ve enerji 

depolama teknolojilerine geçişi mümkün 

kılabilir

Waterloo Üniversitesi’nin araştırmacıları, lit-
yum metalden yapılmış negatif elektrotların kulla-
nımı ile akü depolama kapasitesinin önemli ölçüde 
artacağını öngörüyor. Joule dergisinde yayınlanan 
makale, bilim insanlarının akü içindeki elektrolit 
sıvıya, fosfor ve kükürt elementlerinden oluşan bir 
bileşik eklediklerini ve risk veya bozulma olmadan 
daha büyük depolama kapasitesi elde ettiklerini 
açıklıyor. 

Teknoloji ortaklıkları giderek çoğalıyor
Otomotiv sektöründeki bu dönüşüm, sadece bi-

reysel tüketim için geçerli değil. Elektrikli araçlar 
geleneksel endüstrilerdeki işletme anlayışlarını 
da yeniliyor. Büyük çaplı lojistik şirketleri, mevcut 
araçlarını bırakarak iş modellerine en uygun olan 
yüzde 100 elektrikli filolara geçiş yapıyor. Ancak 
sadece satış yapılan bölgeye göre arttığı belirle-
nen ve yetersiz kalan şarj altyapısı sorunu çözüm 
beklemeye devam ediyor.

Elektrikli araç pazarının en büyük faydalanıcı-
sı olması beklenen enerji ve petrokimya şirketle-
ri, şarj istasyonlarının kurulmasına büyük çapta 
yatırımlar yapmaya çoktan başladı. Shell, 30 bin 
şarj istasyonu ağına sahip Hollanda’daki en büyük 
alt yapı operatörü The New Motion’ı satın aldı. Gü-
neş enerjili otomobiller, birçok kişi için imkansız 
görünse de 2019 yılında piyasaya sürülmesi plan-
lanan tamamen güneş enerjili bir araç olan Ligh-
tyear One’ın tasarımı, İklim Değişikliği Innovatorü 
ödülünü kazandı. 

Son 6 ayda, 10’dan fazla otomobil üreticisi, ge-
lecekteki elektrikli araç tanıtım planlarını açıkladı. 
Duyurular, elektrikli araçların 2025 yılına kadar 
yaklaşık 25 milyon satış potansiyeli olduğunu; 
aynı dönem 400’den fazla modele ulaşılacağını 
gösteriyor. Önde gelen firmalardan Tesla, şu anda 
yüzde 35 operasyonel çalışıyor ve 2018’de 50 GWh 
pil üretmeyi hedefliyor. Tam kapasitede, 150 GWh 
üretecek ve bu da 100 kWh pil kapasitesine sahip 
1.5 milyon araca eşdeğer güç üretimi anlamına 
geliyor.

Toyota, Fisker ve BMW, 2023 yılına kadar elekt-
rikli araçlarda katı hal pillerini kullanan ilk oto-
mobil üreticileri olmak için yarışıyor. Japon araba 
üreticisi Nissan, Avrupa’da dizel araba satışlarını 
durduracağını ve elektrikli araç üretimine ayıraca-
ğı bütçeyi 2 katına çıkaracağını duyurdu. Nissan’ın 
elektrikli araç maliyetlerini 17 bin 500 dolara dü-
şürecek yeni bir teşvik programı üzerinde çalıştığı 
da biliniyor. Ford, yeni bir elektrikli araç serisini ta-
sarlamak için en çok elektrikli aracın satın alındığı 
Çin’deki otomobil üreticisi Zotye ile ortaklık kurdu.

EVI, PİLOT ŞEHİR KURMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Elektrikli Taşıtlar Girişimi (The 
Electric Vehicles Initiative-EVI), 
dünya çapında elektrikli araç poli-
tikaları belirlemek için 2009 yılın-
da kuruldu. Mayıs 2017 itibarıyla 
Kanada, Çin, Fransa, Almanya, 
Japonya, Hollanda, Norveç, İsveç, 
Birleşik Krallık ve Amerika Bir-
leşik Devletleri EVI üyesi ülkeler 
arasında yer alıyor. Çin ve ABD’nin 
eş başkanlık görevi üstendiği gi-
rişimde, Hindistan ve Kore 2017 
yılı karayolu taşımacılığı elektrifi-
kasyonuna ilişkin ulusal verilerini 
paylaşarak EVI’nin faaliyetlerine 
katılım gösterdi. 2016’ya kadar 
EVI üyesi olan Güney Afrika ise 
girişimin faaliyetlerinin aktif bir 
gözlemcisi olmaya devam ediyor. 
EVI üyesi ülkeler tüm dünyada 
kayıt altına alınan toplam elekt-
rikli araç stokunun yüzde 95’in-
den sorumlu. Ulusal ve uluslara-
rası pek çok ortaklığa sahip olan 
EVI, Türkiye’nin araştırmaya 
dahil olduğu Avrupa Alternatif 
Yakıtlar Gözlemevi (European Al-
ternative Fuels Observatory) ile 
ortak analizler gerçekleştiriyor.
Girişim, 2017 yılında Sekizinci 

Temiz Enerji Bakanlığı Küresel 
Forumu (The Clean Energy Mi-
nisterial-CEM) tarafından başla-
tılan “EV30 @ 30” kampanyasını 
yeniden tanımlandı. Kampanya, 
2030’a kadar tüm binek araçlar, 
hafif ticari araçlar, otobüsler ve 
kamyonların EVI üyesi ülkelerde 
yüzde 30’luk pazar payına ulaş-
masını hedefliyor. Her bir EVI ül-
kesinde geliştirilen öncelikler ve 
programlar doğrultusunda hazırla-
nan eylem planları aşağıdaki baş-
lıklardan oluşuyor:

 �Şarj cihazlarının dağıtımını ve 
takip sürecini desteklemek,

 �Araç alımları için kamu ve özel 
sektör taahhütlerinin canlan-
dırılması ve tedarikçi filoları-
nın oluşturulması,

 �Politika etkinlik analizleri, bilgi 
ve deneyim paylaşımı, kapasi-
te geliştirme,

 �Şehirlerde elektrikli araçların 
tanıtımı için küresel bir koo-
peratif programı olan Küre-
sel Elektrikli Araç Pilot Şehir 
Programı’nı (The Global EV 
Pilot City) kurmak en iyi uy-
gulamaların çoğaltılmasını 
kolaylaştırmak.
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Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak olan Akku-
yu’nun temeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rus-
ya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından geçtiğimiz 
ay atılmıştı. Proje tamamlandığında 4 bin 800 mega-
vat güce sahip olacak nükleer santralde, uzun bir sü-
redir devam eden bir anlaşmazlık da çözüldü. Buna 
göre, santralin deneme döneminde üreteceği elektrik-
ten elde edilecek gelir, Türkiye ve Rusya arasında “yarı 
yarıya” ilkesi uyarınca paylaşılacak.

Akkuyu Nükleer Santrali’nde temelin atılmasının 
ardından üretilecek elektriğin alım ve satımına ilişkin 
kısa adıyla ESA (Elektrik Satın Alma Anlaşması) görüş-
meleri de büyük ölçüde tamamlandı. Türkiye Elektrik 
Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ) ile Rosatom yetkilileri 
arasında gerçekleştirilen ESA görüşmelerinde, elekt-
rik alım ve satımına ilişkin tarafların hak ve yüküm-
lülüklerinin yanı sıra anlaşmazlıkların çözümünde 
başvurulacak tahkim mahkemesi, geçerli olacak hu-
kuk kuralları ve diğer teknik ve idari konular üzerinde 
duruldu. Görüşmeler kapsamında bin 200 megavatlık 
ilk ünitesi 2023 yılında devreye alınacak santralin de-
neme aşamasında üreteceği elektriğin satışı ve sağla-
nacak gelirin paylaşımı da masaya yatırıldı 

9 ay deneme üretimi yapılacak 
Akkuyu Nükleer Santrali’nde, deneme aşamasında 

8-9 ay olarak öngörülen dönemde üretilecek elektri-
ğin satışı ve elde edilecek gelirin paylaşımına ilişkin 
önemli bir adım atıldı. Bin 200 megavatlık ilk ünitesi, 
2023 yılında işletmeye alınması beklenen santralin 
deneme aşamasında sisteme piyasa fiyatından vere-
ceği elektrikten doğacak gelirin yarısını TETAŞ, diğer 
yarısını da projeyi üstlenen Rus Rosatom alacak. Kay-
naklar, santralin deneme aşamasında üreteceği elekt-
riğin piyasaya satılmasının ve piyasa fiyatı üzerinden 
sağlanacak gelirin de TETAŞ ile Rosatom arasında 
“yarı yarıya” ilkesiyle bölüşülmesinin öngörüldüğünü 
söyledi. 

Kaynaklar, deneme üretiminin 8-9 aylık bir dönemi 
içereceğini belirterek, “Nükleer santralin toplam kuru-
lu gücü 4 bin 800 megavat. Santralin, her bir ünitesi 
bin 200 megavat. İlk ünite, 2023 yılında, diğerleri de 
birer yıl arayla işletmeye alınacak. Deneme aşama-
sında üretilecek elektrikten sağlanacak gelirin de her 
bir ünitede yarı yarıya paylaşımı söz konusu. Bu konu 
ESA’da yer aldı” dedi. Kaynaklar, santralin 4 bin 800 
megavatlık kurulu gücü dikkate alındığında deneme 
üretimine konu olan elektrikten elde edilecek gelire 
ilişkin soru üzerine, “Deneme üretimi sırasında elekt-
rik satışı piyasa fiyatı üzerinden yapılacak. Bugün, 
serbest piyasada birim elektrik fiyatı 21-22 kuruş dü-
zeyinde. Deneme aşamasında bin 200 megavatlık bir 
santral yüzde 40-50 kapasiteyle bile çalışsa milyon-
larca liralık bir tutar söz konusu olacaktır” dedi.

A K K U Y U ’ DA   R U S  V E 
T Ü R K İ Y E   G E L İ R İ  E Ş İ T 
O L A R A K  PAY L AŞACA K

TÜRKİYE, 

15 YIL BOYUNCA 

ELEKTRİĞİ 12.35 CENTTEN 

ALACAK 

Türkiye’nin ilk nükleer santrali Mersin-Akkuyu’da 

inşa ediliyor. Santralın toplam kurulu gücü 4 bin 800 

megavat. Akkuyu’nun işletme ömrü 60 yıl. TETAŞ, 

Akkuyu’da üretilen elektriğin ünite 1 ve ünite 2 için 

yüzde 70’ini, ünite 3 ve ünite 4 için yüzde 30’unu 

her bir güç ünitesinin ticari işletmeye alınma 

tarihinden itibaren 15 yıl boyunca 12.35 dolar 

cent+KDV’den satın alacak. Santralin ya-

pım ve işletmesini Rusya devlet şir-

keti Rosatom yürütüyor.

Rusya ve Türkiye arasında Akkuyu Nükleer Santrali için süren görüşmeler büyük ölçüde 
tamamlandı. Teknik ve idari ayrıntıların karara bağlandığı görüşmelerde Elektrik Satın Alma 
Anlaşması da tartışıldı. Taraflar, 2023 yılında devreye alınacak santralde 9 ay boyunca yapılacak 
deneme üretiminin gelirinin Türkiye ve Rusya arasında eşit olarak paylaşılması konusunda anlaştı
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Metan hidrat nedir?
Genel olarak, daha ağır olan 46 adet su molekü-

lünün, yüksek basınç ve düşük sıcaklıklı bir ortamda, 
8 adet metan molekülünü bir kafes şeklinde kuşa-
tarak hapsetmesi ile oluşturduğu katı forma verilen 
isimdir. Yani metan hidrat, gerekli sıcaklık ve basınç 
ortamında, katı halde bulunan su ve metan bileşi-
midir.

Nasıl bir enerji kaynağıdır?
İsminden de anlaşılacağı üzere katı haldeki bu 

form, içerisinde metan ihtiva ediyor. Kimyasal bir 
etken ya da sıcaklık – basınç değişimi ile bu form 
bozularak, açığa su ve metan gazı çıkabiliyor. Metan 
gazı ise kamuoyunda doğal gaz olarak da biliniyor. 

Kimyasal özellikler ve ortam koşullarına göre 
değişmekle birlikte, 1 atm basınç ve 00 C sıcaklık ko-
şullarında 1 metreküp katı metan hidrattan, 160 m3 
üzeri metan ve 0,8 m3 de su elde edilebiliyor. Ayrıca 
bu bileşimde çok daha düşük oranlarda, etan, pro-
pan, bütan, CO2 ve H2S gibi gazlar da bulunabiliyor.

Nasıl oluştu?
Metan hidratların varlığı için, öncelikle metanın 

oluşması gerekiyor. Metan ise diğer hidrokarbon 
kaynaklarda olduğu gibi, organik maddece zengin 
geçirimsiz bir formasyonun, uygun basınç ve sıcak-
lık ortamlarında, içerdiği organik maddenin kim-
yasal reaksiyonla farklı ağırlıklardaki hidrokarbon 
moleküllerine dönüşmesi neticesinde oluşuyor. Bu 
dönüşüm sonucunda, farklı ağırlıklardaki molekül-
lerden ibaret olan petrol ve doğal gaz meydana ge-
liyor. Yani metan en hafif hidrokarbon molekülü ve 
oluşum evresi petrol ve doğal gaz ile aynı.

Oluşum sonrası, çatlak vb. göç yolu imkanları ile 
metan (ya da diğer hidrokarbon molekülleri) daha 
düşük basınçlı alanlara (genellikle daha sığ formas-
yonlara) göç eder. Bu göç, geçirimsiz bir kayacın al-
tındaki geçirimli bir kayaç içerisinde (konvansiyonel 
rezervuarlar) tamamlanacağı gibi, daha sığ seviye-
lere, hatta yüzeye kadar devam edebilir. 

Geçirimsiz bir formasyon/fay ile karşılaşmamış 
ve yer altındaki farklı rezervuar katmanlarında bi-
rikim sağlayamamış metan molekülleri ise belli 
koşulları sağlayan deniz ortamlarında, belli derinlik-
lerde yer altındaki geçirimli ve gözenekli kayaçların 
içinde su molekülleri tarafından hapsedilebilirler.

Genellikle bu hapis ortamının üzerinde de geçi-

rimsiz bir tabaka vardır. Tabii konvansiyonel kaynak-
larda olduğu gibi, bu tabakanın bulunması da şart 
değil. 

Su molekülleri tarafından hapsedilen, katı form-
daki metan; metan hidrat anlamına geliyor. 

Metan hidrat oluşumu için gerekli ortam 
nasıl ifade edilebilir?

Bu konuda aşağıda yer alan grafik incelendiğin-
de, metan hidratın varlığından söz edebilmek için, 
250 metre su derinliği ve daha derin ortamların ve 
150 C’ın altında sıcaklıkların birlikte bulunması ge-
rekiyor. Tıpkı grafikte gri renk ile taranmış alanda 
olduğu gibi. 

Su moleküllerinin, metan moleküllerini tutabil-
mesi için bu şart. Bu ortam oluşmamışsa metan ih-
tiva eden kaynak olsa dahi, bu kaynaktan göç eden 
metan gazı, bir kapan ve rezervuarda depolanma-
mış ise bir yol bulup, yüzbinlerce yılda atmosfere 
sızmıştır denilebilecektir.

Grafik1: Metan Hidrat Basınç – Sıcaklık ve Su De-
rinliği Değişkenlerine Göre Faz Değişimi  

(Kaynak: http://web.deu.edu.tr/seislab/tr_gazhidrat.
html) 

Bu grafiği ülkemiz açısından yorumlarsak, odak-
lanacağımız alanlar: 1000-3000 mt su derinliğinin 
ve deniz taban sıcaklığının 0-10°C olduğu lokasyon-
larda, deniz tabanından 300-400 mt derinlikteki uy-

Enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve yerli 
kaynaklara yönelmek için ciddi çaba har-
cayan Türkiye’nin aslında henüz detaylı ça-
lışmaları tamamlanamamış, kaynak tespiti 

yapılamamış, ekonomik olarak üretilebileceği konu-
su netlik kazanmamış olsa da; bir kaynak potansiye-
li daha var: Metan hidrat!

Keşfedilmiş konvansiyonel kaynakları olmasa 
da ankonvansiyonel kaynaklardan sonra, geleceğin 
enerji trendi olacak olan metan hidrat konusunda 
Türkiye’nin büyük potansiyeli ve avantajı olabilir. Son 
dönemlerde yaşanan gelişmeler, bu oyunda özellik-
le Çin ve Japonya’nın önde olduğunu ve metan hid-
rat teknolojisini ekonomik hale getirecek noktaya 

taşıdıklarını gösteriyor. Yani, bu konuda doğru bir 
yol haritası ve yenilikçi bir ekiple Türkiye de küresel 
anlamda önde gidecek bir pozisyon alabilir. Kısacası 
metan hidrat, Türkiye’nin evrensel hedefleri doğrul-
tusunda çok şeyi değiştirebilir!

Aslında 1930’lu yıllardan beri uzmanlarca varlığı 
bilinen ancak geliştirilmeye çalışılan yeni teknolo-
jilerle ekonomik olarak üretimi son 10 yıldır konu-
şulmaya başlanan metan hidrat, şimdiden geleceğin 
görülen en parlak enerji kaynağı olan doğal gaz atılı-
mında, kaya gazından sonraki hamle olarak beklenti 
uyandırıyor.  

Bazı temel soruları cevaplandırarak, metan hid-
rat konusunu kısaca analiz edecek olursak...

Petrol ve doğal gazın yeni rakibi: 

METAN HİDRAT

Oluşumu petrol ve doğal gaza benzeyen metan hidrat, dünya enerji sektörünün yeni oyuncusu olmaya 
aday. Birçok ülke şu anda metan hidratı ekonomik hale getirmek için çalışma yapıyor, teknoloji 
geliştiriyor. Metan hidrat kaynaklarına ve bu kaynakları teknik ve ekonomik olarak üretebilme 
teknolojisine, alt yapısına sahip olan ülkeler, uzun vadede dünya enerji piyasalarına yön verecek. 
Kısaca hem kaynağa hem de teknolojiye sahip olan ülkeler, büyük bir avantaj sağlayacak... 
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timi amaçlı dünya genelinde 400’ün üzerinde son-
daj yapıldığı biliniyor. Bu kapsamda, bazı testlerin 
de başarılı neticeler verdiği bir gerçek. Özellikle Çin 
ve Japonya’nın çalıştığı bazı lokasyonlarda yaptığı 
başarılı testler neticesinde ekonomik üretim yapa-
bileceğine ve hatta bunu 2023-2027 yılları arasında 
gerçekleştirebileceğine dair açıklamaları kamuo-
yunda ciddi yankı buldu. Örneğin, Japonların yaptığı 
başarılı testlerden sonra, Çin de 2017 yılı Haziran 
başında açtığı hidrat kuyusundan test üretimi ger-
çekleştirmeyi başardı ve bir kuyudan 20 bin metre-
küp/gün debide doğal gaz üretti. 

Yeni teknikler, yeni teknolojiler belki orta vade-
de petrol fiyatlarının da yeniden yükselmesi ile me-
tan hidrat üretiminin ekonomik olarak da mümkün 
olacağının sinyallerini veriyor. Tabii bu ekonomiklik 
durumu da, bölgeye, kaynağa, sahip olunan teknoloji 
seviyesine ve deniz koşullarına göre değişiklik gös-
terecek.

Arama ve üretim esnasında karşılaşılabilecek 
temel sıkıntılar nelerdir?

İlgili sıkıntılara ve dikkate alınması gereken 
önemli hususlara baktığımızda;

En önemli konu, denizaltında belli bir su derin-
liğinin yanında yaklaşık 400 metrelerde de toprak 
altında yer alan hidrat birikimlerini bazı yeni sondaj 
teknikleri ile ekonomik olarak üretebilmektir. Çünkü 
mevcut konvansiyonel kaynaklarda kullanılan tek-
nikler, bu alandaki operasyonlar için hayli maliyetli; 
bu nedenle de uygulanabilir değil. 

Arama ve tespit süreçlerinde yeterli finansın 
sağlanması ve sonrasında uygun analizler ve mo-
dellerin kurgulanarak, geliştirme senaryolarının 

hazırlanması da çok önemli. Çünkü mevcut düşük 
petrol fiyatları dikkate alındığında, profesyonel ça-
lışma mantığına ve yeni yaklaşımlar üretme yetisine 
sahip olmayan kurumlar, bu gibi çalışmalarda daha 
başlarken kurgu eksikliği nedeni ile yolda kalabilir. 

Kaynağın faz değiştirerek akışkan hale gelmesi-
nin sağlanması, üretim için en kritik aşama. Bunun 
için de:

Kuyu etki alanındaki basıncın düşürülmesi,
Sıcaklığın arttırılması,
İnhibitör ve kimyasal madde kullanılması gibi 

bilinen ve yeni teknikler geliştiriliyor. Ayrıca gaz en-
jeksiyonu, CO2 ötelemesi, ultrasonic ve elektrikli ısıt-
ma gibi yöntemler çok etkili olmasa da, denenmeye 
çalışılıyor. 

Bu noktada neler yapılabilir?
Özel sektör, üniversite ve STK işbirliği ile ilgili 

teknolojiler geliştirilebilir ve kamunun da desteğiyle 
uygulamaya geçilerek, arama ve üretim safhaları ko-
laylıkla aşılabilir. TESPAM bünyesinde bu konu üze-
rine oluşturulan çalışma grubu 2 yıldır faaliyetlerini 
sürdürüyor. 

Böyle bir girişim, Türkiye’ye neler 
kazandırabilir?

Yukarıda da bahsedildiği üzere, böyle bir giri-
şim, doğal gaz ihtiyacının karşılanması, cari açığın 
azaltılması, istihdamın arttırılmasının yanı sıra Tür-
kiye’nin geç kaldığı petrol ve gaz alanında tüm kü-
resel oyunculardan farklı bir adım atarak, iki adım 
önden gitmesine, kendi kaynaklarını tespit ederek, 
geliştirmesine, enerji bağımsızlığından da öte, enerji 
teknolojilerinde önemli oyunculardan biri haline gel-
mesine katkı sağlayacaktır. 

gun formasyonlardır.
Tabii bu alanların yakınlarında hidrokarbon olu-

şum ihtimalleri de dikkate alınarak kurgulama yapıl-
ması gerekiyor. 

Metan hidrat nerelerde birikim yapar, hangi 
tip birikim daha ekonomiktir?

Yapılan çalışmalar sonucu karşılaşılan metan 
hidratın ç farklı şekilde birikim sağladığı görüldü. 
Bunlar:

 �Gözenekli kayaç içerisinde birikim sağlamış, ge-
nellikle üst ve alt seviyelerinde de geçirimsiz ka-
yaçlar ile örtülenmiş rezervuarlar,
 �Gözenekli olmayan kayaçların içerisindeki çatlak-
lar,
 �Gözeneksiz kayaçların içerisindeki mağara gibi 
büyük boşluklardır.
Fakat sadece gözenekli kayaç içerisinde birikim 

sağlamış kaynaklar, ekonomik olarak üretilebilmeye 
uygundur. Bu tip kaynakların altında su ya da gaz fa-
zında metan da bulunabiliyor. Bunların varlığı basınç 
dengelerini değiştirebileceği için yapılacak projeksi-
yon ve modellerde dikkate alınması gerekecektir.

Dünyadaki potansiyeli nedir?
Metan hidratın dünyadaki keşfedilmiş bütün kon-

vansiyonel ve ankonvansiyonel gaz kaynaklarından 
daha büyük bir potansiyele sahip olduğu düşünü-
lüyor. Bu konuda farklı rakamlar ortaya atılsa da 
dünya geneli için rakamsal yorumlar yapmak için 
henüz erken. Çünkü dünya genelinde keşif ve test 
yapılan potansiyel alan sayısı çok düşük. Keşif ve test 
yapılanların çoğunda ise ekonomik ve teknik olarak 
üretilebilecek kısımla ilgili devam eden çalışmaların 
sonuçları, bu sektörün geleceğini şekillendirecek.

Yine de oluşum şekilleri, potansiyel alanların 
nitelikleri gibi kriterler, dünyada kullanılan yeni tek-

nolojiler neticesinde elde edilen bulgular, ankonvan-
siyel kaynaklardan sonra doğal gaz piyasalarındaki 
devrimin metan hidrat kaynakları ile yaşanacağı 
beklentilerini uyandırıyor. 

Örneğin Çin, 90 trilyon m3’ler civarında bir rezer-
vi olduğuna dair açıklamalar yapmıştı. Belirsizlikler 
çok olsa da günümüzde etkilerini gördüğümüz, kaya 
gazı ya da kömür gazı devriminden sonra sıra metan 
hidrat devrimine gelecek.

Demek ki, metan hidrat kaynaklarına ve bu kay-
nakları teknik – ekonomik olarak üretebilme tekno-
lojisine, alt yapısına sahip olan ülkeler, uzun vadede 
dünya enerji piyasalarına yön verebilecektir. Özetle 
hem kaynağa hem de teknolojiye sahip olan ülkeler, 
büyük bir avantaj elde etmiş olacaklar. 

Önümüzdeki 10 yıl içinde konvansiyonel gaz kay-
naklarınca fakir olan Japonya, Çin ve Hindistan, bu 
alanda çok öne çıkmak için büyük bütçeler ayırmaya 
ve somut adımlar atmaya başladılar. 

Türkiye’de potansiyel nedir?
Yukarıda bahsedildiği üzere, Türkiye için de ra-

kamsal bir yorumda bulunmak için henüz erken. Ka-
muoyuna yansıyan haberlere göre, Türkiye’de metan 
hidrat kaynakları anlamında, potansiyel teşkil eden 
bazı lokasyonlar belirlenmiş. Fakat numune alma, 
testler yapma, üretim teknolojilerini geliştirme gibi 
alanlarda henüz somut bir adım atılamadı. Yine de 
özellikle Karadeniz olmak üzere, Türkiye’nin deniz 
alanlarında metan hidrat kaynaklarının bulunma ih-
timali yüksektir.

Ekonomik olarak üretimi mümkün mü?
ABD, Japonya, Çin, Kanada ve Rusya gibi 

ülkelerde bu soruya cevap vermek için birçok ça-
lışma yapılıyor. Bu ülkelere Hindistan’ı da eklersek 
son 30 yılda metan hidrat kaynakları tespiti ve üre-

Çin ve Japonya denizde metan hidrat 

arama çalışmalarına hız verdi
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Enerji sektörünün kalbi niteliğindeki birçok ül-
keden yabancı heyetlerin katılımıyla organize edi-
len Türkiye’nin en büyük enerji kongre ve fuarı ICSG 
2018’in protokol açılışına Ürdün Haşimi Krallığı 
Prensesi HRH. Sana Assem, EPDK Başkanı Mustafa 
Yılmaz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müste-
şarı Veysel Yayan ve EPDK Başkan Yardımcısı Meh-
met Ertürk katıldı.

“Ya akıllanırlar ya ayıklanırlar”
Açılış konuşmasında önemli mesajlar veren 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başka-
nı Mustafa Yılmaz, “Elektrik dağıtım şirketlerinden 
gerekli adımları atmalarını ve bünyelerinde akıllı 
şebeke yapısını kurmalarını istiyoruz. Bütün şirket-
lerin şuna dikkat etmesi lazım, ‘Ya akıllanırlar ya da 
bu sektörden ayıklanırlar’. İletişimin en üst düzeyde 
ve sürekli gelişme içinde olduğu bir çağda üreticiyle 
tüketici arasında iletişim yeteneğine sahip akıllı şe-
bekeler Türkiye’nin enerji vizyonu açısından hayati 
öneme sahip” diye konuştu.

İleri teknolojilerin şebekelere kazandırılmalarını 
öngören Ar-Ge çalışmalarını desteklediklerini ifade 
eden Yılmaz, 200 milyon lira Ar-Ge ve 1 milyar lira 
şebeke işletim sistemleri yatırımları planladıklarını 
kaydetti. Ocak 2018 fiyatları ile 164 milyon lira de-
ğerinde toplam 151 Ar-Ge projesini kabul ettikleri-
ni de sözlerine ekleyen ve bunun yeterli olmadığı-
nı belirten Yılmaz, “Ülkemizde elektrik şebekesinin 
santrallerde üretilen elektriğin tüketim noktalarına 
ulaştırılması ile oluştuğunu ve bu tek yönlü akışı de-
ğiştirmemiz gerekiyor burada da akıllı şebekelere 
büyük iş düşüyor. Ar-Ge birimlerinin bütün şirket-
lerde kurulmasını ve istihdama da katkı sağlamasını 
bekliyoruz. Ama Türkiye’yi çöplük haline getirecek 
projelere de tahammülümüz yoktur” dedi. 

Akıllı Şebekeler 2023 Vizyonu da paylaşıldı 
EPDK başkanlığında, Elektrik Dağıtım Hizmetle-

ri Derneği (ELDER) koordinasyonluğunda yürütülen 
ve Türkiye’de akıllı şebeke sistemlerine geçişin alt 
yapısını oluşturacak olan “Türkiye Akıllı Şebeke-
ler 2023 Vizyon ve Strateji Belirleme Projesi - TAŞ 
2023’ün çıktıları ICSG İstanbul 2018’in ilk gününde 
yapılan toplantıda açıklandı.

Projenin çıktılarını paylaşmak üzere düzenle-
nen toplantıda EPDK Eski Başkan Yardımcısı / ICSG 
İstanbul 2018 Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet 
Ertürk, AF Consulting Türkiye Ülke Müdürü Serhat 
Can, EPDK Elektrik Dairesi Başkanı Hacı Ali Ulutaş, 
ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen ve EL-
DER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaşar Arslan 
yer aldı. Toplantı sonrasında düzenlenen ‘Akıllı Şe-
hirler’ oturumunda ise ELDER Genel Sekreteri Uğur 
Yüksel, proje ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Projeler bitirilemediği için teknolojiler çöpe 
atıldı”

Proje tanıtımında konuşan EPDK Başkan Yardım-
cısı Mehmet Ertürk, “2 yıllık sürecin sonunda çok 
kıymetli katkılarla ortaya çıkan TAŞ 2023 ile akıllı 
şebeke kavramının altını nasıl doldururuz ve akıllı 
şebekelere geçiş sürecini nasıl yönetmeliyiz konu-
sunda sektörde bir bilinç yaratmak istedik” dedi.

Tanıtım toplantısında konuşan ELDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, yaklaşık iki yıldır 
üzerinde çalışılan bu projenin sektörleri açısından 
büyük öneme sahip olduğunu belirterek “Bundan 
sonraki süreçte hem dağıtım şirketleri olarak hem 
politika belirleyici ve düzenleyici kurum olarak pek 
çok yükümlülük ve sorumluluklar üstleneceğiz. Tüm 
bu çalışmalarımızdaki en önemli amaçlarımızdan 
biri nihai kullanıcı olan vatandaşlarımızın maksi-
mum memnuniyetini sağlayabilmek. Bu tür rasyo-Bu yıl altıncısı gerçekleştirilen Uluslararası İs-

tanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fu-
arı (ICSG 2018), 25-26 Nisan tarihlerinde İstanbul 
Kongre Merkezi’nde yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı ve Enerji Piyasası Denet-
leme Kurumu’nun destekleri, ELDER ve GAZBİR’in 
stratejik partnerliğinde gerçekleşen 200’ün üzerin-
de standın yer aldığı 6. Uluslararası İstanbul Akıllı 
Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı, çok sayıda 
önemli konu ve konuşmacıyı bir araya getirdi. 

Türkiye’de sayaçların 
yüzde 80’i akıllı olacak

Bu yıl altıncısı yapılan İstanbul Akıllı Şebekeler 
Fuarı’nda Türkiye’nin 2023 vizyonu da açıklandı. 
EPDK başkanlığında tüm sektör derneklerinin 
katılımıyla iki yıllık bir çalışma sonunda ortaya 
çıkarılan Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyonu 
belgesine göre, Türkiye’de şebekelerin yüzde 80’i 
akıllı hale gelecek, kayıp kaçak yüzde 8’e inecek... 
EPDK Başkanı Yılmaz da şirketleri uyararak “Ya 
akıllanırsınız ya ayıklanırsınız” dedi
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nel verilerin doğru kullanımı ve bunun sahaya indir-
genmesi ile birlikte vatandaşın mümkün olan en üst 
seviyede memnuniyetini sağlayabileceğiz. Umarım 
bundan sonraki çalışmaları da en son noktaya kadar 
başarıyla götürüp sonlandırırız” dedi.

GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan ise 
yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: Teknoloji çok 
hızlı tüketilen ve kenara atılan bir konu… Bu durumu 
yaşadığınız zaman çöpe attığınız paralarla birlikte 
hiç kullanamadığınız teknolojiler de söz konusu olu-
yor. Türkiye’de yıllarca SCADA projeleri yapıldı ve ta-
mamlanamadan yeni teknolojiler çıktığı için eskiler 
çöpe atıldı. Bu yaptığımız çalışma ve devamı, bu ne-
denle çok büyük önem arz ediyor. Bizim gibi enerjide 
dışa bağımlı ülkeler açısından yapacağımız katkılar 
çok önemli… Bir de biz şu anda sert kışlar yaşamı-
yoruz; yaşadığımızda bu enerjiyi bulamayacağız. Bu 
nedenle kuracağımız akıllı sistemlerle, akıllı sayaç-
larla bu sorunu çözmemiz gerekecek. Buna uygun 
teknoloji seçimi ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar 
yürütülüyor.”

21 elektrik şirketine bin soru soruldu
Türkiye’nin akıllı şebekelere geçiş sürecinde iz-

lenecek yol haritası, 21 elektrik dağıtım şirketinin 
her birine mevcut durumun tespit edilebilmesi için 
binden fazla soru sorularak hazırlandı. Söz konusu 
şirketlerin yanıtlara göre sektördeki temel sorunlar 
şöyle sıralandı: 

Akıllı şebeke proje takibinin yapılamaması, pilot 
uygulamaların yeterli saha tecrübesi oluşturacak 
ölçekte olmaması, sektördeki en iyi uygulamaların 
ve tecrübelerin paylaşılacağı daha etkin platform-
ların eksikliği, güç sistemleri ve dijital teknolojileri 
harmanlayacak insan kaynağı ihtiyacı, kurumsal 
entegrasyonla ilgili uygulama eksiklikleri, büyük öl-
çekli verinin ve kalitesinin etkin bir şekilde yönetil-
memesi, büyük veriden karar süreçlerinde yeterince 
yararlanılamaması ve şebeke durumsal farkındalık 
ve uzak müdahale altyapılarının yeterince yaygın-
laşmaması.

Sorunların tespit edilmesinin ardından, dağıtım 
şirketlerine 2020’ye kadar kendi öznel koşulları-
na göre orta ve uzun vadede akıllı şebekelerle ilgili 
ihtiyaçlarını belirlemeleri ve bu alanda ne yapmak 
istediklerine ilişkin bir çalışma yürüterek EPDK’ya 
sunmalarının önerilmesine karar verildi.

Kayıp-kaçak yüzde 8’in altına düşecek
Böylece, ilk etapta TAŞ 2023 kapsamında 2021-

2025 dönemini kapsayan bir yol haritası ortaya çıka-
rılacak, sonrasında ise 2035 hedeflerine ulaşılması 
için hangi çalışmaların yapılacağı kararlaştırılacak.

Projenin 2035 hedefleri doğrultusunda, yerli ve 
ulusal çapta kullanılan bir sayaç haberleşme pro-
tokolünün oluşturularak müşterilerin asgari yüzde 
80’inin akıllı sayaç kullanmasının sağlanması, akıl-
lı sayaç ve haberleşme ünitesi tedarikinin yüzde 
90’ın üzerinde yerli kaynaklarla sağlanması, küçük 
ölçekli, dağıtık ve yenilenebilir kaynaklı üretimin 
desteklendiği bir dağıtım şebeke altyapısının gelişti-
rilmesi, çatı/bina tipi güneş panel sayılarının milyon 
mertebesine ulaşmasını ve şebekeye entegrasyo-
nunu destekleyecek altyapının oluşturulması, ülke 
kayıp-kaçak oranının yüzde 8 seviyesine indirilmesi 
sağlanacak.

Aynı zamanda, 50 milyonu aşacak abonenin en 
az yüzde 80’inin akıllı ölçüm alt yapılarına ve yüzde 
40’ının piyasa katılımına dahil edilmesi, depolama 
ünitelerinin mikro düzeyde yaygınlaşarak günlük tü-
ketim profillerine olumlu katkı yapması, siber saldı-
rılar ve doğal afetlere dayanıklılığının oluşturulması, 
gelişmiş şebeke ekipman ve teknolojilerinin kullanı-
larak her alanda verimliliğin artırılması da hedefle-
niyor.
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piyasası, tüketiciler, yenilenebilir enerji, enerji ve-
rimliliği, nükleer enerji ve ışımadan korunma olduğu 
belirtilen rapor; Türkiye için 2016 yılında kullandığı 
“vasat hazırlıklı” (moderately prepared) ifadesini yi-
neliyor ve 2016 raporunda tavsiye edilenlerin hala 
ve aynen geçerliliğini koruduğuna vurgu yapılıyor. 
Bir sonraki raporlama dönemine kadar, doğal gaz 
reformunun yasal olarak bağlayıcı bir çerçeve da-
hilinde sürdürülerek dikey ve yatay ayrıştırma ile 
üçüncü taraf erişiminin sağlanmasını, nükleer enerji 
meselesinde Avrupa müktesebatı ile uyumlulaş-
tırma adımlarının atılmasını, Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu’nun bağımsızlığı konusunda ilerleme kay-
dedilmesi ile elektrik ve doğal gazda şeffaf ve mali-
yet temelli bir tarife yapısının uygulanmasını tavsiye 
ediyor.

Doğal gaz hatları konusundaki sessizlik 
sürüyor

Enerji arz güvenliği konusunda, ilan edilen milli 
enerji ve maden politikası ile belli bir gelişme sağlan-
dığını not eden rapor; politikanın hedefleri arasında 
yer alan arz güvenliğinin artırılması, yerli kaynakla-
rın teşvik edilmesi ve piyasa açısından öngörülebi-
lirliğin artırılması gibi konuların önemini vurguluyor. 
Anadolu Geçişi Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) ta-
mamlanması, doğal gaz depolama sığasındaki artış, 
sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG, FLNG de dahil) giriş 
terminallerinin sayısının artırılması gibi gelişmeleri 
olumlu karşılayan rapor, Türk Akımı’nın ilerlemesini 
de not etmekle birlikte, bu konuda olumlu / olumsuz 
herhangi bir yorum yapmaktan kaçınıyor. Bu durum, 
bu konunun önceki raporlarda da görmezden ge-
lindiği ve geçiştirildiği gerçeğiyle birleştirildiğinde, 
daha da ilginç hale geliyor. Diğer taraftan rapor, do-
ğal gaz transit sistemindeki ve Türkiye-Bulgaristan 
enterkonnektöründeki zayıf ilerlemeyi eleştiriyor. 
Petrolde ise acil durum stok yönetmeliğinin bir an 

AB Türkiye 2018 Raporu, enerji sektörüne dönük önemli mesajlar içeriyor. Yenilenebilir 
enerji alanındaki gelişmelerin övüldüğü raporda, elektrik ve doğal gaz piyasasının tam 
anlamıyla serbestleşmemiş olması, özerk kurumların azlığı ve yasal düzenlemelerin AB 

ile farklılıklar göstermesi eleştiriliyor...

2018 Türkiye İlerleme 
Raporu’nda Enerji Faslı

Avrupa Birliği (AB) tarafından hazırlanan Türkiye 
2018 Raporu, AB-Türkiye ilişkilerinin genel görünü-
mü, evrimi ve değişik alt alanlardaki etkileşimini ta-
kip etmek hususlarında önem taşıyor. Bu çerçevede 
değerlendirildiğinde, Türkiye 2018 Raporu’na dair 
söylenmesi gereken ilk şey; raporun Türkiye’nin, 
AB’nin önemli bir ortağı olduğunu teyit etmesi. En 
önemli alt başlıklardan biri olan enerji alanında ise 
AB-Türkiye işbirliğinin ilerlediğinin ve geliştiğinin 
belirtilmesi enerji faslının özeti olarak görülebilir. 

Rapor, AB üyelik müzakerelerindeki enerji faslı 
açısından Türkiye’deki temel ilerlemeleri, gaz piya-
sasının açılması yönünde adımlar atılması, enerji 
verimliliği alnındaki gelişmeler ve enerji alanında-
ki Ar-Ge bütçelerinin artışı olarak not ediyor. Buna 

karşın, elektrik ve doğal gazda maliyet temelli oto-
matik bir fiyat mekanizmasının hala işlemiyor olma-
sı, büyük sorunlardan biri olarak görülüyor. Türkiye 
açısından bakıldığında ise enerji fiyatlarının, iç siya-
setin ve enflasyonla mücadelenin bir aracı olarak 
kasten kullanıldığı yadsınamaz bir gerçek.

“Vasat hazırlıklı” ifadesi yineleniyor
1 Nisan’da test çalışmaları başlayan doğal gaz 

piyasası yazılımına paralel ilerlemesi umulan doğal 
gaz piyasasındaki gelişmeler umut verici olarak ta-
nımlanırken, EPİAŞ bünyesindeki enerji piyasaları-
nın hala tam işlerlik ve etkinlik kazanamamış olma-
sı ve BOTAŞ’ın doğal gaz piyasasının tek ve hakim 
şirketi olması ise eleştiriliyor. AB enerji politikasının 
temel alanlarının enerji tedariki, altyapı, dahili enerji 

 VİZYON 
Serhan Ünal 
TENVA Direktörü 
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evvel oluşturulmasının gerekliliğinden bahsediyor.
Dahili enerji piyasaları açısından, elektrik piyasa-

larındaki gelişme seviyesinin iyi olduğunu belirtiyor. 
Ancak Türkiye elektrik sektöründeki birçok paydaş, 
piyasa gelişiminin durakladığı konusunda hemfi-
kir. Bu açıdan, Türkiye içindeki eleştirilerin, AB’nin 
eleştirilerinden daha sert olduğu söylenebilir. Elekt-
rik piyasasına dair olumlu karşılanan bir gelişme, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafın-
dan, bilgi güvenliği, siber güvenlik ve yan hizmetler 
alanlarında yapılan düzenlemeler... Teorik piyasa 
açıklığının yüzde 90 mertebesine gelmiş olması da 
müspet karşılanırken, fiyat mekanizmalarının hala 
bozuk olması kuvvetle eleştiriliyor. Doğal gazda da 
fiyat tarifesinin ve toptan satış faaliyetlerine ilişkin 
hususların, AB üçüncü enerji paketindeki ilgili hü-
kümlerle uyumlulaştırılması isteniyor. Teorik piya-
sa açıklığının yüzde 80 civarında olduğu doğal gaz 
piyasasında, şebekenin 77 ile genişletilmesi olumlu 
bulunurken, doğal gaz sektörüne ilişkin önemli deği-
şiklikler getirmesi beklenen yeni Doğal Gaz Piyasası 
Kanunu’nun 2014 yılından beri mecliste bekliyor ol-
ması önemli bir eksiklik olarak ifade ediliyor.

Yenilenebilir enerjiye övgü var
Yenilenebilir enerji alanındaki adımların genel 

olarak kuvvetli bir gelişim sergilediği söyleniyor. Her 
biri 1000’er MW kurulu güce sahip YEKA projeleri, 
yüksek yerli üretim şartı ve ve tatmin edici Ar-Ge 

programları içermesi sebebiyle takdirle karşılanı-
yor. Enerji verimliliği alanında ise ilerleme raporları 
tarihinde ilk kez Türkiye’deki gelişmeler takdir edi-
liyor. 2018 Ocak ayında kabul edilen Ulusal Enerji 
Verimliliği Eylem Planı’nın 2023 yılına değin, birin-
cil enerji kaynakları tüketiminde yüzde 14 azalmayı 
hedeflemesi olumlu olarak karşılanırken, planda yer 
alan bazı eylem ve hedeflere ilişkin tarih belirsizliği 
olduğu da not düşülmüş. Nükleer enerji alanında ise 
Türkiye’deki ulusal müktesebatın, Euratom mükte-
sebatı ile ancak kısmen uyumlu olduğu belirtilerek, 
bu durumun hızla değiştirilmesi gerektiği ve özel-
likle radyoaktif atıkların yönetimine ilişkin usul ve 
esasların açıklığa kavuşturulması gerektiği ekleni-
yor.

Sonuç olarak rapor, Türkiye’ye dair her meselede 
ve her alanda karşılaşılan bir noktaya da dikkat çe-
kiyor ve politika eşgüdümünü sağlayacak bir kurum 
oluşturulmasını tavsiye ediyor. Esasında bu tavsiye, 
enerji konusuna münhasır olmaktan daha çok, Tür-
kiye’nin çözmek için emek sarf ettiği her alandaki 
politikalarını eşgüdümlü hale getirecek daha geniş 
yetkilere sahip bir kurum olarak da okunabilir. Bu 
çerçevede bakıldığında, 24 Haziran 2018’de yapı-
lacak seçimlerden sonra resmen geçilecek olan 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, Türkiye’nin 
ihtiyaç duyduğu etkili siyaset eşgüdümünü sağlayıp 
sağlamayacağı da önem arz ediyor. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle 
Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) tarafından 
düzenlenen 2. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri 
Zirvesi ve Fuarı, 10 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Pul-
lman Kongre Merkezi’nde yapıldı. Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zafer Benli ve 
Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Başkanı Mu-
zaffer Polat ile kamu, sivil toplum kuruluşları, meslek 
örgütleri, üniversite ve özel sektörün önemli temsilci-
lerinin katılımıyla başlayan zirvede, Türkiye’nin ener-
jide omurgası kabul edilen kömürün verimli ve temiz 
teknolojilerle üretimi ve tüketimi masaya yatırıldı.

Yerli kömür için  
esnek ihale modeli geliyor

Kömür Üreticileri Derneği’nin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlediği 
2. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi 
ve Fuarı’nda yerli ve temiz kömür üretiminin nasıl 
artırılacağı tartışıldı. Zirvede konuşan Enerji 
Bakanlığı Müsteşarı Benli, yerli kömür için esnek 
ihale modeli getirileceğini söyledi. KÖMÜRDER 
Başkanı Muzaffer Polat, yerli kömür üretimini 
artırmak için beş kritik öneride bulundu…
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Zirveye Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Temiz Kö-
mür Merkezi’nden Dr. Andrew Minchener, SPC Çev-
re Koruma Teknolojileri’nden Yan Qiang gibi birçok 
önemli isim konuşmacı olarak katıldı. Dünya kömür 
üretimi ve tüketiminde lider olan ABD, Çin, Hindistan, 
Kanada, Malezya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Al-
manya, Güney Kore, Afrika ve Polonya’dan da sektör 
temsilcileri de zirvede hazır bulundu.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zafer Ben-
li, yerli kömürde yeni bir ihale modeli hazırladıklarını 
söyledi. Enerjide milli ve yerli kaynak kullanımı için 
üç ay önce yapılan kanun değişikliği ile dünyanın en 
esnek ihale modelini getirdiklerini söyleyen Benli, 
“İlk olarak Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait 
Armutçuk sahasıyla yola çıktık. Çalışma kurumun 
işletmediği diğer sahalarla devam edecek. Sonra 
da Türkiye Kömür İşletmeleri’nin bazı sahalarının 
ihaleleri olacak. Sahaların özelliklerine göre hazırlık 
dönemine ilişkin süreler konulacak. Süre bittikten ve 
üretime başladıktan 15 ay sonra gelir beklentimiz 
olacak. Bu süre sonunda kamuya gelir ya da kömür-
den pay verecek bir model” dedi.

2023’e kadar ek 5 bin MW geliyor
Milli Enerji ve Maden Politikası’nın odağına yer-

li kömürün yerleştirildiğini ifade eden Benli, 2013’e 
kadar kömürle ilgili yerlileştirme çalışmalarının te-
orik planda kaldığını ve somut bir adım atılmadığını 
anlattı. Yerli kömüre dayalı elektrik üretim tesisle-
rine 2013’te teşvik verilmeye başlandığını aktaran 
Benli, şöyle devam etti: 

Bu santraller hangi bölgede olursa olsun be-
şinci bölge teşviklerinden faydalandı. Kamuya ait 
sahaların tamamının özel sektöre devredilerek ge-
liştirilmesi için yapılan modelde, Çayırhan için ihale 
gerçekleştirildi ve başarılı olundu. Çayırhan dahil 
2023’e kadar yerli kömürden 5 bin megavata yakın 
elektrik üretim kapasitesinin devreye gireceğini ön-
görüyoruz. 

Yerli kömür üretimini artırmak için 5 öneri
Zirvede bir konuşma yapan Kömür Üreticileri 

Derneği (KÖMÜRDER) Başkanı Muzaffer Polat ise 
yerli kömür üretimini artırmak için beş maddeden 
oluşan bir öneri listesi sundu. Polat’ın önerileri şöy-
le: 

1.Isı merkezi projeleri eylem planı yapılarak; 

enerji, sanayi ve kırsal alanda ısınma ve sıcak su ih-
tiyacının kömürden karşılanması sağlanmalı. Vatan-
daşımızın kırsal alanda kömür kullanımıyla çevreye 
kontrolsüz zarar vermesini engellemek için ısı mer-
kezi projeleriyle merkezden kontrollü enerji sağlan-
ması son derece verimli bir adım olacak.

2.İthal kömürle çalışan santrallerin bulunduğu 
bölgeler, yerli kömürün üretim bölgeleri düşünüldü-
ğünde taşıma maliyetleri ile birlikte çok daha fazla 
maliyet artışına yol açıyor. Ülkemizin özellikle ithal 
kömürün kalitesinde olan Amasra ve Zonguldak 

KÖMÜRE DEĞER KATANLARA  

ÖDÜL VERİLDİ
Programda “kömüre değer katan” şirketlere ödül 
verildi. Yatırım alanında Polyak Eynez, Aksa Enerji 
ve Bereket Enerji ödüle değer görülürken, Akçelik 
Madencilik, Aydın Linyit ve Ercan Şirketler Toplu-
luğu’na 50. Yıl Ödülleri verildi. Çevre Ödülü Yeni-
köy-Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş.’nin olurken, Sos-
yal Sorumluluk Ödülleri TKİ ve Cengiz Madencilik’e 
verildi. Anadolu Birlik Holding Rehabilitasyon Proje 
Ödülü’nü alırken, Garanti Koza Proje Ödülü’ne, Prof. 
Dr. Güven Önal Onur Ödülü’ne, İmbat Madencilik 
İstihdam Ödülü’ne, Kolin-Hidro-Gen şirketi de Tek-
noloji Ödülü’ne değer bulundu.

bölgelerindeki kömür sahalarının hızla yatırımla-
ra dönüşebilmesi için finanse edilebilir bir yapı ta-
sarlanırsa hem enerjide dışa bağımlılığı azaltmak 
mümkün olacak, hem arz güvenliği sağlayacağız 
hem de ülkemize istihdam kazandırmış olacağız.

3.Türkiye’de sanayi amaçlı kömür ithalatı 
enerji, çimento ve diğer sektörler için sıfır vergi ile 
yapılabiliyor. Kömür ithalatında verilen serbestlikler 
nedeniyle yerli kömür üretimi sektörü geriye gitti, 
özel sektör maden işletmeleri kapandı, kamu ve be-

lirli ölçekteki firmalar ayakta kalabildi. Gerek termik 
santrallerde gerekse çimento üretiminde kullanıl-
mak amacı ile ithal edilen kömürlerin daha fazla bir 
serbestlik içerisinde ithal edilebilmesine imkan sağ-
layacak yeni kararlar gözden geçirilmeli; bu konu ile 
ilgili tüm bakanlıklar, yerli kömür üreticilerinin istek-
lerini, problemlerini ve önerilerini üst düzeyde kuru-
lacak olan komisyonlar vasıtası ile beraberce yerli 
kömürü nasıl daha kaliteli üretebileceğimiz ve enerji 
ihtiyacını gidermede nasıl daha yoğun kullanabile-
ceğimiz konusunda yollar belirlemelidir.

4.Sektör olarak açık kömür işletmelerinde kul-
lanılan akaryakıtta ÖTV indirimi teşvik uygulaması 
söz konusu olduğunda, istihdamın ve üretimin art-
ması sanayi sektöründe ucuz maliyetli enerji kulla-
nılmasının sağlanması maden ve santral yatırım-
larında yan sanayinin gelişimini olumlu yönde etki 
yapmasını sağlayacak olmasıdır.

5.Özel sektöre ait linyit sahalarında elektrik 
üretim amaçlı projelerde alım garantisi getirilmiş 
olmasına rağmen termik santral ve maden sahala-
rının yatırım süresi göz önüne alındığında alım ga-
rantisi süresinin 10 yıl ve üzeri olması yerli kömüre 
dayalı termik santral yatırımları hız kazanacaktır.
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olan bir süreçtir. Sera gazı salımları nedeniyle olu-
şan sera gazı etkisinde, karbondioksit (CO

2
) gazı ne-

deniyle oluşan miktar oldukça yüksek orana sahip. 

Dünyada beş farklı yöntem kullanılıyor
Dünyanın çevresel dengesini ve canlıların sağlığı-

nı etkileyen bu gelişmeler, dünya devletlerini konuya 
eğilmeye itti. 1997’de 169 ülkenin katılımıyla Japon-
ya’nın Kyoto şehrinde  iklim değişikliğinin  olumsuz 
etkilerine karşı düzenlenen konferansta, Kyoto Pro-
tokolü imzalandı. Protokol, sera gazı salımlarının en 
az yüzde 55’inden sorumlu olan 55 ülke tarafından 
imzalandı ancak yürürlüğe girmesi 6 Şubat 2005 ta-
rihinde oldu. Türkiye, bu protokole 5 Şubat 2009’da 
katıldı. TÜİK verilerine göre, Türkiye’deki sera gazı 
salımının artan bir trende sahip, 2016 yılında toplam 
sera gazı emisyonu CO

2
 eşdeğeri olarak 496,1 mil-

yon ton (Mt) olarak hesaplanmış. Türkiye’nin küresel 
ısınmaya son 150 yılda katkısı ise oldukça düşük di-
yebileceğimiz yüzde 0,04 oranında.

Küresel ısınmaya karşı enerji verimliliğini artır-
mak ve enerji korunumunu teşvik etmek, doğal gaz 
ve benzeri düşük karbon içeren yakıt tüketimini ar-
tırmak, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, 

doğa mühendisliği (geoengineering) yaklaşımları 
kullanmak ve CO

2
 yakalama ve depolama yöntemleri 

kullanmak olmak üzere beş farklı önlem alınıyor. Bu 
yazının konusu dışında olmakla birlikte bu önlem-
lerin her birinin farklı avantajları ve dezavantajları 
bulunuyor. 

Genel olarak maliyeti yüksek olan karbon yakala-
ma ve depolama (carbon capture and storage, CCS) 
(KYD) yönteminde, maliyetin yüzde 70-80’lik kısmı 
yakalama, taşıma ve depolama aşamalarından kay-
naklanıyor. CO

2
 yakalama sistemleri; yanma öncesi 

(pre-combustion),  yanma sonrası (post-combusti-
on) ve oksi yakıt yakma (oxyfuel combustion) olmak 
üzere üç ana yanma yöntemi kullanıyor. Yanma ön-
cesi yönteminde, yanma sırasında CO

2
 ayrıştırılıyor. 

Yanma sonrası teknolojiler, mevcut santrallerin 
güçlendirilmesi için tercih edilen seçenektir. Oksi 
yakıt yakmada ise yanma için hava yerine oksijen 
kullanılıyor ve oluşan gazlar ağırlıklı olarak su bu-
harı ve CO

2
’den oluşuyor. 

21 tane karbon yakalama projesi var
“Karbon toplama (carbon collection)” kavramı, ilk 

olarak Cesare Marchetti tarafından 1977 yılında ka-

Küresel ısınma ve iklim değişikliği, son yıl-
larda hem politik hem ekonomik alanda 
en dikkate alınan ve en çok çaba sarf edi-
len konulardan biri haline geldi. Sera gazı 

salımlarının yeniden artış trendine girmesi küresel 
ısınma açısından kaygı uyandırırken, karbon topla-
ma konusunda son yıllarda ortaya çıkan teknolojiler 
bu konuda umut vaat ediyor. 

Küresel karbondioksit salımları, sera gazı salım-
larını azaltmak amacıyla alınan önlemlerle üç yıl bo-
yunca durağan seyrederken, 2017’de yaklaşık yüzde 
2 oranında arttı.  Hükümetlerarası İklim Değişikliği 

Paneli (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate 
Change) küresel sıcaklık artışının 2 santigrat dere-
cenin altında tutulması gerektiğini belirtiyor ve bu 
gerekliliğin geçerliliğini yitirmemesi için bile dünya 
çapında CO

2
 salımının kontrol altında tutulması  ge-

rektiğini ifade ediyor.  
İklim değişikliğinin nedeni olan doğal sera gazla-

rının en önemlileri; su buharı, karbondioksit,  metan, 
diazotmonoksit ve ozon gazları olarak sıralanabilir. 
Sera etkisi; atmosferdeki bu gazların yerküreden 
yansıyan güneş ışınlarının dönmesini engellemesi 
nedeniyle yerkürenin daha fazla ısınmasına neden 

Karbon yakalama 
yöntemleri, karbondioksiti 

ticari bir metaya dönüştürdü

İklim değişikliğini önlemek için geliştirilen karbon yakalama ve depolama yöntemleri gün geçtikçe 
gelişiyor. Bu alanda kullanılan teknolojiler öyle bir seviyeye ulaştı ki, artık karbondioksit, plastik ve 
karbon fiber gibi sektörler tarafından girdi olarak kullanılıyor...
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yakalayacağını hesapladıklarını söylüyor.  
KYD alanında araştırma ve proje yapan enstitü vb. 

kurumların dışında Shell, Chevron, NRG Energy gibi 
büyük enerji firmaları ve Catalytic Innovations, Opus 
12, Carbonclean, Dioxide Materials, Global Thermos-
tat, CO

2
 Solutions, Climeworks ve Bill Gates tarafın-

dan desteklenen Carbon Engineering gibi startup 
şirketler de faaliyet gösteriyor. Global Thermostat 
kurucularından olan Columbia Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Graciela Chichilnisky, Kyoto Protokolü’nde 
yer alan karbon piyasasının da mimarları arasında 
yer alıyor. Global Thermostat (GT) şirketi havadaki 
CO

2
’yi yakalayan bir arıtma süreci içeren ve bu arıt-

ma sürecinde enerji üreten bir teknoloji geliştirdi. 
Chichilnisky yöntemlerinin özelliğini şöyle açıklıyor: 
Bizim teknolojimiz çok çok düşük maliyetli. Elektrik 
kullanmıyoruz. Biz düşük sıcaklıkta ısı kullanıyoruz 
ve hemen hemen her miktarda CO

2
 üretebiliriz.

GT’nin kullandığı yöntem CO
2
’in ticari bir mal ola-

rak da kullanılabilmesine olanak tanıyor. Üretilen 
CO

2
 plastik üretimi sektörü, karbon fiber sektörü vb. 

sektörlere satılabilir ve bu sektörlerde girdi olarak 
kullanılabilir.  Karbon yakalama ve depolama çevre 

kirliliği ve küresel ısınmaya karşı yaptığı katkıların 
dışında yeni bir sektör ortaya çıkmıştır. GT şirketi ele 
alındığında da pazarlanabilir yeni bir ürün doğuyor.

leme aldığı makalede kullanıldı. Doğa mühendisliği 
ve CO

2
 sorunu üzerine (On geoengineering and the 

CO
2
  problem) adlı makalesinin ardından sera gazı 

salımının çevre politikaları için ne kadar önemli bir 
konu olduğu ortaya çıktı. 

Küresel Karbon Yakalama ve Depolama Ensti-
tüsü (Global Carbon Capture and Storage Institute ) 
2018 verilerine göre, dünya çapında uygulamaya ko-
nulmuş ya da yapım aşamasında olan 21 geniş-öl-
çekli KYD projesi bulunuyor. Enstitü verilerine göre, 
bu 21 projeden dördü yapım aşamasında 17’i ise 
uygulamaya geçmiş durumda. Bu 21 projenin yıllık 
37 milyon ton CO

2
 yakalama kapasitesi var ve bu ka-

pasite her yıl 8 milyon taşıtın trafikten çekilmesine 
eşdeğer.  

Sleipner CO
2
 tesisi, ilk KYD tesisi olarak bilini-

yor. Norveç açıklarında yer alan bu tesis, yakalanan 
CO

2
’yi deniz altındaki kum kütlelerine depoluyor. 

Tesis, 1996’dan bu yana yıllık yaklaşık 0,85 milyon 
ton CO

2
 depolayarak toplam 17 milyon tondan faz-

la CO
2
‘yi bu depolara enjekte etti. Küresel ısınmaya 

karşı alınan önlemler açısından ilk KYD tesisi Nor-

veç’te olmakla birlikte CO
2
’nin yakalanıp yer altına 

hapsedilmesi, ilk olarak 1972 yılında ABD’de petrol 
üretiminde sağladığı kolaylık nedeniyle petrol kuyu-
larında uygulandı. Bu uygulamaya Karbondioksitle 
Zenginleştirilmiş Petrol Kazanımı (Carbon dioxide 
enhanced oil recovery, CO

2
-EOR) adı veriliyor. Batı 

Teksas’ta 1972 yılında uygulanan bu yöntem, kısaca 
elde edilen CO

2
’i kaya oluşumlarına hapsedilmiş ek 

ham petrolden arındırılması için mevcut petrol sa-
halarına enjekte etme temeline dayanıyor. 

Yeni yöntemler ağaçlardan çok daha verimli  
CO

2
 yakalanmasında öncülük yapanlardan isim-

lerdin başında ise Prof. Klaus S. Lackner geliyor. Yer-
küre Enstitüsü Lenfest Sürdürülebilir Enerji Merkezi 
(Lenfest Center for Sustainable Energy at the Earth 
Institute) Direktörü olan Lackner, en iyi CO

2 
yakalayı-

cının ağaç yaprakları olduğunu ancak günümüzdeki 
düzeydeki CO

2
’i yakalamak için toprakların verimli 

olarak başka amaçlarla kullanımına alan bırakma-
yacak kadar çok ağaç dikmek gerektiğini belirtiyor. 
Lackner verdiği bir demeçte, yaptıkları CO

2 
yakala-

ma cihazının bir ağaçtan 1000 kat daha fazla karbon  Prof. Dr. Graciela Chichilnisky, Kyoto Protokolü"nde yer alan  
karbon piyasasının mimarlara arasında. 

ERGİNBAY UĞURLU KİMDİR?
2004 yılında Marmara Üniversitesi Ekonometri 
Bölümü’nden mezun olan Erginbay Uğurlu, 2006 
yılında İTÜ İktisat Anabilim Dalı’nda “Reel Döviz 
Kuru ve Ekonomik Büyüme: Türkiye” başlıklı tez 
çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. 
“Türkiye Enerji Piyasasının Çok Değişkenli Doğ-
rusal Regresyon Analizi İle İncelenmesi” adlı 
teziyle Gazi Üniversitesi Ekonometri Anabilim 
Dalı’nda doktorasını tamamlayan Uğurlu, 2013 
yılında Columbia Üniversitesi İktisat Bölümü’nde 
misafir araştırmacı olarak bulundu. Uğurlu, ha-
len İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü’n-
de öğretim üyesi olarak görevine devam ediyor. 
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Peki sizi motive edecek bu figürler kimler? Onları 
nerede bulacaksınız? İşte kariyer basamaklarını tır-
manırken size destek olacak o kişiler…

1. Mükemmel patron
İyi patronlar ve kötü patronlar vardır. Kötü olan-

lar, size gerçekten hiçbir şey öğretmezken başarılı 
olmanız için de uğraşmaz. İyi patronlar iyidir. Sizi 
motive ederler, takımı nasıl oluşturacağını bilirler ve 
sizi arkanızdan bıçaklamazlar. Ama mükemmel pat-
ron bambaşka bir hikayedir. Eğer hayatınız boyunca 
böyle bir patronunuz olduysa şanslısınız demektir. 
Çünkü bu kişiler kariyerinizin gidişini tümden etki-
leyebilir.

Mükemmel patron sizi kanatlarının altına alır ve 
başarılı olmanızı ister. Çalıştıkları yıllar boyunca öğ-
rendikleri tüm tüyo ve numaraları sizinle paylaşır ve 
sizin en büyük destekçiniz olurlar. Hatta sizi ileride 
kendi yerine geçirmek için eğitirler. Mükemmel pat-
ronlar, mükemmel öğretmenler gibidir; sizin üzeri-
nizde iz bırakırlar. Eğer çevrenizde böyle biri varsa 
ondan her şeyi öğrenebilirsiniz.

2. Sadık arkadaşlar
Mükemmel patronlar gibi gerçek arkadaşlar da 

az bulunur. Birlikte bara ya da maça gittiğiniz arka-
daşlarınız vardır ama tüm sırlarınız, korkularınız ve 
gelecek planlarınız hakkında güvenebildiğiniz arka-
daşlar nadir bulunan elmaslar gibidirler.

Böyle arkadaşlar, patronunuz karşısında avan-
tajlı olmanızı sağlamaz ama hayal kırıklıklarınızı bu 
kişilerle paylaşabilir ve böylelikle kendinize yeni bir 
yol çizebilirsiniz. Öbür taraftan bu arkadaşlar, yük-
selmeniz için size gereken tüm desteği verecektir. İş 
yerinde geçirdiğiniz korkunç bir günün ardından bu 
kişiler olayları çeşitli açılarda yorumlayarak doğru 
düşünmenize yardımcı olacaklardır.

3. Profesyonel kariyer rehberleri
Özellikle geçmişle kıyaslarsak günümüzdeki ka-

riyer rehberleri, paha biçilmez kişiler. Endüstriler 
her geçen gün değişiyor, ölüyor ve ışık hızıyla yeni-
den doğuyorlar. Sadece 10 yıl önce gelecek vadeden 
kariyerler yok olurken hiç düşünmemiş olabileceği-
niz diğer endüstriler merkeze yükselebiliyor.

Profesyonel kariyer rehberleri, sadece geleceği 
parlak kariyerler için size yardım etmez aynı za-
manda lider olmak için tırmanmanız gereken basa-

maklarda size tavsiye verirler. Tabii burada da iyi ve 
kötü rehberler bulunuyor. Bu yüzden öncelikle iyi bir 
araştırma yapmanız gerekiyor.

4. Eski mezunlar
Eğer üniversite, meslek okulu ya da eğitim için 

herhangi bir yere gittiyseniz zengin kaynaklarınız 
var demektir. Burada tanıştığınız kişilerin bir kısmı 
mükemmel işlere sahip olurken çevreleri sayesin-
de sizin de network oluşturmanıza yardımcı olurlar. 
Bunun dışında okulunuzun mezunlar derneği de 
mükemmel bir kaynaktır. Çeşitli mezun etkinlikle-
rinde bu isimlerle buluşup kendilerinden kariyer 
tavsiyeleri alabilirsiniz.

5. Aile
Ailenizden destek almak paha biçilmez bir du-

rumdur. Aileniz bazı durumlarda sizi, sizden daha 
iyi tanır ve kötü kariyer seçimlerine yakın olduğu-
nuzu sizden daha önce görebilirler. Aranızda birkaç 
anlaşmazlık yaşanmış olsa bile tavsiye almak için 
ailenizle iletişime geçmekten çekinmeyin.

6. Gönüllüler
Gönüllü organizasyonlarda çalışarak evsizlerin 

yemek ihtiyacını gideren ya da sahipsiz hayvanlara 
yardım eden birçok kişi var. Büyük iyilikler yapmanın 
yanı sıra gönüllü organizasyonlar sayesinde çevre-
nizi de genişletmeniz mümkün ve bu insanlardan 
bazıları kariyerinize dahi yardımcı olabilir.

Böyle organizasyonlar sayesinde her zaman içe-
risinde bulunmak istediğiniz bir şirketin yöneticisiy-
le tanışabilir ve bu kişilerden size biraz zaman ayır-
malarını isteyebilirsiniz. En sonunda birkaç arkadaş 
da edinmiş olursunuz.

7. Mentor
Patronunuz, iş arkadaşınız, arkadaşınız, barda 

tanıştığınız yabancı biri hatta komşunuz… Herkes 
mentor olabilir. Bu, kim olduklarıyla ilgili değil, size 
ne önerdikleriyle ilgilidir. Size tavsiyeyi veren bu kişi 
tüm zamanını yollarda geçirmeyi seçen bir gezgin 
olabilir. Ya da bambaşka bir sektörde çalışan biri, 
bambaşka bir açıyla sizin durumunuza bakar ve 
mükemmel tavsiyesiyle yolunuzu doğrudan değişti-
rebilir. Mentorlar her yerdedir. Siz sadece ayrıcalık-
lar kapıyı çaldığında vereceğiniz cevaplara odakla-
nın yeter.

YÖNETİM&İK..
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KARİYERİNİZİ GELİŞTİRMENİZE  
YARDIMCI  OLACAK VE SİZİ MOTİVE EDECEK 

7 insan tipi

Kariyerinizin öncesinde ya da kariyeriniz sırasında tanıştığınız insanlar, 
gelecekte nasıl bir profesyonel olacağınız konusunda sizi şekillendirir. Eğer 
doğru insanlarla tanışırsanız bu kişiler sizin daha da başarılı olmanıza 
yardımcı olur, bunun yanında size imkan ve gelişim fırsatı sunar
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▶ KARİYERİNİZİ GELİŞTİRMENİZE  YARDIMCI  OLACAK VE SİZİ MOTİVE EDECEK 7 insan tipi YÖNETİM&İK



Mersin ili Tarsus ilçesi 1,575.14 kWh/m2yıl, yaz 
aylarında günlük 11.6 saat ve kapalı günlerin sayısı 
40,7 gün, ortalama olarak 8.18 saat/günlük ışınım 
değerleri ile güneş enerjisi olarak önemli bir potan-
siyel barındırıyor. 

Belediye Tesisleri GES 
09 Ocak 2018 tarihinde başarıyla gerçekleş-

tirdiğimiz TEDAŞ geçici kabulü ile faaliyete geçen 
projemizde KDV muafiyeti nedeniyle teşvik belgesi 
kapsamında değerlendirilen başta panel ve inver-
terler olmak üzere ekipmanlar tercih edildi. 5 adet 
belediye hizmet binasında 4969.9 m2 alana kurulan 
350 kWe gücündeki tesisimizle; yılda ortalama 310 
hanenin elektriği yenilenebilir enerji ile karşılanabi-
liyor ve 412 ton CO2, 1.24 ton SOx ve 0.46 ton NOx 
emisyonu azaltılarak 691 adet ağacın kurtulmasını 
sağlanıyor. Yatırımcının çatısına yaptırmış olduğu 
güneş enerjisi santralinin arazi bedeli olmamasıyla 
birlikte İller Bankası kredisi anlaşması hariç yakla-
şık olarak 6 yıl içerisinde kendisini amorti etmesi 
öngörülüyor.

Gerçekleştirdiğimiz hesaplamalar ışığında be-
lediye tesisleri GES yıllık olarak toplamda 474 bin 
062,70 kWh elektrik üretimi gerçekleştiriyor. 

Yeni Mahalle Semt Pazarı GES
Yıllık olarak toplamda 608,937.69 kWh elektrik 

üretimi gerçekleştirilen Yeni Mahalle Semt Pazarı 
GES’in TEDAŞ Kabulü 9 Ocak 2018 tarihinde başa-
rı ile gerçekleştirildi.. 416 kWe gücündeki tesisimiz; 
yılda ortalama 357 hanenin elektriği güneş enerjisi 

ile karşılanabilmekte ve yılda ortalama 446 ton CO2 
ve 1.41 ton SOx emisyonu azaltılırken 794 adet ağa-
cın kurtulmasını sağlıyor. Proje kapsamında 1680 
adet polikristal 260 Wp gücünde panel ve 2 adet 60 
kW + 6 adet 50 kW inverter kullanıldı. 

Kırklarsırtı Semt Pazarı GES
Güneş enerji santrali, toplamda 6 bin 720 m2’lik 

alana kuruldu. Santralde 856 ağacın kurtarılması 
ve 459 ton CO2 salınımının engellenmesi sağlandı. 
Proje, Kasım 2017 tarihinde 210 günlük yapım sü-
resi içerisinde tamamlandı ve yıllık olarak toplam-
da 651.122,35 kWh elektrik üretimi gerçekleştirildi. 

1 Nisan itibarıyla uygulanan “Son Kaynak Tedarik 
Tarifesi Hakkında Tebliğ” ile sanayicinin elektrik fa-
turasına birim fiyatta yansıyan %25-30 zam ile bir-
likte sanayicinin giderlerini azaltması noktasında ve 
yatırımcı noktasında yeni çağrı mektupları verilme-
mesiyle birlikte arazi uygulamalarının sona geldiği 
sektörde hedef pazar haline gelen EPDK’nın 2013 
yılından itibaren ortaya koyduğu projeksiyon kapsa-
mında öztüketim modelli endüstriyel çatıların önemi 
giderek artacaktır. Bölge de projemizin emsal teşkil 
etmesiyle beraber kamusal alanda güneş enerjisi 
santrali yatırımlarına eğilim artışı söz konusu olsa 
da bu eğilimlerin özellikle Adana ve Mersin gibi 
büyükşehirlerde hayata geçmesini temenni etmek-
teyim. Bölgenin ilk kamu ve çatı tipi güneş enerjisi 
santrali projesinde yer almanın gururunu yaşamak-
la birlikte, projenin hayata geçmesinde emekleri bu-
lunan tüm paydaşlara teşekkür ederim.

Belediyeler için doğrudan vatandaşa nüfuz ede-
cek, oy potansiyeline dönüşecek projeler kapsamın-
da görülmese de enerji; en ciddi gider kalemleri ara-
sında yer alıyor. Bunun yanı sıra en son yayınlanan 
şehircilik yasasıyla birlikte gelir kalemlerinin büyük 
kısmını oluşturan idarelerini de kaybeden özellikle 
ilçe belediyeleri için gelir darboğazı söz konusu. Bu 
durumlar altında milyonluk güneş enerji santralleri 
yatırımı gerçekleştirmek bir belediye açısından gü-
nümüz içerisinde pek de kolay olmayan aynı zaman-
da cesaret ve vizyon gerektiren bir karar. Tabi şunu 
belirtmek gerekir ki devlet desteğiyle birlikte kamu 
kurumları; birincil olarak güneş enerji santrallerini 
hayata geçirebilecek potansiyele sahip. İşte bu viz-
yon ve cesaretle birlikte il potansiyelli ilçe belediye-
si olan kadim bir tarihe ev sahipliği yapmış Tarsus 
ve Tarsus Belediyesi 2018 yılının ilk ayında toplam 

3,5 MW kurulu güçteki “çatı tipi güneş enerji sant-
ral”leri projelerinden ilk etabı olan 1,26 MW kurulu 
gücündeki 3 adet tesisinin geçici kabulü yapılarak 
hayata geçirildi. Projenin hikayesi de 2016 yılına da-
yanmakta ve bizzat Tarsus Belediye Başkanı Şevket 
Can’ın bilfiil Ankara’da çabalarıyla vücut bulmuş. 
Bizler de projeleri gerçekleştirirken, GES projesine 
ne kadar önem verdiklerini tüm ekibiyle birlikte en 
büyük destekçimiz olarak gösterdiler.

Üç ihalenin toplam bedeli 14 milyon 235 bin 700 
TL olup gerçekleştirdiğimiz ilk etabında tarifeler 
üzerinden uygulanan yüzde 75 indirim uygulaması 
projenin 31 Aralık 2017 tarihine kadar gerçekleşti-
rilmesiyle birlikte devam ederek 450 bin dolar gelir 
kaybının da önüne geçildi. 3 ihale 6 tesis kapsamın-
da AC kurulu güç - panel ve inverter bilgileri aşağı-
daki gibidir;

Tesis Adı Kurulu Güç(kWe) Panel(Wp) Inverter(kW)

Belediye Tesisleri 350 270 (1248 adet) 7x50 kW

 Yeni Mahalle Semt 
Pazarı

416 260 (1680 adet) 5x50kW + 2x60kW

Güneş Enerji Sant-
ralleri

Kırklarsırtı Semt Pa-
zarı

448 260 (1800 adet) 9x50 kW

Turkuaz Semt Pazarı 649,85 270 (2410 adet) 13x50 kW

Canlı Hayvan Pazarı 807,66 270 (3000 adet) 14x60 kW

Bağlar Semt Pazarı 758 270 (2808 adet) 13x60 kW

Toplam 3.429,51 12946 adet 64 adet

Çukurova’nın ilk kamu GES’i  
Tarsus Belediyesi GES faaliyette

 KONUK YAZAR 
Vural Cantuğ AKKAŞ 
Enerji Sistemleri ve Makine Mühendisi
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▶ Çukurova’nın ilk kamu GES’i  Tarsus Belediyesi GES faaliyette



2018 yılı Nisan ayında gerçek-
leşen toplam 22.624 GWh elekt-
rik üretiminin %68,9’u serbest 
üretim şirketleri tarafından ger-
çekleştirilmiştir. Serbest üretim 
şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 5 puan azalırken, 
geçtiğimiz senenin aynı dönemine 
göre 0,8 puan azalmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 
%14,1 oran ile EÜAŞ santralleri 
ve %13,1 oran ile Yap-İşlet sant-
ralleri izlemektedir. Toplam üreti-

min %4’üne karşılık gelen miktar 
ise Yap-İşlet-Devret santralleri ve 
İşletme Hakkı Devir santralleri ta-
rafından üretilmiştir1.

Gerçekleşen elektrik üretimi 
kaynak bakımından incelendiğin-
de ise, 2018 Nisan ayında toplam 
üretimin %28,5’inin doğal gaz ve 
LNG santralleri tarafından gerçek-

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

leştirildiği görülmektedir. Barajlı 
hidroelektrik santraller ilgili ayda 
toplam üretimin %17,2’sini kar-
şılarken, akarsu tipi hidroelektrik 
santraller ise %10,8 oranıyla üre-
time katkıda bulunmuştur. İthal 
kömür santralleri nisan ayında 
toplam üretimin %16,7’sini karşı-
larken, yerli kömür santralleri ise 
%17,6 oranında katkı sağlamıştır. 
Yenilenebilir enerji santrallerinden 
rüzgar enerjisi santralleri toplam 
üretime %5,1, jeotermal ve güneş 

 

2017 yılı Nisan ayında 145,13 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2018 yılı Nisan ayında, bir önceki yıla göre %33,4 oranında artarak 193,57 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (158,56 TL/MWh) 
%22,1 oranında azalış göstermiştir.   

Nisan 2018’de en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 25 Nisan Çarşamba günü 211,89 
TL/MWh olarak gerçekleşirken, en düşük günlük ortalama PTF ise 1 Nisan Pazar günü 120,62 
TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise, en yüksek 
PTF değerinin 27 Nisan Cuma günü saat 16:00’da 223,58 TL/MWh, en düşük PTF değerinin ise 
1 Nisan Pazar günü saat 10:00’da 30 TL/MWh olarak gerçekleştiği görülmektedir.  

 

APLUS ENERJİ NİSAN 2018 ANALİZİ 

2018 yılı Nisan ayında gerçekleşen toplam 22.624 GWh elektrik üretiminin %68,9’u serbest 
üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 5 puan azalırken, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 0,8 puan azalmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini %14,1 oran ile EÜAŞ santralleri ve %13,1 oran ile Yap-İşlet 
santralleri izlemektedir. Toplam üretimin %4’üne karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-Devret 
santralleri ve İşletme Hakkı Devir santralleri tarafından üretilmiştir1. 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise, 2018 Nisan ayında toplam 
üretimin %28,5’inin doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Barajlı hidroelektrik santraller ilgili ayda toplam üretimin %17,2’sini karşılarken, akarsu tipi 
hidroelektrik santraller ise %10,8 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri 
nisan ayında toplam üretimin %16,7’sini karşılarken, yerli kömür santralleri ise %17,6 oranında 
katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar enerjisi santralleri toplam üretime 
%5,1, jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise %2,4 oranında katkıda bulunmuştur. Diğer 
termik santrallerin3 üretimdeki payı ise %1,6 olarak gerçekleşmiştir.  

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2018  Nisan ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %64,4 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %35,6 olarak gerçekleşmiştir4. 

                                            
1 Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı Kamusal Raporlardan alınmıştır. 
2 Jeotermal ve Güneş enerjisi santralleri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıflandırılmıştır. 
3 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak 
sınıflandırılmaktadır. 
4 2018 Nisan verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 30 Nisan 2018 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır. 
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enerjisi santralleri2 ise %2,4 oranın-
da katkıda bulunmuştur. Diğer ter-
mik santrallerin3 üretimdeki payı ise 
%1,6 olarak gerçekleşmiştir. 

TEİAŞ tarafından yayımlanan 
üretim verilerine göre, 2018  
Nisan ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı 
%64,4 olarak kaydedilmiştir. Yenile-
nebilir enerji kaynaklarından elde 
edilen elektrik üretiminin payı ise 

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

3  Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisans-
sız termik ve biyokütle santralleri diğer 
termik santraller olarak sınıflandırılmak-
tadır.

%35,6 olarak gerçekleşmiştir4.
2017 yılı Nisan ayında 145,13 

TL/MWh olarak gerçekleşen orta-
lama piyasa takas fiyatı (PTF), 2018 
yılı Nisan ayında, bir önceki yıla 
göre %33,4 oranında artarak 193,57 
TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Bu 
dönemde gerçekleşen ortalama 
PTF, bir önceki aya göre (158,56 TL/
MWh) %22,1 oranında azalış gös-
termiştir.  

Nisan 2018’de en yüksek gün-
lük ortalama piyasa takas fiyatı 25 
Nisan Çarşamba günü 211,89 TL/
MWh olarak gerçekleşirken, en 

4  2018 Nisan verileri Yük Tevzi Bilgi 
Sistemi’nin yayımladığı 30 Nisan 2018 
tarihli Kamusal Rapordan alınmıştır.

düşük günlük ortalama PTF ise 1 
Nisan Pazar günü 120,62 TL/MWh 
olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas 
fiyatları saatlik bazda incelendi-
ğinde ise, en yüksek PTF değerinin 
27 Nisan Cuma günü saat 16:00’da 
223,58 TL/MWh, en düşük PTF de-
ğerinin ise 1 Nisan Pazar günü saat 
10:00’da 30 TL/MWh olarak gerçek-
leştiği görülmektedir. 

2018 yılı Nisan ayında pik saat-
lerde5 197,60 TL/MWh olarak ger-
çekleşen ortalama PTF, bir önceki 
ayın pik saatler ortalaması olan 
165,28 TL/MWh’lik değere göre 
%19,6 oranında artmıştır6. 

2018 yılı Mart ayında pik dışı 
(off-peak) saatlerin PTF değeri orta-
lama 151,85 TL/MWh iken, bu değer 
2018 yılı Nisan ayında %24,8 ora-
nında bir artış kaydetmiş ve 189,53 
TL/MWh olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Nisan ayı içerisinde 
toplam 22.360 GWh olan elektrik 
talebi, 2018 yılı Nisan ayında bir ön-
ceki yıla göre %1,89 oranında artış 
göstererek, 22.784 GWh değerine 
yükselmiştir7. 2017 yılı Nisan ayın-
da 30.391 MWh olarak ölçülen sa-
atlik ortalama talep, 2018 yılı Nisan 
ayında 31.645 MWh olarak gerçek-
leşmiştir. 

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

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

7  2017 ve 2018 yılları için saatlik veriler 
YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Ra-
porları’ndan alınmıştır.
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PTF değerinin 27 Nisan Cuma günü saat 16:00’da 223,58 TL/MWh, en düşük PTF değerinin ise 
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2018 yılı Nisan ayında pik saatlerde5 197,60 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 165,28 TL/MWh’lik değere göre %19,6 oranında 
artmıştır6.  

2018 yılı Mart ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 151,85 TL/MWh iken, bu 
değer 2018 yılı Nisan ayında %24,8 oranında bir artış kaydetmiş ve 189,53 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir. 

 

2017 yılı Nisan ayı içerisinde toplam 22.360 GWh olan elektrik talebi, 2018 yılı Nisan ayında bir 
önceki yıla göre %1,89 oranında artış göstererek, 22.784 GWh değerine yükselmiştir7. 2017 
yılı Nisan ayında 30.391 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2018 yılı Nisan ayında 
31.645 MWh olarak gerçekleşmiştir.  

                                            
5 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-08:00 arasındaki saatleri ifade 
eder. 
6 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır. 
7 2017 ve 2018 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
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2018 yılı Mart ayı sonunda 86.070 MW olan top-
lam kurulu güç değeri 498 MW’lık artışla 2018 yılı 
Nisan ayı sonunda 86.568 MW olarak kaydedilmiştir. 

Toplam kurulu gücün %60,9’luk (52.692 MW) 
kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %23 
(19.868 MW) seviyesindedir8. Yap işlet santralle-
ri %7’lik (6.102 MW) bir orana sahip iken, yap işlet 
devret santralleri %1,6’lık (1.368 MW), işletme hakkı 
devredilen santraller %2,3’lük (2.008 MW) bir orana 
sahiptir. Lisanssız santrallerin toplam kurulu güç 
içindeki payı da %5,2 (4.530 MW) olarak kaydedil-
miştir. 

8  Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 30 Nisan 
2018 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu kullanıl-
maktadır. 

2018 yılı Nisan ayı sonunda oluşan toplam kuru-
lu gücün %30,4’lük kısmı (26.328 MW) doğal gaz ve 
LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %23’lük 
kısmı (19.88 MW) barajlı hidrolik santraller tarafın-
dan karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %11,9’luk 
(10.288 MW) oran ile yerli kömür9 santralleri ve 
%10,3’lük oran (8.939 MW) ile ithal kömür santralleri 
izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik santraller %8,8’lik 
bir orana (7.582 MW) sahipken, rüzgâr santralleri 
toplam kurulu gücün %7,6’lık bir kısmını (6.622 MW) 
oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün %4,9’luk 
kısmı (4.274 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,3’lük 

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

10  Akarsu tipi hidrolik santrallere lisanssız hidrolik sant-
raller de dahildir.

 

2017 yılı Mart ayı sonunda 86.070 MW olan toplam kurulu güç değeri 498 MW’lık artışla 2018 
yılı Nisan ayı sonunda 86.568 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %60,9’luk (52.692 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %23 (19.868 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
santralleri %7’lik (6.102 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %1,6’lık (1.368 
MW), işletme hakkı devredilen santraller %2,3’lük (2.008 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız 
santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %5,2 (4.530 MW) olarak kaydedilmiştir.  

 

2018 yılı Nisan ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %30,4’lük kısmı (26.328 MW) doğal 
gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %23’lük kısmı (19.88 MW) barajlı hidrolik 
santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %11,9’luk (10.288 MW) oran ile yerli 
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kömür9 santralleri ve %10,3’lük oran (8.939 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu 
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2017 yılı Nisan ayında 4,18 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2018 yılı 
Nisan ayında %15,9 oranında bir azalış ile 3,51 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2017 yılı Nisan ayında 1,09 milyar m3 iken bu miktar, 
2018 yılının aynı döneminde %11,3 oranında azalarak 0,97 milyar m3 olarak kaydedilmiştir12. 
Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam doğal gaz tüketimine oranı 2017 
yılı Nisan ayında %26,1 iken, bu oran 2018 Nisan ayında %27,5 olarak gerçekleşmiştir. 

 

                                            
9 Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır. 
10 Akarsu tipi hidrolik santrallere lisanssız hidrolik santraller de dahildir. 
11 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik, kojenerasyon ve biyokütle santralleri diğer termik 
santraller olarak sınıflandırılmaktadır. 
12  2018 yılı Nisan ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. Yuvarlamalardan dolayı hesaplanan 
oranlarda farklılık bulunabilir.  
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kısmı (1.129 MW) jeotermal enerji santrallerinden 
oluşurken, %1,8’lik kısmı (1.521 MW) ise diğer ter-
mik santraller11 tarafından oluşturulmaktadır. 

2017 yılı Nisan ayında 4,18 milyar m3 olarak kay-
dedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2018 yılı Nisan 
ayında %15,9 oranında bir azalış ile 3,51 milyar m3 
olarak gerçekleşmiştir. Elektrik santrallerinde tüke-
tilen doğal gaz miktarı 2017 yılı Nisan ayında 1,09 

11  Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik, kojene-
rasyon ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak 
sınıflandırılmaktadır.

milyar m3 iken bu miktar, 2018 yılının aynı dönemin-
de %11,3 oranında azalarak 0,97 milyar m3 olarak 
kaydedilmiştir12. Elektrik santrallerinde tüketilen 
doğal gaz miktarının toplam doğal gaz tüketimine 
oranı 2017 yılı Nisan ayında %26,1 iken, bu oran 
2018 Nisan ayında %27,5 olarak gerçekleşmiştir.

12   2018 yılı Nisan ayı Elektrik üretimi için tüketilen top-
lam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. Yu-
varlamalardan dolayı hesaplanan oranlarda farklılık buluna-
bilir. 
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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�Sıcak yaz elektrik fiyatlarını artıracak
�Karbon yakalamada yeni dönem
�Akkuyu’da gelir paylaşımı karara bağlandı

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.
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