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� Akaryakıtta “şeffaf tavan” uygulaması ne kadar sürecek?
� Yenilenebilir enerji sektöründeki 1000 kadını buluşturdu
� Kamu ile özel santraller arasında fiyat tartışması
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Tekstil, enerji, çimento, iş makinesi ve traktör, ambalaj gibi 
çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve 10.000’den fazla 
çalışanı bulunan Sanko Grubu’nun enerji kolunu oluşturan 
Sanko Enerji, ülkemizin ihtiyacı olan elektriğin kaliteli, 
güvenilir, rekabetçi ve çevre ile uyumlu temin edilmesini 
ilke edinmiştir.

Sanko Enerji bugüne kadar 1,5 milyar dolarlık yatırım 
yaparak gerçekleştirdiği 6 hidroelektrik, 2 rüzgar santrali, 
1 jeotermal santral ile toplam 670 MW kurulu güçle 
yenilenebilir kaynaklardan yılda 2,3 milyar kWh enerji 
üretmekte ve yatırımlarına devam etmektedir.
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İklim değişikliğiyle mücadele için  
1 trilyon dolarlık yatırım yapılacak

Yenilenebilir enerji sektöründeki  
1000 kadını buluşturdu

Küresel ölçekte düşüşe karşın 60 ülke, 
yeni kömür santrali planlıyor

Şirketinize finansal  
check up yaptırdınız mı?

22 24 40
İklim Eylemi Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin iklim 
değişikliği ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi vererek 2030 yılına kadar yeni 
binaların, 2050 yılına kadar ise mevcut binaların sıfır karbon hâle getirilmesi 
amacıyla yol haritalarının hazırlandığını söyledi.

Tekstil sektöründe çalışırken yenilenebilir enerji alanında çalışmaya 
başlayan Sedef Budak’ın öncülüğünde başlatılan TWRE’nin şu anda 1000 
üyesi var. Hedefi enerji sektöründe kadın çalışan ve yönetici sayısını artırmak 
olan TWRE, 2020 yılında hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli 
etkinliklere imza atarak ‘cam tavanları’ yıkacak…

Dünya çapında planlanan kömürlü termik santral sayısı, son 
üç yılda yüzde 50’nin üzerinde azalırken, 60 ülke yeni kömür 

santrali planlamaya devam ediyor. 746 şirketten 400’ü de kömür 
faaliyetlerini genişletme planları yapıyor.

Doğru ve akılcı finansmanın şirketlerin en önemli gündemi olduğu 
günümüzde finansal check up trendi başladı. Finansal check up ile 

şirketler, iş yapış modelini çıkartıp finansal olarak analiz ediyor; nakit 
akışını etkileyebilecek risk faktörlerini belirliyor ve majör-minör nitelikte 

olanları kategorize ederek şirketin nakit akışına uygun bir borçlanma 
yapısı oluşturabiliyor…
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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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Dünya Ekonomik Forumu tarafından 
yayınlanan The Industry Gender Gap 
(Endüstri Cinsiyet Uçurumu) raporu-

na göre, kadınların en az istihdam edildiği 
sektörlerin başında enerji geliyor. Dünya ge-
nelinde enerji sektöründe kadın çalışan sayı-
sı sadece yüzde 19, kadın CEO’ların oranı ise 
sadece yüzde 1! Enerji şirketlerinin üst düzey 
yönetimindeki kadın oranı yüzde 11; yönetim 
kurullarındaki kadın oranı ise yüzde 8. Bu 
düşük oranların çeşitli nedenleri var elbette 
ancak ön yargılar, iş-özel yaşam dengesinin 
kurulamamış olması ve rol modellerin olma-
ması… 
Kadın istihdamı konusunda ülkemizde yapı-
lan bir araştırmada da çarpıcı sonuçlar ortaya 
çıktı. Deloitte tarafından ELDER, EÜD, ETD, 
GAZBİR ve PETFORM gibi sektörün köklü sivil 
toplum kuruluşlarının iş birliğiyle yapılan ve 
enerji sektöründen 565 beyaz yakalı kadının 
katılım gösterdiği araştırmaya göre, kadın-
ların yüzde 73’ü enerji sektöründe olmaktan 
memnun. Geriye kalan yüzde 27’si ise başka 
sektörde olmayı tercih edebileceğini söylüyor 
ve eğer bu geçişi yapabilecek olsalar eğitim 
ve teknoloji başta olmak üzere, sağlık ve uzay 
teknolojileri alanlarını tercih edebileceklerini 
iletiyorlar.
Türkiye’de enerji sektöründe kadınların ço-
ğunluğu (yüzde 67) üst seviye yönetici olmayı 
hedefliyor. Yüzde 14’lük bir kısmı orta seviye 
yöneticiliği hedeflerken, yüzde 19’u da giri-
şimcilik hedefine sahip. Kısaca enerji sektö-
ründe çalışan kadınlar, önyargıları yıkan ya-
nıtlar veriyor ancak bir o kadar da olumsuz bir 
tablo ortaya çıkıyor. 
Çünkü araştırmaya katılan kadınların yüzde 
59’u, Türkiye’de enerji sektöründe ana kari-
yer hedeflerine ulaşmak için önünde bir yol 
görüyor. Öte yandan, sektörden ayrılmak iste-

me sebeplerinin en önemlilerinden biri ‘kari-
yer yolunda ilerleme fırsatlarının az olması’ 
şeklinde ortaya çıkıyor. Bunu, terfi konusun-
da ortaya çıkan rakamlar da destekliyor: Son 
şirketinde 5 yıldan fazla çalışanların oranı 
yüzde 40 olmasına rağmen, son şirketinde hiç 
terfi alamayan kadınların oranı yüzde 61 ve 
bir defa terfi alanların oranı ise yüzde 27. Yani 
kadınlara karşı bir tavır söz konusu… 
Ancak bu geleneği yıkacak bir dönüşüm ya-
şanıyor. O da yenilenebilir enerji ile kadınlar 
arasındaki uyum. Örneğin Uluslararası Yeni-
lenebilir Enerji Birliği tarafından gerçekleşti-
rilen bir araştırmaya göre, 40 farklı ülkedeki 
90 yenilenebilir enerji şirketinde işgücünün 
yüzde 35’ini kadınlar oluşturuyor. 
International Energy Agency (IRENA, Ulusla-
rarası Yenilenebilir Enerji Ajansı), Renewab-
le  Energy: A Gender Perspective (Yenilenebi-
lir Enerji: Cinsiyet Perspektifi) raporunda da 
yenilenebilir enerji sektöründeki kadın istih-
damını inceledi. Rapora göre, yenilenebilir 
enerji sektöründe 2017 yılında 10,3 milyon 
kişiye istihdam sağlandı. 2050 yılında ise 29 
milyon kadının yenilenebilir enerji sektörün-
de çalışacağı tahmin ediliyor. Rapora göre, 
yenilenebilir enerji sektöründe kadın istihda-
mı yüzde 32. Bu rakam sektörün tamamının 
oldukça üstünde.
Aynı dönüşüm Türkiye’de de yaşanıyor. Bu ay 
sayfalarımıza konuk ettiğimiz Sedef Budak bu 
isimlerden biri. TRWE ağını kurarak yenile-
nebilir enerji sektöründeki kadınları bir ara-
ya getiren Burak, cam tavanlar yıkıldığında 
kadınların bu alanda çok aktif rol alacağını 
düşünüyor. Bu düşüncede olan tek kişi Budak 
değil, TRWE’nin kısa zamanda ulaştığı kişi 
sayısı, kadınların enerjideki ayak seslerinin 
artacağını gösteriyor. 
Keyifli okumalar dileriz… 
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AKSA, DÜNYA ENERJİ 
KONGRESİ’NE KATILDI 

Aksa Enerji, 9-12 Eylül tarihleri arasında Abu 
Dhabi’de gerçekleşen Dünya Enerji Kongresi’ne 
katıldı. 150 ülkeden 10 binin üzerinde ziyaretçi-
nin katılım gösterdiği ve 250 konuşmacının yer 
aldığı kongre “Refah İçin Enerji” temasıyla ger-
çekleşti. 
Etkinlik hakkında görüşlerini paylaşan Aksa 
Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil 
Kazancı, “Kongre boyunca dünyanın farklı böl-
gelerinden gelen enerji sektörü temsilcileriyle 
görüştük. Türkiye’nin global enerji şirketi ola-
rak, üç kuşaktır devam eden başarı hikâyemizi 
tüm dünya ile paylaştık. Afrika’daki santralleri-
mizle ülkemize döviz girdisi sağlamaya devam 
edeceğiz. Diğer yandan yeni pazarlardaki yatırım 
arayışlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Acil 
enerji ihtiyacı olan ülkelerin elektriğe kavuşma-
ları ve kalkınmalarını hızlandırmak için enerji 
santralleri kurarak üzerimize düşeni yapmaya 
devam edeceğiz” dedi.
Şirketin üst düzey yöneticilerinin hazır bulundu-
ğu kongrede, Aksa Enerji, birçok ülkeden sektör 
profesyoneliyle bir araya gelerek uluslararası de-
neyimlerini paylaştı. İş geliştirme faaliyetleri kap-
samında dünyanın farklı ülkelerinden gelen enerji 
sektörü temsilcileriyle temaslarda bulunan Aksa 
Enerji, yeni pazarlardaki yatırım fırsatları ve yurt 
dışındaki iş geliştirme faaliyetleri hakkında bilgi 
alışverişinde bulundu. Aksa Enerji yöneticileri, 
kongrede, şirketin Gana, Mali ve Madagaskar’da 
6-9 ay gibi kısa sürelerde kurduğu ve işlettiği sant-
rallerle Afrika halkının elektriğe kavuşturulması 
amacıyla geliştirdiği projeleri anlattı. 

DAR GELİRLİ AİLELERE  
275 MİLYON LİRA  
DESTEK VERİLDİ 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 
dar gelirli ailelere yapılan elektrik yardımının 
ağustos ayı sonu itibarıyla 275 milyon liraya 
ulaştığını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Fatih Dönmez, Bloomberg HT’ye verdiği özel 
röportajda Türkiye enerji sektörü ile ilgili kap-
samlı bilgiler paylaştı. Dar gelirli ailelere yapı-
lan elektrik yardımı ile ilgili de son gelişmeleri 
paylaşan Dönmez, buna benzer uygulamaların 
gelişmiş ülkelerde de olduğunu belirterek, des-
teklerin önümüzdeki dönemde de süreceğini ifa-
de etti. 
Kamu binalarında enerji verimliliğinin arttırıl-
ması ile ilgili yayınlanan genelge kapsamında 
enerji verimliliği desteklerini arttırdıklarını kay-
deden Dönmez, her beş milyon liralık yatırımın 
bir milyon lirasını nakit olarak desteklediklerini 
söyledi. “Bu aslında bir yerde kamunun kendi-
sine bir hedef belirlemesidir. Kamu binalarında 
yüzde 27 tasarruf potansiyeli söz konusu” diyen 
Dönmez, vatandaşları ve iş insanlarını da yaşa-
dıkları alanlarda enerji verimliliği anlamında 
yapacakları çok şey olduğu konusunda uyararak 
enerji tasarrufu yapmaları çağrısında bulundu.  

DOĞAL GAZ İTHALATI 
HAZİRANDA YÜZDE  

8,7 AZALDI 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 
2019 Haziran Ayı Doğal Gaz Sektör Raporu’na 
göre, doğal gaz ithalatı bu yılın haziran ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 azala-
rak 2,67 milyar m3’e indi. Geçen yılın aynı ayın-
da ithalat 2,928 milyar m3 olmuştu. 
Rapora göre, haziran ayında doğal gaz tüketimi 
yüzde 19,60 düşüşle 2,15 milyar m3 olurken, ü-
retim yüzde 5,63 düşüşle 33,06 milyon m3 oldu. 
En fazla doğal gaz tüketimi 672,85 milyon m3’le 
dönüşüm/ çevrim sektöründe gerçekleşti. Elekt-
rik santrallerinin doğal gaz tüketimi ise 2018 
yılına göre yüzde 52,77 gerileyerek 1.095 milyon 
m3’ten 517,3 milyon m3’e geriledi. 
Doğal gaz ihracatı yüzde 226,25 artışla 84,62 
milyon m3 olarak gerçekleşirken, stoklar yüzde 
36,65 düşüşle 2,05 milyar m3’e indi. 
Haziran ayında en fazla doğal gaz 1.148 milyon 
m3’le Rusya’dan alındı. Bu ülkeyi, 650,67 mil-
yon m3’le Azerbaycan ve 438,50 milyon m3 ile 
Cezayir izledi. İthalatın kalan kısmı İran, Katar 
ve Nijerya’dan yapıldı. 

ENERJİ SEKTÖRÜNÜN BORÇ 
STOKU 47 MİLYAR DOLAR

Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün bankala-
ra mevcut borç stokunun 47 milyar dolar civa-
rında olduğu açıklandı. Türkiye Bankalar Birliği, 
son dönemde kamuoyunda doğal gaz santralleri 
hakkında yer alan tartışmaların daha sağlıklı bir 
zeminde yapılması amacıyla bir açıklama yaptı. 
Açıklamada, elektrik üretim ve dağıtım sektörü-
nün mevcut borç stokunun 47 milyar dolar civa-
rında olduğunu bildirdi.
Açıklamada yapılandırma ihtiyacı bulunan kredi 
portföyünün 12-13 milyar dolar düzeyinde oldu-
ğu kaydedilerek, bu tutarın yaklaşık 10 milyar 
dolar tutarındaki kısmının 2019 yılı içinde ya-
pılandırmasının tamamlanmasının beklendiği 
ifade edildi. 
Açıklamada, “Bu kredilere ilişkin sınıflandırma 
ve karşılık hesaplamaları uluslararası finansal 
modellere ve denetime uygun bir şekilde yapıl-
maktadır. Kredi teminatları ve santrallerin nakit 
akış projeksiyonlarındaki beklentilerin farklı ol-
ması nedeniyle karşılık oranları bankalar arasın-
da fark gösterebilmektedir. En olumsuz senaryo-
da dahi bu kredilerin tamamına karşılık ayrılsa 
bile bunun sektörün sermaye yeterlilik oranına 
etkisi yaklaşık yüzde 0,23 düzeyinde olacağı he-
saplanmaktadır. Bu kredilerinin tamamının 3. 
gruba alınması halinde dahi sektörün takipteki 
alacaklar rasyosuna etkisi yüzde 0,22 seviyesin-
de kalacaktır. Diğer bir değişle, bu kredilere iliş-
kin en muhafazakar şekilde hareket edilse bile 
etkisi oldukça sınırlı, makul ve yönetilebilir dü-
zeydedir” denildi.

 PANO 
Aycan Kızıldağ
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BANKACILAR VE SEKTÖR 
RÜZGARIN FİNANSMANI 

İÇİN BULUŞTU
EPDK Elektrik Piyasası Daire Başkanı Dr. Refik 
Tiryaki başkanlığında 7 ayrı bankanın temsilci-
leri ve EPDK yetkilileri arasında yapılan toplantı-
ya Türkiye rüzgar enerjisi sektörünün çatı birliği 
TÜREB de katıldı. 18 Eylül 2019’da yapılan ve 
rüzgar, rüzgarın finansmanı ve yönetmeliklerle 
ilgili bankaların sorularının ele alındığı toplan-
tıda Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Kuveyt 
Türk, QNB Finansbank, Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası TSKB ve Yapı Kredi Bankası’ndan üst dü-
zey yöneticiler ve proje finans müdürleri yer aldı. 

Toplantıda başta YEKDEM olmak üzere EPDK 
mevzuatı ve rüzgar sektöründeki finansmanı 
konusu ele alındı. EPDK Elektrik Dairesi Başka-
nı Dr. Refik Tiryaki başkanlığındaki toplantıya 
EPDK RES Grup Başkanı Mustafa Çelebi ve HES 
Grup Başkanı Deniz Daştan’ın yanı sıra Termik 
Grup Başkanı Ertuğrul Yıldız, TÜREB Başkanı Ha-
kan Yıldırım, TÜREB yönetim kurulu üyeleri Gü-
ray Erol ve Olcayto Yiğit, TÜREB Genel Koordina-
törü Zeynep Aslıhan Yurtsever ve Regülasyon ve 
Politikalar Müdürü Aytunç Zafer Akça da katıldı. 
Rüzgar enerjisinin finansmanını etkileyen konu 
başlıkları, yatırımcıya yansıyan farklı sorunlar, 
finansman yapıları ve projelerin finanse edile-
bilirliğini artırmak için öneriler de toplantıda 
detaylarıyla masaya yatırıldı. Toplantıların önü-
müzdeki süreçte periyodik olarak devam etmesi 
bekleniyor. 

GOOGLE, AVRUPA’DA 
TOPLAM 800 MW’LIK PPA’E 

İMZA ATTI 
Google, dünya genelinde uzun dönemli yenilene-
bilir anlaşmaları kapsamında Avrupa kıtasında 
toplam 793 MW’lık elektrik alım anlaşması imza-
ladı. Google CEO’su Sundar Pichai yaptığı açıkla-
mada, “İskandinav ülkeleri internetin ekonomik 
büyümeye nasıl destek olabileceğinin harika ör-
nekleri” dedi. Pinchai, şirketin önümüzdeki iki 
yıl içerisinde veri merkezlerine ise 3 milyar Euro 
yatırım yapacağını da ekledi. 
Google’ın Avrupa’daki en büyük PPA anlaşmaları 
(Power Purchasing Agreement-Elektrik Alım An-
laşmaları) İsveç’te 286 MW, Finlandiya’da 255 
MW, Danimarka’da 160 MW ve Belçika’da 93 MW 
olarak kaydedildi. Finlandiya’da yapılan anlaş-
mada alınacak elektrik iki rüzgar santralinden, 
Danimarka’da ise beş güneş çiftliğinden sağlana-
cak. 
Fransız enerji firması Engie’nin Benelux birimi 
de yaptığı açıklamada Google ile beş yıllık enerji 
alım anlaşması imzaladığını söyledi. 370 MW’lık 
anlaşmanın 93 MW’ı, Belçika kıyılarında bulu-
nan Norther o shore rüzgar santralinden tedarik 
edilecek. 

LİMAK ENERJİ, KİTAP 
OKUMA SEFERBERLİĞİ 

BAŞLATTI
Limak Enerji, “Paylaşmanın Enerjisi” mottosuyla 
temelini attığı yeni çalışmasıyla, 8 Eylül “Ulus-
lararası Okuma Yazma Günü” kapsamında her-
kesi kitap okumaya davet etti. Şirket çalışanla-
rı tarafından metro durakları ve metro içindeki 
oturaklara bırakılan dünya ve Türk klasikleri 
içerisinden seçilen kitaplara yolcular yoğun ilgi 
gösterdi. Proje, okuryazarlığın önemine dikkat 
çekmek amacıyla dünyada önemli bir gün kabul 
edilen 8 Eylül “Uluslararası Okuma Yazma Günü” 
kapsamında farkındalık yaratmayı amaçlıyor. 
Şirket, seçmiş olduğu kitaplarla “oku ve bırak” 
diyerek bir paylaşım zinciri oluşturmayı hedef-
liyor. Proje, kişilerin metro istasyonlarından al-
dıkları kitabı, okuyup tekrar metronun herhangi 
bir durağında bırakarak zinciri devam ettirmesi 
esasına dayanıyor. BURULAŞ iş birliğiyle gerçek-
leştirilen projeyle şehirdeki mevcut kitap okuma 
oranını da artırmak amaçlanıyor. Projenin her 
gün 280 bin kişinin tercih ettiği metroda ger-
çekleşmesi ise erişim sayısının yüksek olmasını 
sağlıyor.
İş yerinde çalışanları ile de kitap okuma günleri 
düzenleyen ve mini bir kitaplık oluşturan şir-
ketin, her dönem sonunda anaokulu ve ilkokul 
öğrencilerine dağıttığı “Enerjik Tatil Boyama ve 
Etkinlik Kitabı” da bulunuyor. Bugüne kadar yak-
laşık 18 bin kitabı öğrencilerle buluşturan şirket, 
yarıyıl ve yaz tatili boyunca Enerjik Tatil Boyama 
ve Etkinlik Kitabını, müşteri işlem merkezlerin-
de miniklere hediye etmeye devam edecek. 

ELDER, TÜAD BAYKUŞ 
ÖDÜLÜ’NE LAYIK GÖRÜLDÜ 

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), tü-
ketici memnuniyeti ve algısını ölçümlemek için 
yaptığı çalışmayla Türkiye Araştırmacılar Der-
neği (TÜAD) tarafından verilen Baykuş Ödülü’ne 
layık görüldü. ELDER, kamuoyunun elektrik da-
ğıtım hizmetine yönelik algısının tespit edilme-
sine ilişkin gerçekleştirdiği araştırmayla İtibarlı 
Baykuş Kategorisi’nde ödülünün sahibi oldu. 
Baykuş Ödülleri kapsamında, 16 kategoride ya-
pılan 188 başvuru değerlendirildi ve 67 başarılı 
araştırma projesinin ödül almaya hak kazandı. 

ELDER ödülü, ‘Elektrik Dağıtım Sektöründe Tüke-
tici Memnuniyeti ve Algı Araştırması Projesi’yle 
kazandı. Evde kullanılan elektrik dağıtım, doğal 
gaz, internet, su ve dijital yayıncılık gibi hizmet-
lerin tanınma, beğeni ve güven düzeylerinin tes-
pit edilmesi hedefiyle abonelerine yönelik olarak 
hayata geçirilen araştırma, 14 Mart-6 Ekim 2018 
tarihleri arasında 21 elektrik dağıtım şirketinin 
hizmet verdiği bölgelerde yapıldı. ERA Research 
& Consultancy tarafından gerçekleştirilen ve 9 
ay süren araştırmanın birinci evresinde karar ve-
ricilerin vizyonunun anlaşılması hedeflenirken 
ikinci evrede 81 ilde 6 bin 354 kişi ile telefonla 
görüşülerek 21 bölge bazında elektrik dağıtım 
hizmetine yönelik olması beklenen aksiyon algı-
ları tespit edildi. Araştırmanın üçüncü evresinde 
bulgular değerlendirildi. Son aşamada ise grup 
tartışmaları yapılarak, elektrik dağıtım hizmeti-
nin benzer sektörlerle karşılaştırılması masaya 
yatırıldı. 
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SEDAŞ KAÇAK ELEKTRİK 
KULLANIMIYLA 

MÜCADELEYE DEVAM 
EDİYOR

2009 yılından bu yana Sakarya, Kocaeli, Bolu ve 
Düzce il ve ilçelerinde elektrik dağıtım faaliyet-
lerini sürdüren SEDAŞ, enerjinin verimli kulla-
nılması konusunda, toplumsal ve sosyal sorum-
luluk bilinciyle hareket etmeye özen gösteriyor. 
SEDAŞ 2018 yılında gerçekleştirdiği başarılı mü-
cadelesini, 2019 yılında da sürdürmeye devam 
ediyor. SEDAŞ ekiplerinin, sahada kaçağa göz 
açtırmamak için yaptıkları mücadele, aldıkları 
önlem, kaçak tespitleri bu başarıda etkili oluyor.
Sahada yaptığı çalışmalarla, yasadışı elektrik 
kullanımını önleyerek yasaların uygulanması-
nı sağlayan SEDAŞ, kaçak elektrikle mücadelesi 
sayesinde, kaçak elektrik için hazırlanan düze-
neklerden meydana gelebilecek kazaların önü-
ne de geçecek aksiyonları almış oluyor. SEDAŞ 
ekipleri, kaçak takibi, aralıksız saha denetimle-
ri yaparak, kaçak elektrik kullanımlarını tespit 
ederken, hayati risk yaratan durumları ortadan 
kaldırıyor. SEDAŞ tarafından, sayaç tüketim ka-
yıtları ve abonesiz kullanım veri analizleri de 
yapılıyor. SEDAŞ abone olmadan elektrik kulla-
nımları,  ölçü devresinden geçirilmeden yapılan 
bağlantıları, ölçü devresine ve/veya sayaçlara 
müdahaleleri kayıt altına alarak yasal işlemlerin 
başlatılması yönünde aksiyon alıyor. 

YEDAŞ’TAN ELEKTRİK 
TESİSATÇILARINA SEMİNER
Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop illerinde 
yaklaşık 2 milyonun üzerinde vatandaşın elekt-
rik enerjisi ihtiyacını kaliteli ve kesintisiz bir 
şekilde sunan YEDAŞ, eğitim çalışmaları kapsa-
mında Samsun’da faaliyet gösteren elektrik te-
sisatçılarına yönelik eğitim semineri düzenledi.
Genel Müdürlük eğitim salonunda düzenlenen 
seminere Elektrik Tesisatçıları Odası Başkanı 
Osman Saka ile birlikte çok sayıda oda üyesi es-
naf katıldı. ‘Yeni bağlantı’ sürecinde, elektrikçi 
ve yapı sahiplerinin proje onay ve bağlantı baş-
vurusu yapabilme imkanı sağlayan EDAŞ ONLI-
NE hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirildi. 
Sunumda, yeni bağlantı sürecinin  son aşaması 
olan tesisat kontrol ve geçici kabul başvuruları-
nın da online yapılabileceği belirtilerek, online 
uygulama ile yapı sahipleri ve elektrikçiler baş-
vurularını işletmelerimize gelmeden, bulunduk-
ları yerden yapabilecek, 7/24 faaliyette olacak 
sistemde işlemlerini yürütebilecek ve takip ede-
bileceği bilgisi verildi. 
Seminerde, işe başlama ve iş bitirme evrakının 
sisteme yüklenmesi, tesisat  kontrol talebinde 
bulunulması, yapı bağlantı projesinin sisteme 
yüklenmesi ve akım trafo test başvurusunun ya-
pılması, enerjilendirme talebinde bulunulması, 
konularında detaylı açıklamalar da yapıldı. 

ZORLU ENERJİ’DEN KADIN 
VE ERKEK HERKES İÇİN 

“EŞİT Bİ’HAYAT” ÇAĞRISI
Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji alanında-
ki öncülerinden Zorlu Enerji, Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Programı’nın lansmanını Eskişehir’de 
gerçekleştirdi. Toplantıda seminer, yönetici 
workshop’u ve interaktif oyunlar dahil toplum-
sal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yara-
tacak birçok çalışma Zorlu Enerji çalışanlarının 
katılımıyla gerçekleştirildi. Zorlu Holding’te 
toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun sözcülü-
ğünü üstlenen Zorlu Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi Selen Zorlu Melik yaptığı konuşmada; “Ge-
leceğin şirketleri arasında güçlenerek yerimizi 
almak ve yeni dünyayı takip ederek var olmak 
istiyorsak bunu ancak kadınlar ve erkekler ola-
rak yan yana durduğumuzda başarabileceğimizi 
biliyoruz. Eşitliği sadece kadınlar için değil, er-
kekler için, toplum için, dünyamız için istiyoruz. 
Bu anlayışla, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik 
vizyonumuzun önemli parçası olarak hayata ge-
çirdiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili ça-
lışmalarımızı, hazırladığımız yol haritası ve şir-
ketlerimizin yöneticilerinden oluşan Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Komitemizin liderliğinde tüm 
şirketlerimize yayıyoruz” dedi.
Zorlu Enerji, Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultu-
sunda Zorlu Holding bünyesinde başlatılan sür-
dürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareke-
tinin en önemli halkalarından biri olan toplumsal 
cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarına, elekt-
rik perakende satış ve ticaret hizmetleri sunduğu 
Osmangazi Bölgesi’ndeki şehirlerden başlayarak 
bir ilke daha imza attı. Program kapsamında yapı-
lacak çalışmalar Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya 
ve Uşak illerinde de devam edecek.

TANAP AİLESİ DOSTLUK 
MAÇINDA BULUŞTU 

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları 
Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması kapsa-
mında desteklenen Sorgun Engelliler Umut Spor 
Kulübü ve Yeşil Gönen Bedensel Engelliler Spor 
Kulübü arasında dostluk maçı oynandı. Ankara 
Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi spor salonundaki maç, TA-
NAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal, Çevre ve 
Uyum Direktörü Fatih Erdem’in açılış konuşması 
ile başladı. Hastanedeki gaziler ve TANAP çalı-
şanları aileleriyle birlikte maçı izledi.

TANAP’ın desteklediği Sorgun Engelliler Umut 
Spor Kulübü’nün “Sahada Engeller Ortadan Kal-
kıyor” ve Yeşil Gönen Bedensel Engelliler Spor 
Kulübü’nün “Yeşil Gönen Spor İle Yeni Bir Ha-
yat” projeleri ile dezavantajlı grupların spor ile 
sosyal uyumunun güçlendirilmesi amaçlandı. 
Başarıyla uygulanan destek mekanizmaları ile 
engelli bireylerin sportif faaliyetleri için yeni-
likçi yaklaşımlar teşvik edilirken; sporcular için 
basketbol tekerlekli sandalyeleri, spor ve sporcu 
malzemeleri tedarik edildi. Proje kapsamında ay-
rıca özel eğitim sınıflarının tadilatı ve tefrişatı da 
yapılarak bölgedeki engelli gençlerin eğitim kali-
tesinin arttırılmasına katkı sağlandı.
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Emre Okuyan, GÜYAD 
yönetimine girdi 

Borusan ENBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş. Stratejik 
Planlama, İş Geliştirme & Satış, Ticaret Direktörü Mehmet 
Emre Okuyan Borusan Enerji adına GÜYAD yönetimine katıldı.

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD), güneş ener-
jisi sektöründeki son gelişmeleri ve derneğin faaliyetlerini ele 
almak amacıyla 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında bir 
araya geldi. Limak Enerji Grubu CEO’su Birol Ergüven’in ev 
sahipliğinde yapılan toplantıda GÜYAD yönetiminin büyük ço-
ğunluğu hazır bulundu. Alınan kararla Borusan ENBW Enerji 
Yatırımları ve Üretim A.Ş. Stratejik Planlama, İş Geliştirme & 
Satış, Ticaret Direktörü Mehmet Emre Okuyan da Borusan 
Enerji adına GÜYAD yönetimine katıldı.

SOCAR Türkiye’ye taze kan 
SOCAR Türkiye Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü görevine Mehmet 

Sezgin getirildi. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezu-
nu olan Sezgin, MBA eğitimini Fransa’da INSEAD’de tamamladı. 20 yıldan fazla profesyonel 
tecrübesi bulunan Sezgin, bankacılık sektöründe analist olarak başladığı kariyer hayatına, 
Turkcell’de yatırımcı ilişkileri ve daha sonra iş geliştirme bölümlerinde devam etti. Garanti 
Yatırım’da başkan yardımcısı olarak görev alan Sezgin, ardından ABN Amro Bank’ta başkan 
yardımcılığı görevini üstlendi. 2010 yılında direktör olarak başladığı ÜNLÜ & Co.’da yaklaşık 
9 yıl çalışan Sezgin, bu şirkette son olarak yönetici direktör pozisyonunu üstlendi. Sezgin 
2 Eylül itibarıyla Azerbaycan ve Türkiye arasındaki iş birliğinin ekonomi alanındaki simgesi 
olan SOCAR Türkiye’de Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak kariyer 
hayatına devam edecek. 

Aramco’da tepe yönetimi değişti
Suudi Arabistan kamu petrol şirketi Aramco’nun başkanlığına Enerji Bakanı 

Halid el-Falih yerine, Kamu Yatırım Fonu Genel Müdürü Yasir bin Osman el-Ru-
mayyan getirildi. Suudi Arabistan’ın Aramco hisselerinin bir kısmını halka arzı-
na yönelik hazırlıklarının bir parçası olarak yönetim değişikliği yapıldı. Dünyanın 
en büyük petrol şirketlerinden Saudi Aramco’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 
Enerji Bakanı Halid el-Falih yerine ülkenin egemen varlık fonu PIF’ın başkanı 
Yasir el-Rumayyan getirildi. 

Enerji Bakanı el-Falih Aramco Yönetim Kurulu’ndan da çıkarılarak yerine 
Ulaştırma Bakanı Nabeel al-Amudi atandı. 2016’dan beri Aramco Yönetim Ku-
rulu’nun üyesi olan Er-Rumayyan, Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği danışma-
nı olarak da görev yapıyor. 
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ALBAYRAK, 3 MILYAR DOLARLIK ENERJI YATIRIMI YAPACAK

Albayraklar Almaden Global Enerji, YEKA-GES 
ihaleleri ile birlikte Türkiye’ye toplam 3 milyar 

doların üzerinde enerji yatırımı yapmayı planlıyor. Al-
bayraklar Şirketler Grubu Türkiye’ye yenilenebilir enerji 
tesisleri kurmak üzere dünya devleri ile Dubai’de or-
taklık sözleşmesi imzaladı. Albayraklar Almaden Glo-
bal Enerji ile Türkiye’de güneş enerji santrallerinin yanı 
sıra petrol ve savunma teknolojileri başta olmak üzere 
farklı sektörlere de yatırım yapmak amacıyla kurulan 
ortaklıkta, Global Investments Group Başkanı Bahreyn 
Kraliyet Ailesi’nden Shaikh Abdulaziz Al Khalifa, mer-
kezi Çin’de bulunan Almaden firmasının CEO’su Dan 
Tseng ve Yönetim Kurulu Üyesi Wen Kai Hsu ve Al Re-
yami & Muhyealdeen International firmasından Naser 
Muhyealdeen bulunuyor. 

İmza töreni sonunda yapılan açıklamalarda yatı-
rımlara vakit kaybetmeden başlanacağı belirtilirken 

yeni ortaklık firmasının Türkiye’de yarım kalan GES 
projelerini tamamlamak için de teklif vermeye hazır 
olduğunu yatırımların sadece Türkiye ile sınırlı kalma-
yıp Albayraklar üzerinden Türkiye’nin komşu ülkeleri-
ne de açılacaklarını belirttiler.

ÇINLI ŞIRKETLER, ASEAN ÜLKELERINE  
11 MILYAR DOLAR YATIRIM YAPACAK 

Çinli enerji şirketleri Filipinler, Malezya, Tayland, 
Endonezya ve Singapur’dan oluşan ASEAN ül-

kelerinde 11 milyar dolarlık yatırım yapacak. China 
Electricity Council (Çin Elektrik Konseyi), Çin’in önem-
li enerji şirketlerinin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği 
(ASEAN) ülkelerinde 11 proje çerçevesinde 1,08 mil-
yar doları tutarında yatırımı tamamladığını, imzalan-
mış 9,91 milyar dolarlık sözleşmeyi de hayata geçire-
ceğini açıkladı. Çin elektrik enerjisi firmalarıyla ASEAN 
ülkeleri arasındaki işbirliği hidroelektrik santralleri, 
rüzgar enerjisini, fotovoltaik enerji ve diğer alanları 

kapsıyor. 
Öte yandan Asya Yatırım Bankası (AIIB), ASEAN ül-

kelerine 1 milyar dolar yatırım yapacak. AIIB Başkanı 
Jin Liqun, ASEAN ülkelerinde 1,09 milyar dolar olan 
altı projeye yatırım yapacaklarını belirtti. Jin, son dört 
yılda AIIB’nin altı ASEAN ülkesindeki 10 projeye toplam 
1 milyar dolar yatırım yaptığını belirterek, Kuşak ve Yol 
Girişimi’nin ASEAN bölgesindeki karşılıklı bağlantıyı 
güçlendirmedeki rolünü vurgulayarak, işbirliğinden 
daha fazla fayda ve kazanç elde edeceğinden emin 
olduğuna dikkat çekti.
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GAZI-9 RES’IN TÜRBINLERINI 

GE TEMIN EDECEK 

Sanko Enerji, Çanakkale’de kuracağı 51 MW 
gücündeki Gazi-9 Rüzgâr Enerji Santrali’nin 

türbinlerini tedarik etmesi için GE Yenilenebilir Ener-
ji’yi tercih etti. GE Yenilenebilir Enerji, rüzgâr türbini 
kanatlarının üretimini LM Wind Power’ın İzmir’de bu-
lunan Bergama tesislerinde, yerli olarak gerçekleşti-
recek. Gazi-9 Rüzgâr Enerji Santrali, GE Yenilenebilir 
Enerji’nin Türkiye’de Cypress ünitelerinin kurulacağı 
ilk tesislerden biri olma özelliğini taşıyor.

100 bin eve yetecek güçte yenilenebilir enerji üre-
terek, ülkenin yenilenebilir enerji hedeflerinin destek-
lenmesinde önemli bir rol üstlenecek olan santralin 
inşaatına yılın son çeyreğinde başlanacak. Üretimin 
başlama tarihi ise 2020 yılının ekim ayı olarak plan-
lanıyor. 

Sanko Enerji’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, 
Gazi-9 RES projesi için toplam 65 milyon dolar yatırım 
yapılacağı belirtilerek “Bu anlaşmayla birlikte, Sanko 
Enerji tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından olu-
şan mevcut 725 MW’lık kurulu gücünü 2020 yılı sonu-
na kadar 900 MW’a çıkarma hedefine bir adım daha 
yaklaşmış olacak” denildi. 

GE Yenilenebilir Enerji tarafından geçen yıl duyu-
rulan Cypress, günümüzde operasyon halinde olan en 
güçlü rüzgâr türbini olma özelliğini taşıyor. Cypress; 
Yıllık Enerji Üretiminde (AEP) kayda değer iyileştirme-
ler, hizmet elverişliliğinde yüksek verimlilik, iyileştiril-
miş lojistik özellikleri ve konumlandırma potansiyeli, 
dolayısıyla da müşteriler için daha fazla değer sağ-
lıyor. 

VODAFONE’DAN ADANA’YA 
GÜNEŞ ENERJISI YATIRIMI 

Dünya genelinde 2025 yılına kadar sera gazı 
emisyonlarını yüzde 50 azaltmayı ve yüzde 

100 yenilenebilir enerji kullanmayı hedefleyen Voda-
fone, güneş enerjisi yatırımları ile yenilenebilir enerji 
kaynak kullanımını artırıyor. Vodafone, Adana Bulut 
Teknoloji Merkezi’nde öz tüketim amacıyla çatı tipi 
güneş enerjisi yatırımı gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 mil-
yon TL’ye mal olması beklenen proje tamamlandığın-
da, yılda ortalama 768 bin kWh elektrik enerjisi üreti-
lecek ve merkezin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 20’si 
yenilenebilir enerjiden karşılanacak.

Vodafone Adana Bulut Teknoloji Merkezi Güneş 
Enerjisi Santrali’nde öz tüketim amacıyla yıllık orta-
lama 768 bin kWh elektrik enerjisi üretilmesi, 10 yıllık 
toplam üretimin ise 7,4 milyon kWh’ye ulaşması he-
defleniyor. Toplamda yaklaşık 4 milyon TL’ye ulaşma-
sı beklenen yatırım tamamlandığında, Adana Bulut 
Teknoloji Merkezi’nin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 
20’si güneş enerjisiyle karşılanacak. Gölgeleme, kab-
lolama, ısı gibi nedenlerle oluşan kayıpların en düşük 
seviyeye indirildiği ve yüksek verimli panellerin kul-
lanıldığı proje, Türkiye’de doğrudan bir veri merkezi-
ni enerjilendiren en büyük kapasiteli güneş enerjisi 
santrali olma özelliğini taşıyor. Vodafone’un Yeşil Veri 
Merkezi stratejisini de destekleyen proje, yılda 389 
ton karbondioksit azaltımı ile şirketin karbon ayak izi 
azaltımı hedefine de katkı sağlayacak. 
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EN GÜÇLÜ GELGIT ENERJI PLATFORMUNA  
ISKOÇYA EV SAHIPLIĞI YAPACAK

İskoçya hükümeti, tamamlandığında dünyanın en 
güçlü gelgit üreten yüzer platformu olması bek-

lenen 2 MW’lık gelgit enerjisi projesi için 3.4 milyon 
sterlin tutarında fon desteği sağlayacak. İskoçya hü-
kümeti, gelgit enerji projelerine yönelik olan 10 milyon 
sterlinlik Saltire Gelgit Enerji Fonu kapsamında dün-
yanın en güçlü yüzen gelgit türbini olması beklenen 
proje için, 3.4 milyon sterlin tutarında fon desteği 
sağlayacağını duyurdu. Fon, yılda 1.700’den fazla eve 
elektrik verebilecek iki megawatt kapasiteli O2 yüzer 
gelgit enerji türbinini inşa etmek için kullanılacak.

Denizlerdeki oluşan gelgit olayından yararlanarak 
2 MW’tan daha fazla elektrik üretebilecek 72 metre-
lik O2, İskoçya’da inşa edilecek ve Orkney’deki Avrupa 
Deniz Enerji Merkezi’ne kurulacak. Türbin rotorları, 
elektriğin her iki gelgit yönünden üretilmesini sağla-
mak için 360 derece döndürülebiliyor.

Proje sahibi Orbital Marine Power, 2020’de proje 
tamamlandığında, dünyanın en güçlü gelgit üreten 
platform olacağını kaydetti. Şirket, hükümetin bu yılın 
sonuna kadar vereceğini duyurduğu 10 milyon ster-
linlik Saltire Gelgit Enerji Fonu’ndan ilk yararlanan şir-
ket oldu.  

“KONYA’NIN BOZKIRI”NA 25 MW’LIK HES KURULUYOR 

Hidrosolar Elektrik, Konya’nın Bozkır ilçesi sınır-
ları içindeki Göksu Deresi üzerinde 25,187 MW 

kapasiteli hidroelektrik santrali işletecek. Hidrosolar 
Elektrik Üretim, sulama ve enerji amaçlı olarak kulla-
nılması planlanan santrali, DSİ Genel Müdürlüğü’nce 
yapılan ihale sonucunda, 49 yıllığına işletmek üzere 
işletme hakkını devraldı.

Yaklaşık 9,5 milyon lira bedelli proje, nehir tipi 
Bozkır 1 ve Bozkır 2 HES olmak üzere iki aşamalı ve 
toplam 26,231 MWm/ 25,187 MWe kurulu güce sahip. 
Ayrıca tesisin inşaat aşamasında kullanılmak üzere, 
birer adet kırma-eleme tesisi ve beton santrali de ku-
rulacak. Bozkır Barajı’nın mansabına yapılacak etek 
santrali ve Bozkır 1 HES ile alt kotlarında yer alacak 
Bozkır 2 HES’te, barajın sulama sularından elektrik 
üretilecek.

Bozkır-1 HES tesisinde, sulama suyu ihtiyacına 
göre yalnız sulama mevsiminde su verilmesi esna-
sında enerji üretilecek. Proje kapsamında üretilecek 
enerji, ulusal enterkonnekte sisteme TEİAŞ Genel Mü-
dürlüğü ile yapılacak bağlantı anlaşması çerçevesin-
de verilecek. 

INGILIZ ŞIRKET, ALMAN 
4HUNDRED’I SATIN ALDI

İngiliz enerji şirketi Octopus Energy, Almanya’nın 
ilk dijital odaklı yenilenebilir enerji sağlayıcısı 

4hundred şirketini satın aldı. İngiliz elektrik ve gaz 
tedarikçisi Octopus Energy, Almanya’daki varlığını 
genişletiyor. Octopus Energy, Almanya’nın ilk dijital 
odaklı yenilenebilir enerji sağlayıcısı 4hundred şirke-
tini satın aldı. Satın alma işleminin 4 Eylül 2019’da 
yürürlüğe girdiği kaydedildi. 

Octopus Enerji CEO’su Greg Jackson satın almanın 
enerjiye yönelik güçlü yaklaşımlarıyla küreselleşme 
yolunda heyecan verici bir adım olduğunu belirterek, 
“Teknolojimiz, İngiltere’deki ekonomik yeşil enerji 
devrimini yönlendirmeye yardım ediyor ve şimdi daha 
fazla ülke ile Avustralya ve Almanya’da da aynısını ya-
pacak” dedi. 2017 yılında kurulan ve “adil ve şeffaf” 
bir iş modeli sağlamayı amaçlayan 4hundred şirketi-
nin 11 bin müşterisi ve 26 çalışanı bulunuyor. 

FRANSIZLAR SEMERKANT’IN 
GÜNEŞINI ENERJIYE 

ÇEVIRECEK

Total Eren, 166 milyon dolar yatırımla Özbekis-
tan’ın Semerkand şehrinde 100 MW kapasiteli 

güneş enerjisi santrali kuracak. Eren Groupe şirketle-
rinden yenilenebilir enerji yatırımcısı Total Eren, Öz-
bekistan’da 100 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali 
kurmak için bir anlaşma imzaladığını duyurdu. 

Fransız enerji şirketi Total’in dolaylı olarak yüzde 
23 hisseye sahip olduğu bağımsız enerji üreticisi Total 
Eren, anlaşma çerçevesinde Semerkand bölgesinde 
100 MW’lık bir güneş enerjisi santrali tasarlayacak, 
finanse edecek, inşa edecek ve işletecek. Santralin 
inşa çalışmalarının 2020 yılının ilk çeyreğinde başla-
ması ve 2021 yılının son çeyreğinde tamamlanması 
planlanıyor. 

BALIKESIR’E 62 MILYONLUK  
BIYOMETANIZASYON TESISI KURULUYOR

Energrom, Balıkesir’de kurulacak 4 MW’lık te-
siste günde günde 709,5 ton büyükbaş hayvan 

ve tavuk dışkısını işleyerek elektrik üretecek. Tesiste 
bölgede oluşan hayvan dışkısı (büyükbaş besi ve süt 
hayvancılık işletmeleri ve yumurta tavuğu işletmele-
ri) atıklarından elde edilen biyogazdan elektrik üre-
tilecek. Balıkesir Biyometanizasyon Tesisi’ne gele-
cek olan atıklar anaerobik ortamda, biyolojik olarak 
parçalanacak. Büyükbaş hayvan atıklarının biyolojik 
olarak parçalanması esnasında açığa çıkacak olan 
biyogaz ise kojenerasyon ünitesinde elektrik ve ısı 

üretimi için kullanılacak. Biyometanizasyon prosesi 
sonucu ortaya çıkacak olan fermente ürünlerden katı 
fermente ürün gübre kurutma ünitesinde kurutularak 
Organomineral gübre üretilecek.

Yaklaşık 62 milyon lira değerindeki proje kapsa-
mında ilk olarak 3,201 MWe/3,285 MWm kapasite 
ile 2019 yılı için EPDK kabulü için başvurularak işle-
time başlanması planlanıyor. 2020 yılında ise 4,268 
MWe/4,380 MWm kapasite ile kabul yaptırılarak işle-
time devam edilecek.
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ODTÜ KAMPÜSÜNE GÜNEŞ 
ENERJILI BANKLAR 

YERLEŞTIRILDI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ankara 
yerleşkesinde güneş enerjisi ile çalışan şarj 

üniteli banklar kullanıma sunuldu. Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi karbon ayak izini azaltmak amacıyla 
kampüs içinde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullan-
ma konusunda ilk adımı attı. AdımODTÜ kapsamında 
gerçekleştirilen projede toplanan bağışlarla güneş 
enerjisi ile çalışan şarj üniteli banklar Ankara yer-
leşkesi içerisinde kullanıma sunuldu. İlk adım olarak 
kampüsün dış aydınlatmalarının bir kısmının topla-
nan desteklerle güneş enerjisi ile çalışan sistemlere 
dönüştürülmesi amaçlanıyor. Hedeflenen fona ulaşıl-
dığında Ankara kampüsünün A-1 kapısı ile rektörlük 
binası arasındaki aydınlatma direkleri, güneş ener-
jisi ile çalışan direklerle değiştirilecek. Güneş enerjili 
kampüs projesi için toplam 250 bin lira toplanması 
hedefleniyor. Şu ana kadar ise toplanan miktar ise 9 
bin 359 lira. 

AdımODTÜ; öğrenci, bilimsel araştırma ve toplum-
sal hizmet odaklı projelere, toplumun her kesiminin 
dilediği tutar ile maddi destek verebileceği, projelerin 
duyurulmasına katkıda bulunabileceği ve hatta gö-
nüllü olarak projelere dahil olabileceği internet sitesi 
tabanlı bir iletişim-paylaşım-hareket platformu. 

TÜRK MB, HIRVATISTAN’DA 
IKINCI JEOTERMAL 

SANTRALINI KURUYOR 

Türk MB Holding iştiraki olan MB Jeotermal, 
Hırvatistan’ın Legrad kentinde Hırvat şirket 

Ekonerg ile 19,9 MW’lık jeotermal enerji santrali ge-
liştirmek üzere sözleşme imzaladığını bildirdi. Söz-
leşmenin imzalanması ile birlikte yıllık 165 GWh elekt-
rik üretecek olan santralin geliştirme süreci başlamış 
oldu. Santral, Koprivnica yakınlarındaki Legrad’da bu-
lunuyor. 

Jeotermal enerji hava koşullarından etkilenmedi-
ğinden, santralin Hırvatistan’ın kuzey iletim sistemine 
sürekli enerji sağlaması bekleniyor. 

Santral, MB Holding’in Hırvatistan’da geliştirdiği 
ikinci büyük jeotermal projesi. Grup halihazırda Bje-
lovar yakınlarındaki Velika Ciglena’da bir jeotermal 
enerji santrali işletiyor. Santral Hırvatistan’ın ilk jeo-
termal santrali olmakla birlikte Avrupa Birliği’nde ORC 
(organik rankin döngüsü) ilkesiyle faaliyet gösteren 
en büyük santrali olma özelliği taşıyor. 

Santralin kurulu gücü 16,5 MW seviyesinde bulu-
nuyor. MB Holding, Hırvatistan’daki jeotermal santral-
lerinin kurulu gücünü 80 MW’a çıkarmayı hede iyor. 
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alanlarının ve dolayısıyla yutak kapasitesinin artırıl-
ması, bisiklet yollarının bin kilometreden 4 bin kilo-
metreye çıkarılmasını da saydı.

400 binada sıfır atık sistemine geçilecek
Yıl başında uygulanan giren ücretli plastik poşet 

uygulaması ile plastik poşet kullanım oranını 4’te 3 
oranında düşürüldüğüne de dikkat çeken Cumhur-
başkanı 2023 yılında 400 bin binada sıfır atık siste-
mine geçilmenin ve atıkların geri kazanım oranının 
yüzde 13’ten yüzde 35’e çıkmasını da Türkiye’nin 
hedefleri arasında olduğunu yineledi. 

Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelede ba-
şarıya ulaşabilmesi için öncelikle yerel düzeyde 
eyleme geçilmesi gerektiğinin farkında olduğunu 
kaydeden Erdoğan, Türkiye’nin bu alanda Kenya ve 
Birleşmiş Milletler-Habitat ile beraber “Altyapı, Şe-
hirler ve Yerel Eylem” çalışma grubunun eş başkan-
lığını yürüttüğünü hatırlatırken, grubun girişimleri 
hakkında şu bilgileri verdi:

İlk girişim, yerel iklim yatırımı için liderlik giri-
şimidir. İkincisi ise herkes için sıfır karbon binalar 
girişimidir. Bu önemli girişimin iki temel bileşeni 
vardır. İlki 2030 yılına kadar yeni binaların, 2050 yı-
lına kadar ise mevcut binaların sıfır karbon hâle ge-
tirilmesi amacıyla yol haritalarının hazırlanmasıdır. 
İkincisi; 2030 yılına kadar küresel ölçekte yaklaşık 1 
trilyon dolar tutarındaki yatırımın hayata geçirilme-
sidir. Üçüncü girişimimiz, iklim dostu ulaşım girişimi 
ile sürdürülebilir kentsel ulaşım sistemlerinin oluş-
turulmasını hedefliyoruz. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş 
Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için bu-
lunduğu New York’ta katıldığı İklim Eylemi Zirvesi’nde 
bir konuşma yaptı. Erdoğan, iklim değişikliğini sonuç-
ları itibarıyla sınır tanımayan küresel bir sorun ola-
rak tanımladığı konuşmasında, Türkiye’nin bu alanda 
gerçekleştirdiği çalışmalar ve hedefleri anlattı. 

Türkiye’nin kalkınma hedeflerinden vazgeç-
meden iklim değişikliğine uyum ve afetlere karşı 
dayanıklılığa yönelik politikaları hayata geçirdiğini 
söyleyen Erdoğan, yerel düzeyde iklim değişikliğiyle 
mücadele etmek için her bir bölge için ayrı eylem 

planları hazırladıklarını, ilk olarak Karadeniz Bölgesi 
için eylem planının yayımlandığını, diğer bölgeler 
için de kısa sürede yayımlanacağını kaydetti.

Türkiye’nin 2023’te elektrik üretiminde haliha-
zırda yüzde 30 seviyesindeki yenilenebilir kaynak 
payının yüzde 39’a yükselmesi ile ormanlık alanla-
rın Türkiye yüzölçümünde yüzde 30’luk paya ulaş-
masını hedeflediğini kaydeden Erdoğan, ayrıca 
Türkiye’nin hedefleri arasında trafik sorunu ve sera 
gazı emisyonu azaltımı için metro hatları inşası, de-
miryollarının yük ve yolcu taşımacılığındaki payları-
nın yükseltilmesi, millet bahçeleri projeleriyle yeşil 

İklim Eylemi Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin iklim değişikliği ile ilgili çalışmaları 
hakkında bilgi vererek 2030 yılına kadar yeni binaların, 2050 yılına kadar ise mevcut binaların sıfır karbon 
hâle getirilmesi amacıyla yol haritalarının hazırlandığını söyledi. Erdoğan ayrıca 2030 yılına kadar küresel 

ölçekte yaklaşık 1 trilyon dolar tutarındaki yatırımın hayata geçirileceğini belirterek “Türkiye olarak iklim dostu 
ulaşım girişimiyle sürdürülebilir kentsel ulaşım sistemlerinin oluşturulmasını hedefliyoruz” dedi… 

TÜRKİYE İKLİM KANUNU 
HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel 
Müdür Yardımcısı Sebahattin Dökmeci, Türkiye’nin 
iklim kanunu hazırlıklarına başladığını söyledi. 
Dökmeci açıklamayı, Türkiye Cumhuriyeti’ni tem-
silen katıldığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı hazır-
lıkları kapsamında 27-29 Ağustos 2019 tarihleri 
arasında düzenlenen Delegasyon Başkanları toplan-
tısında yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınla-
nan açıklamaya göre, Türkiye’nin Karadeniz Eylem 
Planı’nı hayata geçirdiğini kaydeden Sebahattin 
Dökmeci, ayrıca gündem kapsamındaki konularda 
Türkiye’nin müzakere pozisyonu hakkında ve Eylül 
ayında düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim 
Zirvesi marjında Türkiye’nin eş öncülüğünü üstlen-
diği altyapı, şehirler ve yerel eylem teması konula-
rında bilgi verdi.

İklim değişikliğiyle mücadele için  
1 trilyon dolarlık yatırım yapılacak

Türkiye, 2023 yılında 400 bin 

sıfır atıklı bina hedefliyor
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Türkiye’de tekstil hacminin küçülmesi ile kendime 
daha çevreci ve sürdürülebilir bir iş arayışına gir-
dim. Her zaman ilgimi çeken rüzgar türbinleri ile 
ilgili ne yapabilirim diye araştırmaya başladım ve 
ticari bağlantılarım sayesinde Uzak Doğulu türbin 
üreticileriyle temasa geçip satış mümesilliklerini 
almak suretiyle yenilenebilir enerji sektörüne giri-
şimci bir genç kadın olarak ilk adımımı attım.

Aslında radikal bir karar verip tamamen farklı 
bir sektöre adım atmışsınız. Peki Türkiye için de 
oldukça yeni olan yenilenebilir enerji alanındaki 
yolculuğunuz nasıl devam etti? 

4 yıl rüzgar, güneş, hidroelektrik, jeotermal ve 
biyogaz enerji santrallerine sistem ve jeneratör te-
dariki konularında çalıştıktan sonra 2012 itibarıyla 
Avrupalı rüzgar santrallerine bağımsız teknik danış-
manlık veren çok iyi referanslı bir firmanın acentesi 
oldum ve o günden beri de aynı firmanın Türkiye 
ülke temsilciliğini yapıyorum. Bu süreçte 100’e ya-
kın yenilenebilir enerji santralinin proje geliştirme, 
yatırım kararı, proje finansmanı ve işletme alınması 
süreçlerinde uzman olarak çalıştım.

Geçtiğimiz 12 yıl içinde Türkiye’deki enerji ge-
lişimi ve dönüşümüne şahit olduğum kendimi çok 
şanslı hissediyorum. Bununla beraber enerji kariye-
rimin ilk günlerinden beri kadın olarak toplantılarda 
ve sahada hep yalnızdım.

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektöründeki Türk 
Kadınları Grubu TWRE’yi kurmaya nasıl karar 
verdiniz? 

TWRE benim hobim ve sürdürülebilir bir yaşam 
için emek veren tüm kadınlara armağanım. Bu bir 
iletişim grubu, sektöre yeni girenler ve girmek iste-
yen kadınlar ile sektörde rüşdünü ispat etmiş dene-

yimli kadınların bir araya geldikleri ve birbirlerinden 
destek aldıkları bir ağ. Online olarak başlattığım bu 
kapalı grubun bugün 1000’e yakın üyesi var, inanın 
yenilenebilir enerji alanında çalışan bu kadar oldu-
ğunu görmek çok umut verici.

2020 YILINDA PILOT ÇALIŞMALAR 
HAYATA GEÇIRILECEK

Grubun çalışma alanları, projeler ve düzenlediği 
etkinlikler nelerdir?

TWRE, kadınların enerji sektöründe yer bulması 
ve sektörün kadınlara eşit haklarla iş imkânı sun-
ması için başlatılmış bir kadın inisiyatifi. Önceliğimiz 
kadın eşitliği, kadınlara eşit maaş ve iş imkânın su-
nulması. Bunu sağlamak için ise üyelerimize kariyer 
ve istihdam desteği veriyoruz. Özgeçmişlerin düzen-
lenmesinden, ücretsiz mentörlük ve eğitimlere ka-
dar kendilerini hangi yönde geliştirmek istiyorlarsa 
o konuda gelişim ve dönüşümlerine destek oluyo-
ruz. Büyük firmaların insan kaynakları ve teknik de-
partmanları ile iş birliklerimiz sürüyor. Öğrencilere 
staj ve mezunlara iş fırsatları yaratıyoruz.

2019 yılında bir tanışma toplantısı ve sonrasında 
Dünya Kadınlar Günü özelinde iki büyük toplantı ger-
çekleştirdik. Türkiye ve yurt dışındaki enerji kongre-
lerinde oturumlar ve fuar katılımları gerçekleştirdik, 
hem ülkemizi hem de enerji sektöründeki kadınları 
en üst düzeyde temsil ediyoruz. Dünya genelinde 
kadın hakları savunucusu ve kadınların güçlendiril-
mesi çalışan benzer platform ve kurumlarla Türki-
ye’ye yönelik projeler geliştiriyoruz ve 2020’de pilot 
projeleri hayata geçireceğiz.

Son yıllarda enerji sektöründe istihdam edilen 
kadın sayısının artırılması için hem kamu hem de 

özel sektör nezdinde çeşitli çalışmaların sürdü-
rüldüğüne tanık oluyoruz. Bu alanda dikkat çeken  
çalışmalardan biri de bizzat sektördeki kadınlar 
tarafından yürütülüyor. Sektörde çalışanların ka-
dınların kurduğu Yenilenebilir Enerji ve Enerji 
Sektöründeki Türk Kadınları Grubu’ndan (Turkish 
Women in Renewables and Energy-TWRE) söz 
ediyor. TWRE’nin önderliğini yapan Sedef Budak 
ile enerjide özellikle yenilenebilir enerji sektörün-
deki kadın istihdamını, grubun çalışmalarını ve 
hedeflerini konuştuk. 

Sedef Hanım, röportajımıza sizi biraz daha 
yakından tanıyarak başlamak istiyoruz.

İzmirli ailenin İstanbul’da yetişmiş kızıyım. 
Üniversite öğrenimimi ise Ankara’da Bilkent Üni-

versitesi’nde tamamladıktan sonra çalışmak için 
yeniden İstanbul’a döndüm. İş hayatımın ilk 7 sene-
sinde tekstil sektöründe tedarik zinciri yönettim, ya-
bancı markalar için dünyanın farklı yerlerin mal ve 
hizmet satın almaları yaptım.  Bu dönem zarfında bir 
yıl kadar Londra’da satın alma okudum ve çalıştım, 3 
yıl boyunca Mısırlı üreticilerin idaresi ve tedarik zin-
cirinin kurulmasında görev aldım. Yine aynı yıllarda 
Topkapı Rotaract Kulübü üyeliği ve başkanlığı yaptım. 

Yenilenebilir enerji 
sektöründeki 1000 
kadını buluşturdu

Tekstil sektöründe çalışırken yenilenebilir enerji alanında 
çalışmaya başlayan Sedef Budak’ın öncülüğünde başlatılan 
TWRE’nin şu anda 1000 üyesi var. Hedefi enerji sektöründe 

kadın çalışan ve yönetici sayısını artırmak olan TWRE, 
2020 yılında hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli 

etkinliklere imza atarak ‘cam tavanları’ yıkacak… 
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Türkiye enerji sektöründe kadın istihdamına 
yönelik gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Sözde gelişmelerden ziyade reel sonuçları bekli-
yorum. Büyük holdingler kadın eşitliği hakkında rek-
lam kampanyaları yapıp yüzde 40-45 kadın istihdam 
ettiklerini, edeceklerini anons ediyorlar. Ancak istih-
dam edilen kadınların çok azı yönetici veya yönetici 
adayı pozisyonunda..

Kadınların enerji sektörüne çekmek ve 
ilerlemelerini desteklemek için sizce ne tür 
çalışmalara ihtiyaç var?

İşte tam bu yüzden TWRE var. Herkesin konuş-
tuğu ancak asla harekete geçmediği bir proje baş-
lattık. Egosuz, şeffaf ve eşitlikçi bir grup içinde ka-
dınların sektöre yönelik motivasyonunu arttırıyoruz. 
O yapmış bende yapabilirim demelerini sağlıyoruz. 
Üyelerimiz arasında ortak projeler geliştirenler ve iş 
yapmaya başlayanlar oldu, olmaya devam edecek. 
Networking yapmanın amacı budur.

“SEKTÖR ‘ERKEK MÜHENDIS’ 
ARAYIŞINDAN VAZGEÇMELI”

Enerji sektörü açısından işverenlerin kadın 
çalışanlarına yönelik anlayışlarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

“Erkek mühendis” arayışından vazgeçmelerini ve 
kadınlara bir şans vermelerini canı gönülden istiyo-
rum. İşin cinsiyetinin olmadığını insanların sevdiği 
ve zevk aldığı işleri yapmalarını gerektiğine inanı-
yorum. İşte o zaman gerçek bir uzman olabilirsiniz.

Çalışma hayatınız boyunca kadın olmanın 
dezavantajını yaşadınız mı?

Çok güzel bir soru, Türkiye’de ve çalıştığım diğer 
Müslüman ülkelerde kadın olmak benim için hem 

avantaj hem dezavantaj oldu. İşte bu yaşadıklarımı 
ve üyelerimin yaşadıklarını TWRE toplantılarında 
tüm şeffaflığı ile paylaşıyoruz, o yüzden detaylar için 
sizleri aramızda görmek isteriz.

Sektöre ve kadınlara vermek istediğiniz bir mesaj 
var mı? 

TWRE kar amacı gütmeyen bir kadın grubu. Üye-
lik için herhangi bir ücret talep etmemekte, üyele-
rimizden gönüllük beklemekteyiz. Başarılar beraber 
kucaklamakta ve kadınların sektörde yükselmesi 
için gereken her türlü desteği vermekteyiz. Tüm 
kadınları üyelik için info@twre.org adresinden bize 
ulaşmaya davet ediyorum. Cam tavanları bir bir kır-
mak dileğiyle…

ULUSLARARASI TOPLANTILARDA 
TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEKLER 

TWRE’nin yakın zamanda hayata geçireceği ça-
lışmalar hakkında bilgi alabilir miyiz?
Ağustos 2019’da TWRE Yelken Takımını kurduk ve 
6-8 Eylül’de Caddebostan-Adalar hattında ilk yarı-
şımıza katıldık. Sadece iki haftalık eğitimle kendi 
kategorimizde dördüncü olduk ve bu motivasyonla 
ciddi bir profesyonel kadın yelken takımı kurup is-
teyen enerji firmaları adına yarışlara katılmayı de-
vam etmeyi planlıyoruz.
Bununla beraber Ekim 2019- Haziran 2020 boyun-
ca Türkiye’de gerçekleşecek tüm önemli enerji kong-
relerinde kadın oturumları tertiplemeye devam 
edecek, enerji dönüşümde öncü rol model yerli ve 
yabancı kadınları sektörle buluşturacağız. Amerika, 
Avrupa ve Afrika’da gerçekleşen cinsiyet eşitliği, 
sürdürülebilir kalkınma ve enerji dönüşümü konu-
larındaki kongrelerde Türkiye’mizi ve Türk kadınla-
rını en iyi şekilde temsile devam edeceğiz. Ücretsiz 
kariyer desteği ve istihdam hareketimizde elbette 
devam edecek. 

Türkiye’de milyonlarca otomobil sahibinin ve ta-
şımacılık sektörünün gözü kulağı, akaryakıt fiyatla-
rında… Akaryakıtta yukarı yönlü hareketler, depoyu 
doldurmanın ve yük ve yolcu taşımacılığı sektörü-
nün maliyetini artırıyor. Bu da şu ya da bu açıdan 
başta zorunlu olmak üzere yediğimiz içtiğimiz, giydi-
ğimiz ürünlerin fiyatlarına zam olarak yansıyor. Ta-
şımacılık hizmetlerinin fiyatı da artıyor. Vatandaşın 
cebinden daha çok para çıkıyor. 

İşte bu nedenle hayatımızda önemli bir yeri olan 
akaryakıt fiyatlarına ve devletin izlediği tarife meka-
nizmasına daha yakından bakmakta yarar var. Dev-
let, akaryakıtın gerek enflasyona ve aile bütçelerine 
doğrudan etkisi nedeniyle bir süredir “eşel mobil” 
sistemini uyguluyor. Devlet, benzin ve motorine ge-
lecek zammın  bir bölümünü ya da bazen tamamını 
ÖTV gelirlerinden karşılıyor. Böylece, tüketiciye daha 
yakıcı bir faturanın çıkmasını önlüyor. 

Bu kapsamda 17 Ağustos 2018 tarihinden bu 
yana, son 14-15 aydır akaryakıtta çok önemli bir uy-
gulama göze çarpıyor. Devlet, TÜPRAŞ çıkışlı moto-
rin ve benzine, “şeffaf bir tavan” uyguluyor. Bu tava-
nın aşılmasına izin verilmiyor. 

Burada bir konuya dikkat çekmek gerekiyor; 
TÜPRAŞ çıkışlı fiyatın üzerine, akaryakıt dağıtım ve 
bayi payları da ekleniyor böylece nihai pompa satış 
fiyatları oluşuyor. Elbette, pompa satış fiyatının oluş-
masında, TÜPRAŞ çıkış fiyat esas olarak alınıyor. 

Şimdi, kritik konuya geçelim. Devlet, 17 Ağustos 
2018 tarihinden bu yana TÜPRAŞ çıkışlı (vergiler ve 
TÜPRAŞ payı dahil) motorinin litre fiyatının 5 TL 60 
kuruşu, benzinin de 6 TL 23 kuruşu geçmesine izin 
vermiyor. Uluslararası piyasada ürün (motorin ya da 
benzin), dolar kuru ya da Brent petroldeki değişime 
bağlı olarak gündeme gelen zam ihtiyacı da bu ta-
vanlar dikkate alınarak, pompaya yansıtılıyor. Tavanı 
aşan tutarlar, “eşel mobil” uygulaması gereğince 
ÖTV’den karşılanıyor. 

Peki, sektör kaynakları ve uzmanlar bu konuda 
ne diyor? Sektör, Maliye ve Hazine Bakanlığı’nın bu 
uygulama konusunda yetkili olduğunu belirterek, 
“Bakanlık, bu uygulamayı ne kadar daha sürdürür 
bilemiyoruz. Ancak, bu yönde bir tavan olduğunu 
söylemek mümkün. Devlet, bu tutarların üzerine çı-
kılmasına izin vermiyor” dedi.

Akaryakıtta “şeffaf tavan” 
uygulaması ne kadar sürecek?
Akaryakıt tarifelerinde, son 14-15 aydır önemli ve ancak konuyu yakından izleyenlerin görebildiği bir 

uygulama öne çıkıyor. Devlet, TÜPRAŞ çıkışlı (vergiler ve TÜPRAŞ payı dahil) motorin ve benzine, “şeffaf 
bir tavan” fiyat uyguluyor. 17 Ağustos 2018 tarihinden bu yana motorinin litre fiyatının 5 TL 60 kuruşu, 

benzinin de 6 TL 23 kuruşu geçmesine izin vermiyor. Uluslararası piyasada motorin ve benzin, dolar kuru 
ya da Brent petroldeki değişime bağlı olarak gündeme gelen zam ihtiyacı da bu tavanlar dikkate alınarak, 

pompaya yansıtılıyor. Tavanı aşan tutarlar, “eşel mobil” uygulaması gereğince ÖTV’den karşılanıyor…
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kurundaki artış. Özellikle Suriye operasyonu nedeniyle 
dolarda yukarı yönlü bir hareketlilik gözleniyor. İkinci 
neden de BOTAŞ’ın özellikle konutlarda gaz fiyatla-
rında sübvansiyonunun sürüyor olması. Kurdaki artış 
ve sübvansiyon yan yana gelince yeni zamlarla karşı-
laşmak sürpriz olmayacak. 

Ulusal ve uluslararası birçok risk var
Peki, akaryakıt? Motorin ve benzinin fiyatı, jeopo-

litik gelişmelere bağlı olarak uluslararası piyasalarda 
bir aşağı bir yukarı hareket ediyor. Bazen keskin hare-
ketler de gündeme gelebiliyor. İç piyasada pompa satış 
fiyatları, uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarına göre 
ağırlıklı olarak fiyatlanacak. Fiyatlamada dolar kuru da 
büyük önem taşıyor. Akaryakıtta, bugünkü düzeylerin 
korunması büyük bir kazanç olarak değerlendiriliyor. 
Peki, 2020 yılı öngörüsü ne? Gerek ulusal gerekse de 
uluslararası pek çok risk ve belirsizlik enerji fiyatlarını 
vurabilir. 

Enerjideki genel görünümün ardından ülke ekono-
misine kısaca baktığımızda gördüğümüz manzara şu: 
Türkiye, ekonomik olarak zor bir yılı geride bırakmaya 

hazırlanıyor. 2018 yılında dolar kurunda yaşanan ola-
ğanüstü artışın ardından ekonomide büyümede frene 
basıldığı, vatandaşın alım gücünün azaldığı, milli geli-
rin düştüğü bir döneme girildi. Bu çerçevede 2019 yı-
lında pek çok ürün ve hizmetin fiyatı arttı. 2019 yılının 
tamamlanmasına üç ay var, daha doğru bir ifadeyle 
enerji yönetiminin önünde  gerek elektrik gerekse de 
doğal gaz tarifelerinde olası bir düzenleme için kasım 
ve aralık ayları bulunuyor. Şimdi, 2019 yılında enerji 
ürünlerinde yaşanan gelişmeleri anımsatıp, buradan 
hareketle 2020 yılına bir “bakış” atalım. Fiyatlarla ilgili 
öngörülerimizi paylaşalım. Önce elektrik… 

Elektrikteki kümülatif artış yüzde 32 oldu 
2019 yılında konut, ticarethane ve sanayide kullanı-

lan elektriğe, temmuz ve ekim aylarında yüzde 15’şer 
oranında zam yapıldı. Kümülatif artış yüzde 32 oldu. 
1 Ekim’de yapılan zam sonrasında vatandaş, konu-
tunda tüketeceği her kilovatsaat elektrik için (vergi, fon 
ve paylar dahil) net 71.0229 kuruş ödemeye başladı. 
Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ) toptan elektrik satış fi-
yatı da 20.5 kuruştan, 35 kuruşa çıkartıldı. 

Dünya, “birinci ve ikinci paylaşım savaşı” olarak ad-
landırılan 20 yüzyılın iki büyük siyasal, ekonomik ve je-
opolitik koşullarla benzer bir süreçten geçtiği yönünden 
sıkça değerlendirmelerin yapıldığı 2019’u geride bırak-
maya hazırlanıyor. Türkiye, özellikle Suriye’de yaşanan 
ve  dalga dalga yayılan jeopolitik fırtınanın ortasında 
yer alıyor. Bir yandan milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği 
yapmak zorunda kaldı, diğer yandan da ekonomisi yapı-
sal kimi sorunların da etkisiyle köklü biçimde sarsıldı. 
Suriye konusunun yanı sıra Türkiye, 2018 yılı ağustos 
ayında yaşanan dolar şoku sonrasında ekonomide zor 
bir döneme girdi. 2019, resmi verilere ve açıklamalara 
yansıyan enflasyon ve cari açıktaki düşüşe karşın başta 

enerji olmak üzere birçok ürün ve hizmete zam yapıldığı 
bir yıl olarak öne çıktı. 

Bu süreçte elektrik ve doğal gaz, iki kez zamlandı. 
Elektrik fiyatlarında, bu yıl birikimli artış yüzde 32 oldu. 
Doğal gazda fiyat artışı da yüzde 40  sınırına dayandı. 
Şimdi, hem üretici hem tüketici hem de sanayici şu so-
ruyu soruyor: Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatları ne 
olacak? Bu yıl yeni bir zam söz konusu mu?

Elektrikle başlayalım, en azından bu yıl sonuna ka-
dar zam beklenmiyor. En azından resmi ağızlardan ya-
pılan açıklama bu yönde... Buna karşılık doğal gazda 
aynı kesinlikte bir öngörüde bulunmak pek mümkün 
değil. Bu öngörüsüzlüğün iki nedeni var: Birincisi dolar 

Enerji fiyatlarında 
2019 üzerinden 
2020’ye bakış

Enerji fiyatlarına son 1.5 yılda art arda yapılan zamlar, bireysel tüketicilerin yanı sıra sanayi sektörünü 
de yakından etkileyecek. Enerjinin önemli bir bölümünü ithal eden Türkiye’de enerji fiyatları dolar 
kuru ve petrol fiyatlarına göre belirleniyor. Öte yandan kamunun elektrik ve doğal gazda uyguladığı 

sübvansiyonlar da EÜAŞ ve BOTAŞ’ın faaliyet zararını ciddi oranda artırdı. Hükümet, uzun bir süre seçim 
olmaması nedeniyle biriken zamları art arda uygulamaya başladı. Peki bu zamlar 2020 yılında da sürecek 

mi? Elektrik, doğal gaz ve akaryakıtta durum nedir? 
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Akaryakıt fiyatları jeopolitik 
gelişmelere göre şekillenecek

Türkiye’de, akaryakıt fiyatları be-
lirlenirken üç temel öğeye bakılıyor. 
Brent petrol, Akdeniz bölgesindeki 
ürün fiyatları (motorin ve benzin) ve 
dolar kuru…

Akaryakıt,  jeopolitik gelişmelere 
bağlı olarak bir aşağı bir yukarı ha-
reket eden uluslararası piyasalarda 
ürün fiyatlarına göre ağırlıklı olarak 
fiyatlanacak. Dolar kuru da elbette 
önemli. Akaryakıtta, bugünkü düzey-
lerin korunması büyük bir kazanç 
olarak değerlendiriliyor. Jeopolitik 
risklerle birlikte fiyatların yukarı 
yönlü hareketinin gözlenebileceği be-
lirtiliyor. 

Suudi Arabistan’ın devlet şirketi 
Aramco’ya yapılan saldırı sonrasında 
hem petrol hem de ürün fiyatları yük-
selmişti. Bu nedenle gerek benzinde 
gerekse de motorinde yüksek tutarlı 
zamlar gündeme gelmişti. Gerek böl-
gesel (Suriye odaklı), gerekse de Hür-
müz Boğazı ve çevresinde gündeme 
gelebilecek olumsuz gelişmeler, 
başta Brent petrol olmak üzere ener-
jide emtia fiyatlarını yukarı yönlü ite-
bilir ve yeni fiyat artışları kaçınılmaz 
hale gelebilir. Dünya, 2020 yılına da 
bu belirsizliklerle “merhaba” diyecek.

Elektrikte, tarifeler üçer aylık dönemlerle mali-
yetleri oluşturan unsurlardaki değişim dikkate alı-
narak gözden geçiriliyor. Elektrikte, geçen yıl kur-
lardaki şok artışın ardından aylık fiyat artışları da 
gündeme gelmişti. Bu yıl, çeyrek dönemler halindeki 
uygulamaya yeniden dönüldü. 1 Temmuz’da yapılan 
zam, temmuz-ağustos ve eylül aylarında geçerli ola-
cak biçimde uygulandı. 1 Ekim’de yapılan zammın 
da ekim-kasım-aralık aylarında uygulanması bekle-
niyor. Diğer bir deyişle elektrikte yıl sonuna kadar 
zam beklenmiyor. Bu, hemen hemen kesin. Enerji 
yönetimi de bu konuda mesaj veriyor. Ancak, jeopo-
litik riskleri unutmamak gerekiyor. 

EÜAŞ, yılı 2 milyar TL zararla kapatacak
2020 yılı için elektrikte öngörüler neler? Gerek 

ulusal, gerekse de uluslararası pek çok risk ve be-
lirsizlik enerji fiyatlarını vurabilir. Bu durum, elekt-
rikte yeni fiyat artışlarını gündeme getirebilir. Buna 
karşılık EÜAŞ’ın, toptan elektrik satış fiyatlarının dü-
şürme ihtimali de dile getiriliyor. Toptan fiyatın 35 
kuruştan, 30 kuruşa düşebileceği belirtiliyor. 

Toptan elektrikte yapılan zamla, EÜAŞ’ın bu yılı 
2 milyar TL dolayında zararla kapatmasının önüne 
geçildiği, 2020 yılında toptan elektrik fiyatlarının bir 
miktar geri çekilerek sektörün ve tedarikçilerin eli-
nin rahatlatılabileceği de değerlendiriliyor. 

Doğal gazda kur sancısı
Doğal gaz tarifeleri, elektriğin tersine her ay ma-

liyetlerdeki artışa göre yeniden gözden geçiriliyor. 
Bir başka deyişle artışlar aylık olarak yapılabiliyor. 
Doğal gaza da bu yıl iki kez, birikimli olarak bakıldı-
ğında yüzde 40 sınırına dayanan zam yapıldı. 

Bu yıl kalan iki ayda zam gündeme gelebilir mi? 
Sürprize açık olmak gerekiyor. Bu konuda iki ne-
den öne sürülüyor: Bir, dolar kuru artıyor; özellikle 
Suriye operasyonu ile dolarda yukarı yönlü bir ha-
reketlilik gözleniyor. Bu, önemli bir maliyet artışı ve 
kalemi olarak etkisini iyiden iyiye hissettiriyor. 

İki, BOTAŞ’ın özellikle konutlarda gaz fiyatlarında 
sübvansiyonu sürüyor. Kurdaki artışın ve konutlarda 
süregelen sübvansiyonu bir miktar azaltma hamle-
sinin, yeni zammı bir gereklilik olarak gündeme ge-
tirebileceği kayda geçiriliyor. 

Peki, BOTAŞ’ın 2019 yılı ekim ayında ortalama 
doğal gaz ithalat maliyeti ne oldu? Her 1000 metre-
küp alım fiyatı, 285 dolar düzeyinden 272 dolara ka-
dar düştüğü belirtiliyor. Ancak bu gerilemeye karşın 
konutlarda gaz satış fiyatı, aldığı fiyatın 50-60 dolar 
kadar altında seyrediyor. Sanayide de bir miktar 
sübvansiyon söz konusu. Bu durumun BOTAŞ’ı fi-
nansal yönden zorladığı belirtiliyor. Şirketin, yıl sonu 
zararının büyümesine yol açtığı ifade ediliyor. 

EMO: ACELE KAMULAŞTIRMA 
YAPILMALI

Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) 230 kilovatsaat asgari tüke-
tim tutarı üzerinden yaptığı hesaplamaya göre 4 kişilik bir ailenin 
aylık elektrik faturası 142 liradan 163 liraya çıktı. 
Elektrik fiyatlarına 1 Ekim 2019’dan geçerli olmak üzere yüzde 14.9 
oranında zam yapıldığını hatırlatan yönetim, temmuz ayında ya-
pılan yüzde 15 zamla birlikte bu yıl içinde yapılan zammın yüzde 
32’ye ulaştığını belirtti. Konut tarifelerinde yılbaşında yapılan yüzde 
10’luk indirime rağmen yıllık zam oranının yüzde 19.7 olduğunu, 2 
yıllık artışın yüzde 72.6’ya ulaştığını belirtildi. Sanayide ise yıllık de-
ğişimin yüzde 32.2, 2 yıllık zam oranının da yüzde 126’ya ulaştığına 
dikkat çekti. 
Yaşanan zamların özelleştirmelerin acı reçetesi olduğu kaydedilen 
açıklamada, “Yıllardır uygulanan özelleştirme ve piyasalaştırmaya 
dayalı enerji politikalarının ülkeyi getirdiği nokta, elektrikte sürekli 
yükselen fiyatlar ve bunun tüm sektörleri doğrudan etkilemesiyle 
iğneden ipliğe her ürüne zam gelmesidir. 1990’lı yıllarda başlayan 
yap-işlet ve yap-işlet-devret modeli üretim santrallarının satın alma 
garantileri nedeniyle fiyatların yükseldiği ve halen yeni yatırımlarda 
da bu garantilerin verilmesi sonucu artan enerji maliyetlerinin yine 
zam olarak yansıyacağı açıktır. Özelleştirmenin acı reçetesi herkes 
tarafından görülmüştür. Temel bir insan hakkı olan enerji hizmeti 
ucuz, kesintisiz ve kaliteli bir şekilde kamu tarafından sunulmalıdır. 
Bunu sağlamanın tek yolu ise enerji alanının, şirketlerin kar hırsı 
ile değil, kamu yararını hedef alan politikalarla yönetilmesidir. Ül-
kemizin daha büyük açmazlarla karşılaşmaması için özelleştirme 
uygulamalarına son verilerek, acilen yeniden kamulaştırmalar ya-
pılmalıdır” ifadesi yer aldı.
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özel sektörün birlikte keşfedeceği heyecan verici 
birçok yeni alan var. Geçmişi gurur verici inovas-
yonlarla dolu bir kalkınma bankası olarak bu keşifte 
öncü bir rol üstlenmek için gerekli donanıma sahi-
biz. EBRD yalnızca iyi gün dostu değildir. Uzun vadeli 
sonuçlar da bizim için çok önemlidir. Eskiden olduğu 
gibi, bugün de Türkiye için ve buradaki özel sektörü 
desteklemek için çalışıyoruz” dedi. 

300 PROJEYE DESTEK VERILDI
Banka, geçen 10 yılda sürdürülebilir enerji, alt-

yapının iyileştirilmesi, küçük şirketler de dahil özel 
sektörün rekabet gücünün artırılması, yerel ser-
mayenin ve yerel para birimi piyasalarının geliş-
tirilmesine yatırım yapmanın yanı sıra kadınlara, 
gençlere ve kırsal kesimde yaşayanlara daha çok iş 
ve iş odaklı eğitim fırsatlarının sunulmasını teşvik 
etmeye odaklandı. EBRD bugüne kadar 300 projeye 
11,5 milyar euro değerinde yatırım yaptı ve bu giri-
şimler için dış kaynaklardan 2,3 milyar euro finans-
man desteği sağladı. 

Bankanın Türkiye’deki yatırımlarının yarısı sür-
dürülebilir enerjilerin ve kaynakların kullanılmasını 
teşvik ederek yeşil ekonomiyi destekliyor. Bankanın 
yatırımları her yıl 2,4 milyon binek otomobilin yarat-
tığı etkiye eş değer olan 11,3 milyon ton CO2 salını-
mını engelliyor. Banka, 3 GW’lık kurulu yenilenebilir 
enerji kapasitesi oluşturan rüzgar, güneş ve jeoter-
mal enerji projelerini doğrudan veya Türkiye’deki iş 
ortağı bankalara kredi vererek finanse etti. Bu ka-
pasite, ülke genelindeki toplam kurulu yenilenebilir 
enerji kapasitesinin yüzde 7’sini oluşturuyor. 

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre gele-
cek beş yılda EBRD’nin Türkiye faaliyetlerinde ana 
odak noktaları şu şekilde olacak:

 ¾ Finans sektörünün dayanıklılığının artırılması ile 
yerel sermaye ve finans pazarlarının geliştiril-
mesi,

 ¾ Bilgi ekonomisine geçişin ve yüksek katma de-
ğerli faaliyetleri desteklenmesi ile iyi yönetişimin 
teşvik edilmesi,

 ¾ Özel sektör yolu ile ekonomik kapsayıcılık ve cin-
siyet eşitliğinin teşvik edilmesi,

 ¾ Türkiye’nin yeşil ekonomiye geçişinin hızlandırıl-
ması ve bölgesel enerji bağlantılarının desteklen-
mesi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 
2019-2024 döneminde Türkiye finans sektörünün 
dayanıklılığının artırılması ve sermaye piyasalarının 
güçlendirilmesi, ülkenin bilgi ekonomisinin geliş-
tirilmesi, özel sektörde ekonomik kapsayıcılığın ve 
cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ile Türkiye’nin ye-
şil ekonomiye geçişinin hızlandırılması ve bölgesel 
enerji bağlantılarının desteklenmesine odaklanacak.

Banka açıklamasına göre, EBRD, beş yıl boyunca 

Türkiye’deki yatırımlarına ve politikalarına yön ve-
recek olan yeni stratejisini açıkladı. Türkiye’deki 
önemli yatırımcılardan olan banka, ağırlıklı olarak 
özel sektör odaklı çalışıyor. Banka yatırım yapma-
nın yanı sıra, ülke ekonomisini modernleştirmeye ve 
güçlendirmeye yardımcı olacak politikalara da des-
tek veriyor.

EBRD Başkanı Suma Chakrabarti, Türkiye’ye 
yaptığı bir ziyaret sırasında “EBRD ve Türkiye’deki 

EBDR, Türkiye’de finans sektörü 
ve yeşil ekonomiye odaklanacak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2019-2024 döneminde Türkiye 
finans sektörünün dayanıklılığının artırılması ve sermaye piyasalarının 

güçlendirilmesinin yanı sıra yeşil ekonomiye geçişe odaklanacak.

3 GW’LIK YENİLENEBİLİR 
GÜCÜN KURULUMUNA 

DESTEK OLDU

Açıklamada bankanın Türkiye’de 2015-
2019 yıllarında gerçekleştirdiği faali-
yetlerin çıktıları da paylaşıldı.
Buna göre EBRD bu dönemde Türki-
ye’de 300’e yakın projeye 11,5 milyar 
euro finansman sağlarken, başka kuru-
luşlar tarafından da 2,3 milyar euroluk 
finansman sağlanmasına aracılık etti. 
EBRD bu dönemde ayrıca 30 şirkete 
ortak oldu, Türkiye’ye odaklanmış 9 
girişim ve risk sermayesi fonuna yatı-
rım yaparak, Türkiye’deki şirketlerin 1,1 
milyar euroluk finansmana ulaşmasını 
sağladı.
Bankanın Türkiye yatırımlarının yarısı 
yeşil ekonomiye yapıldı ve bu yatırım-
larla sürdürülebilir enerji ve kaynak 
verimliği teşvik edildi. Bu yatırımlar sa-
yesinde 11,3 milyon ton emisyon tasar-
rufu sağlanırken, doğrudan finansman 
ve ortaklıklar yolu ile de rüzgar, güneş 
ve jeotermalde 3 GW’lık kurulu güç dev-
reye girdi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Üreti-
cileri Derneği (EÜD), Ankara-Kızılcahamam’da bir araya 
geldi. İki gün süren toplantıda, başta maliyetler olmak 
üzere elektrik üretim sektörünün sorunları tartışıldı. 
Sektör, yatırımlarda ve yatırım sonrasında yaşadığı güç-
lükleri dile getirerek çözüm önerileri sundu. Sektörün, 
önemle üzerinde durduğu sorunlardan biri de gün öncesi 
elektrik fiyatları oldu. 

Özel sektör temsilcileri, doğal gaz santrallerinin en 
büyük sorununun finansman ve çoğu zaman operasyonel 
maliyetlerini karşılamada yaşadıkları güçlük olduğunu 
belirterek bu sorunun  temel nedenlerinden birinin, gün 
öncesi piyasasında elektrik fiyatlarının kamu santralleri 
tarafından belirlenmesi olduğuna işaret etti. Yatırımcılar, 
bu nedenle özel sektör santrallerinin çalışma saatlerinin 
çok azaldığına ve karlılıklarının ortadan kalktığına da dik-
kat çekti. 

EÜAŞ’ın serbest piyasada gerçekleşen fiyatları, tavan fi-
yat uygulayarak sübvanse ettiğini savunan sektör, EÜAŞ’ın 
kendisine ait verimsiz doğal gaz santrallerini zararına ça-
lıştırmasının sorunu derinleştirdiğini ileri sürdü. Toplantıda, 
sistemde oluşan referans fiyatların bir kombine çevrim 
santrali açısından çok düşük spark-spread’e sahip olması 
nedeniyle doğal gaz santrallerinin finansal sürdürülebilirli-

ğini tehlikeye soktuğu görüşü de dile getirdi. 
Özel sektör sorunları çözecek bir reçete hazırladı
Sorunlarını dile getiren sektör, kamuya çözüm öneri-

lerini içeren bir liste de sundu. Enerji Panorama’nın ulaş-
tığı bilgilere göre, talep listesi şu başlıklardan oluşuyor: 

 � Kamu tarafından uygulanan, tavan fiyat stratejisi fır-
sat maliyetini içerecek şekilde güncellenmeli. Fiyat-
lar, özel sektör yatırımlarının devamlığı için belli bir 
seviyede tutulmalı. 
 � Kamuya ait verimsiz doğal gaz santralleri, maliyet-
lerinden daha düşük bir piyasa takas fiyatında çalış-
mamalı. 
 � Kamu santrallerinin kar optimizasyonunu hedefle-
meleri ve fiyat teklifleri bu şekilde
 � düzenlenmeli. 
 � Tavan fiyat uygulamalarında güncellemeye gidilme-
yecekse kapasite mekanizması içerisinde doğal gaz 
santrallerine ayrılan payın TL karşılığı artırılmalı. Do-
ğal gaz santrallerinden alınan sabit sistem kullanım 
bedellerinin azaltılması gibi doğrudan veya dolaylı 
destek mekanizmalarının devreye sokulmalı. 

EÜAŞ’ın, bu talepler doğrultusunda fiyatlar konu-
sunda yeni adım atabileceği belirtiliyor. Fiyatların, mali-
yetler dikkate alınarak oluşması gündeme gelecek.

Özel sektör santral sahipleri ve işletmecileri, gün öncesi piyasasında oluşan elektrik fiyatlarında Elektrik Üretim 
AŞ (EÜAŞ) ve kamu santrallerinin tayin edici etkisinden şikayetçi… Sektör, fiyatların serbest piyasa koşullarında ve 
özel sektörün yatırım dinamiklerinin önü kesilmeyecek biçimde oluşmasını istiyor. EÜAŞ’ın, bu doğrultuda fiyatlar 
konusunda yeni adım atabileceği belirtiliyor. Fiyatların, maliyetler dikkate alınarak oluşması gündeme gelecek…

Özel ile kamu santrallerinin elektrikte 
gün öncesi fiyat tartışması

w w w. irenec .org  •  w w w.eurosol ar.org .tr   •  w w w.power ingcommuni t ies .org

15-17 Nisan 2020 tarihlerinde birlikte olalım

Yeryüzünde
Yenilenebilir Enerji ile
Yeni Bir Yaşam Kuruluyor

• Dünyada ve ülkemizdeki yenilenebilir 
enerji konusundaki uygulamalar, 
teknolojik gelişmeler hakkında bilgi 
almak için,

• Kentlerde ve ülkelerde yenilenebilir 
enerjiye geçiş süreçlerini belirlemek 
için,

• Ülkemizde yenilenebilir enerjiye 
geçişin sorunlarını ve çözüm 
önerilerini tartışacağımız atölye 
çalışmalarına katılmak için,

• Konferansın sonuçlarını hayata 
geçirmek üzere iş birliği yapmak için,

• Topluluk Enerjisi esasına dayanılarak 
%100 yenilenebilir enerjiye 
küresel geçiş için bireylerin, karar 
vericilerin, akademik kuruluşların, 
kooperatiflerin ve yerel yönetimlerin 
üzerine düşen görevler ve 
sorumlulukları tespit etmek için,

10.
 YIL IRENEC 2020

10. ULUSLARARASI 
%100 YEN‹LENEB‹L‹R 
ENERJ‹ KONFERANSI 
15-17 NİSAN 2020
M A LT EP E  T ÜRK A N  S AY L A N 
K Ü L T Ü R  M E R K E Z İ 
İ S T A N B U L
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iş parkları ve kültürel bağları sayesinde bu adada 
yer alıyor.

Yapay zeka teknolojilerinin piyasaya entegras-
yonu ile birlikte dijital dönüşüm için harekete geçen 
Tayvan, teknolojiyi en akıllı şekilde üretip ihracatı 
arttırmak ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandır-
mayı planlıyor. Yakın zamandaki en önemli plan ise 
iletişim teknolojilerinde devrim yaratacağı düşünü-
len 5G teknolojisine geçiş yapmak olarak gösterili-
yor.

Tayvan’ın hedefi, PV kapasitesini 2025 yılına 
kadar 20 GW’ye yükseltmek

Son yıllarda küresel enerji sektörüne teknoloji 
desteği sunan ve yenilenebilir enerji hedeflerini 
hızla uygulamaya koyan Tayvan, 2025 yılına kadar 
enerjisinin yüzde 20’sini yenilenebilir kaynaklardan 
üretmeyi hedefliyor.

Tayvan hükümetinin güneş enerjisi alanındaki 
hedeflerinin başında, Mayıs 2019’da 3.3GW olan 
kurulu PV kapasitesini 2025 yılına kadar 20 GW’ye 
yükseltmek geliyor. Endüstriyel ve kamu binaları 
haricinde, çatı tipi GES kurulumları için yeteri ka-
dar talep ve alanın bulunmadığı ülkede, kara tipi 
ve yüzer PV tesislerine odaklanılıyor. SEMI’nin ya-
kın zamanda açıkladığı anket sonuçlarına göre, 10 
Tayvanlıdan sekizi hükümetin enerji dönüşüm politi-
kalarını ve güneş enerjisi kullanımını desteklediğini 
gösteriyor. Gelir düzeyi yüksek ve elektrik fiyatları 
düşük bir ülke olan Tayvan’da, temiz enerji kulla-
nımını yerelden genele geliştirmek üzere kamuoyu 
oluşturma çabaları hızla devam ediyor.

Tayvan’ın halihazırda elektrik üretiminin yakla-

şık olarak yüzde 10’u güneş ve rüzgar enerjisinden, 
yüzde 20’si aşamalı olarak kapatılması gündemde 
olan nükleer santrallerden ve geri kalan üretim ise 
pek çok ada ülkesinde olduğu gibi fosil ağırlıklı sant-
rallerden sağlanıyor.

Tayvan, Hindistan’daki yatırımlara 
yoğunlaştı

24 milyona yakın nüfusu ile balıkçılık ve tarım 
faaliyetleri ağırlıklı bir ekonomiye sahip olan ada ül-
kesi, dünyaya ve bölgeye katkıda bulunma konusun-
daki istekliliğini göstermek için kararlılıkla çalışıyor. 
Amerika’nın Çin’le olan ticaret savaşlarının sonucu 
olarak, Tayvan’ın yeni pazarlar arama yolunda po-
tansiyel bir iş hedefi olarak Hindistan’ı belirlediği 
görülüyor.

Washington ile Pekin arasındaki ticaret savaşı, 
onlarca milyar dolar değerindeki mal için daha yük-
sek tarifelere yol açtı ve küresel tedarik zincirinin 
yapısını bozdu. Bu da şirketlerin daha yüksek tarife-
lerden kaçmalarını ve diğer ülkelere yönelmelerine 
neden oldu. Daha fazla Tayvanlı şirketi, başka seçe-
nekler bulmaya teşvik eden süreçte, Hindistan ve di-
ğer Güneydoğu Asya Uluslar Birliği-ASEAN ülkeleri, 
alternatif pazarlar arasında yer alıyor.

2018 yılında, şirketleri aracılığıyla Hindistan’da 
360 milyon dolar yatırım yapan Tayvan, yatırımlarını 
ve ticaretini daha da arttırmayı planlıyor. Teknoloji 
transferi alanında çalışan iki ülke, bilgi ve iletişim 
teknolojileri, mühendislik ve elektronik gibi konu-
larda ticaret yapıyor. İki ülkenin ticaret hacmi 2000 
yılında 1 milyar dolardan 2018 yılında 7.5 milyar do-
lara yükseldi.

Tayvan Dış Ticaret Geliştirme Konseyi (TAITRA) 
ve Yarı İletken Ekipmanları ve Malzemeleri Uluslara-
rası Birliği (SEMI) iş birliği ile düzenlenen Energy Ta-
iwan, 16-18 Ekim 2019 tarihleri arasında Taipei’deki 
Nangang Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Güneş, rüzgar, yeşil finansman, sigorta, hidrojen 
enerjisi, yakıt hücresi, akıllı enerji teknolojileri ve 
depolama 16 Ekim’den bu yana, Büyük Okyanus’un 
küçük adası Tayvan’ın başkenti Taipei’de görüşüldü. 
Energy Taiwan 2019, Yenilenebilir Enerji Haftası 
kapsamında 10 binden fazla yerli ve yabancı sana-
yici bir araya getirdi.

Energy Taiwan 2019 Fuar ve Konferansı’nın açılış 
konuşmasını yapan Tayvan Başkanı Tsai Ing-wen, de-
niz & kara üstü rüzgar enerjisi ve fotovoltaik projeler 
ile Tayvan’ın yeşil enerji sektöründe hızla geliştiğini 

ifade etti. Tsai, kuzey ada ülkesinin Miaoli ilçesi kı-
yılarındaki ve Tayvan’ın merkezindeki Changhua’da 
bulunan güneş enerjisi çiftlikleri ile ülkenin yenile-
nebilir enerji kapasitesini ve sanayisini geliştirdiğini 
belirterek bu başarıların Tayvan’ın bilinirliğini dünya 
çapında arttırmada önemli bir rol oynadığını söyledi.

Küresel markaların tedarikçileri de 
Tayvan’da bulunuyor

Endüstriyel inovasyona odaklanan kapsamlı bir 
ekonomik kalkınma stratejisi bulunan Tayvan’daki 
hükümetin ana hedefleri arasında, biyoteknoloji, ye-
şil enerji, ulusal savunma, akıllı makineler, nesnele-
rin interneti ve tarımsal kalkınma yer alıyor. Apple 
tedarikçisi firmalardan olan Foxconn ve Wistron da-
hil olmak üzere, 10 binden fazla Tayvan şirketi, vergi 
teşvikleri, tedarik zinciri, lojistik hizmetleri, verimli 

Son yıllarda küresel enerji sektörüne teknoloji desteği sunan ve yenilenebilir enerji hedeflerini hızla 
uygulamaya koyan Tayvan, 2025 yılına kadar enerjisinin yüzde 20’sini yenilenebilir kaynaklardan 

üretmeyi hedefliyor. Tayvan hükümetinin güneş enerjisi alanındaki hedeflerinin başında, Mayıs 2019’da 
3.3GW olan kurulu PV kapasitesini 2025 yılına kadar 20 GW’ye yükseltmek geliyor…

Tayvan’dan yenilenebilir 
enerji ve teknoloji hamlesi
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IMF, iklim değişikliğini sınır-
landırmak için önümüzdeki 10 
yıl içinde büyük bir karbon vergi-
sine ihtiyaç olduğunu açıklayarak 
2030 yılına kadar ton başına 75 
dolar maliyet önerdi.

Uluslararası Para Fo-
nu-IMF’nin hazırladığı çalışmaya 
göre, iklim değişikliğiyle müca-
delenin en etkili yolu, fosil yakıt-
ların kullanımını daha pahalı hale 
getirecek acil ve küresel bir vergi 
uygulamasından geçiyor. Rapor, 
deniz seviyesinin yükselmesi, 
aşırı hava olayları ve ısınmayı sı-
nırlarken fosil yakıt rezervlerin-

deki milyarlarca rezerv de dahil 
olmak üzere, finansal kurumların 
iklim değişikliği ile ilgili risklerle 
giderek daha fazla mücadele et-
mesi gerektiğini vurguluyor.

Çalışma, 2030 yılında ton 
başına 75 dolarlık bir küresel 
verginin gezegenin ısınmasını 2 
santigrat derece (2°C) ile sınırla-
yabileceğini, aksi halde iki katına 
çıkabileceğini belirtiyor. IMF’ye 
göre, kömürün yakılmasından 
kaynaklanan fosil yakıt bazlı 
enerjinin fiyatını büyük ölçüde ar-
tıracak olan vergi kaynaklı ekono-
mik bozulma ise parayı doğrudan 

vatandaşlara geri yönlendirerek 
dengelenebilir.

Ülkelerin karbon fiyatlan-
dırma planları-2019 harita gele-
cek

Emisyonlar azalırken enerji 
maliyetleri hızla artıyor

İklim değişikliğinin özellikle 
ülkelerin ekonomik istikrarı için 
nasıl bir risk taşıdığını inceleyen 
çalışma, 75 dolarlık bir vergi uy-
gulamasının ABD’deki emisyon-
ları yaklaşık yüzde 30 oranında 
azaltacağını ancak elektrik mali-
yetlerinde ortalama yüzde 53 ar-
tış ve 2030 için öngörülen benzin 

fiyatlarında ise yüzde 20’’lik bir 
artışa neden olacağını gösteriyor. 
Ancak ABD’de GSYİH’nın yüzde 
1’ine eşdeğer bir gelir getireceği 
tahmin edilen verginin adil bir şe-
kilde yeniden dağıtılması ile mali 
açıdan ilerici bir politika olarak 
sonuçlanabileceği düşünülüyor.

IMF, agresif bir iklim eylemi 
için çağrıda bulunuyor

Verginin etkisi, en fazla kar-
bon emisyonu üreten ve kömür 
yakma veya ihraç etmeye bağımlı 
ülkelere ise daha farklı şekilde 
etki edecek. IMF, Çin, Hindistan ve 
Güney Afrika gibi gelişmekte olan 
ülkelerde, 75 dolarlık bir karbon 
vergisinin emisyonları yüzde 45’e 
varan oranlarda azaltacağını ve 
Güney Afrika’nın durumunda 
ise GSYİH’nın yüzde 3,5’e varan 
oranlarda gelir sağlayacağını 
tahmin ediyor.

Sera gazı emisyonları üret-
meyi pahalı hale getirme fikri 

yeni değil. Bu tür vergilerin uygu-
lanmasındaki büyük siyasi zor-
luklara rağmen, özellikle çevre 
ekonomistleri tarafından yaygın 
olarak savunuluyor. Öte yandan, 
toplumun belirli bir kesimi için 
en zor mali yükleri getiren bu tür 
politikalar ile baskıya yönelik far-
kındalık da artıyor. Örneğin Fran-

sa’da benzin ve dizel üzerindeki 
vergi artışı bu yılki sarı yelek pro-
testolarının tetikleyicisi olmuştu. 
Vergi daha çok tartışılacak olsa 
da IMF’nin bu önerisi ile daha ag-
resif bir iklim eylemi için çağrıda 
bulunan sivil topluma destek ol-
duğunu düşünenler çoğunlukta 
yer alıyor.

İklim değişikliğini sınırlandırmak 
için büyük bir karbon vergisine 
ihtiyaç var
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Avrupa’da enerji konusunda çalışan Urgewald, 
Avrupa İklim Ağı’nın (CAN Europe) da dahil olduğu 30 
sivil toplum kuruluşuyla birlikte, kömür sektöründe 
faaliyet gösteren şirketleri içeren küresel ölçekteki 
en kapsamlı veri tabanı, “Küresel Kömürden Çıkış 
Listesi”ni (Global Coal Exit List, GCEL) yayınladı.

Urgewald’ın direktörü Heffa Schuecking “2019 
verilerimiz, kömür endüstrisinin sabırla ele alın-
ması için zaman kalmadığını gösteriyor” diyor. 
Birleşmiş Milletler ve dünyanın önde gelen iklim 
bilimcileri, kömüre dayalı elektrik üretiminin hızla 
sonlandırılması gerektiği konusunda uzun süredir 
uyarılarda bulunurken,  Küresel Kömürden Çıkış 

Listesi’ndeki 746 şirketin 400’ü kömür faaliyetlerini 
artırım planlarını sürdürüyor. Bu listede Türkiye’den 
de 17 şirket yer alıyor.

Veri tabanı, başlıca kömür santrali işletmecileri 
ve üreticilerinin yanı sıra gelirinin ya da elektrik 
üretiminin yüzde 30’undan fazlasını kömürden elde 
eden ya da kömür alt yapısını genişletmeyi planla-
yan tüm şirketleri kapsıyor.

746 şirket termal kömür üretiminin yüzde 
89’unu temsil ediyor

Yatırımcıları karbon riskleri konusunda yönlen-
diren ET Index düşünce kuruluşu, “Urgewald tara-
fından hazırlanan Küresel Kömürden Çıkış Listesi, 

Küresel ölçekte düşüşe 
karşın 60 ülke, yeni 

kömür santrali planlıyor 
Dünya çapında planlanan kömürlü termik santral sayısı, son üç yılda yüzde 50’nin 

üzerinde azalırken, 60 ülke yeni kömür santrali planlamaya devam ediyor. 746 
şirketten 400’ü de kömür faaliyetlerini genişletme planları yapıyor. 

atıl varlık ve enerji dönüşümü risklerini anlamak 
için önemli bir araç ve  kömür üretimi ve genişle-
mesi konusunda en kapsamlı veri tabanlarından 
biri” diyor. Kısa zaman önce, gelirinin yüzde 30’unu 
kömürden elde eden şirketlere yatırım yapma-
yacağını açıklayan Zürich Sigorta,  listenin öne-
mine “GCEL kömür politikamızı sigorta sektöründe 
uygulamak için değerli bir araçtır. Bunun yanı sıra 
özel şirketleri de değerlendiren tek veri kaynağı-
dır” diyerek dikkat çekiyor.

Veri tabanı, 746 şirketin yanı sıra faaliyet alanı 
kömür arama ve madencilik, kömür ticareti ve ta-
şımacılığı, kömürden elektrik üretimi ve kömür 
santralleri için ekipman üretimi olan 1.400’ün üze-
rinde iştirakçiyi değerlendiren önemli istatistikler 
sunuyor. Veri tabanındaki bilgilerin birçoğu yıllık 
raporlar, yatırımcı sunumları ve şirket web siteleri 
gibi şirketlerin kendi verilerini paylaştığı birincil 
kaynaklardan elde ediliyor. Sonuç olarak listelenen 
şirketler, dünyadaki termal kömür üretiminin yüzde 

89’unu ve kömürlü termik santral kurulu gücünün 
yüzde 87’sini temsil ediyor.

Proje aşamasındaki termik santral kapasitesi 
579 GW’ın üzerinde

Planlanan kömürlü termik santral sayısı, küre-
sel ölçekte son üç yılda yüzde 50’nin üzerinde aza-
lırken, 60 ülke yeni kömür santrali planlamaya de-
vam ediyor. Bu projelerin inşa edilmesi durumunda, 
küresel ölçekteki kömürlü termik santral kurulu 
gücü  579 GW, yani mevcut kurulu gücün yaklaşık 
yüzde 29’u kadar daha artacak. 2019 Listesi’nde, bu 
artıştan sorumlu 259 kömür yatırımcısı tanımlanı-
yor.

GCEL’de yer alan  200’den fazla şirket, kömür 
madenciliği faaliyetlerini  genişletmeye devam 
ediyor.  Avrupa’da kömür madenciliği  sektörün-
deki 23 şirketten 7’si Polonya’da, 9’u ise Türkiye’de 
faaliyet alanını genişletiyor. GCEL’deki 34 şirket, 
aynı zamanda kömür altyapısı inşa eden şirket ola-
rak belirlendi.
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“Portatif Solar Saha” ile güneş  
enerjisiyle iletişim sağlanıyor

Portatif Solar Saha ile nüfusu belirli dönemlerde 
yoğunlaşan ve enerji kaynağı bulunmayan yerlerde, 
güneş panelleri sayesinde mobil haberleşmeyi sağ-
layan iletişim ünitelerine enerji sağlanıyor. Portatif 
solar saha ile dağ, yayla, sahil şeridi gibi sabit enerji 
hizmeti bulunmayan ama nüfusu belli dönemlerde 
hızla artan bölgelerde kaliteli iletişim çözümü sağ-
lanıyor.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Ge-
nel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Turkcell olarak 
müşterilerimize en kaliteli iletişim hizmetini her an 
her yerde sunabilmek için çalışmalarımızı aralıksız 
sürdürüyor ve bu doğrultuda farklı çözümler geliş-
tiriyoruz. Nüfusun dönemsel olarak arttığı ve enerji 
kaynaklarının erişemediği bölgelerde oluşan ihtiyaç 
için geliştirdiğimiz Portatif Solar Saha çözümü de bu 
inovatif çalışmalarımızın bir ürünü. Hâlihazırda dört 
ilde farklı lokasyonlarda kurulumunu sağladığımız 
bu iletişim istasyonları çevre dostu oluşuyla da ön 
plana çıkıyor. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği 
bu çözümle sürdürülebilirlik hedeflerimize de katkı 
sağlıyoruz. Sahalarımıza kurduğumuz güneş panel-
leri ve rüzgar türbinleri sayesinde yıllık yaklaşık 480 

MWh elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üre-
tiyoruz. Yenilenebilir enerji teknolojilerine yaptığımız 
yatırımlar önümüzdeki günlerde de artarak devam 
edecek” dedi.

Günde 10 bin 277 kişi Portatif Solar Saha’dan 
faydalandı

İlk portatif solar saha kurulumunu Antalya’daki 
Kaş – Kalkan turizm yolu ve dünyaca ünlü Kaputaş 
Plajı’nda yapıldı. Yine enerji kaynağına erişimin kı-
sıtlı olduğu Ordu’da Beytabı Yaylası’nda ve Bursa’da 
Gürsu ilçesi Ericek Göleti’nde Portatif Solar Saha çö-
zümü sunuldu. Son olarak 3 bin 415 metre yüksek-
teki Artvin Borçka Beyazsu Yaylası’nda bu hizmet 
kullanıcılarla buluştu. Portatif Solar Saha sayesinde, 
bu bölgede servis veren tek operatör olan Turkcell, 
yeni ürününe resmi olarak patent başvurusunda da 
bulundu.

Turkcell Antalya, Bursa, Ordu ve Artvin’de kuru-
lan bu dört portatif solar saha sayesinde, günlük or-
talama 16,620 dakika görüşme, 135 GB data trans-
feri imkânı sunarken bu hizmetten günde ortalama 
10 bin 277 kişi faydalandı.

Enerji teknolojisi Ar-Ge yol haritası toplantısı düzenlendi
Sabancı Üniversitesi, ABD, Avrupa ve Asya’nın önde gelen üniversitelerinden 23 uluslararası enerji 
teknolojisi Ar-Ge merkezi direktör ve uzmanlarını bir araya getirerek, üst düzey bir enerji teknolojisi 

Ar-Ge yol haritası toplantısı düzenledi.
Sabancı Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, 

Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ev sahipli-
ğinde ve Rektör Prof. Dr. Yusuf Leblebici’nin başkanlığında 
gerçekleşen toplantıya Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı 
Dr. Fatih Birol da katıldı.

Toplantıya ayrıca TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal, TÜBİTAK Başkanı Danışmanı Doç. Dr. Şiir Kılkış, 
Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Meh-
met Yıldız ve Prof. Dr. Fuat Keyman, Genel Sekreter Rasim 
Karas, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Danışmanları Dr. 
Oğuz Can ve Barış Sanlı, Sabancı Holding CEO’su Cenk Al-
per, Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, 
Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim 
Merkezi (IICEC) Direktörü Prof. Carmine Difiglio, Araştırma 
Direktörü Bora Şekip Güray ve Koordinatör Dr. Mehmet Do-
ğan Üçok da katıldı.

Mevcut merkezlerini yıllar içinde geliştiren ve araştırma 
alanında liderliğini sürekli pekiştiren Sabancı Üniversitesi, 
yeni bir Enerji Teknolojileri Ar-Ge Laboratuvarı (Ar-Ge Lab) 
kurarak, Türkiye’de temiz enerji teknolojilerinin gelişimini 
desteklemeyi hedefliyor. Söz konusu Ar-Ge Lab’ın enerji 
geleceğini şekillendirecek yenilikçi bilim alanları ile, temiz 
enerji teknolojilerine önemli katkıda bulunması amaçla-
nıyor. Sabancı Üniversitesi, böylesi önemli hedefe doğru 
atılan ilk adımlardan biri olarak; ABD, Avrupa ve Asya’nın 
önde gelen üniversitelerinden 23 uluslararası enerji tekno-
lojisi merkezi direktör ve uzmanlarını bir araya getirerek, 
üst düzey bir enerji teknolojisi Ar-Ge yol haritası toplantısı 
düzenledi.

Toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TÜBİ-
TAK’tan da üst düzey yetkililer katılarak, enerji teknolojisi 
araştırmalarının Türkiye’nin temiz enerji geleceğini nasıl 
geliştirebileceği konusunda görüşlerini aktardı. Toplantıda, 
hangi temiz enerji teknolojileri üzerinde yoğunlaşılması 
gerektiği hakkında ve diğer ilgili konular üzerinde görüş 
alışverişinde bulunuldu. Enerji teknoloji merkezinin per-
formansını değerlendirmek için hangi başarı faktörlerinin 
tanımlanması gerektiği, en yetkin araştırmacıların nasıl 
konumlandırılabileceği ve sanayi ile ne tür işbirlikleri oluş-
turulabileceği başlıkları kapsamlı olarak ele alındı.

Sabancı Üniversitesi, en son teknolojiye sahip, yetkin ve 
donanımlı bir Enerji Teknolojisi Ar-Ge Laboratuvarı tasar-
layıp geliştirebilmek amacıyla, mevcut kapasite ve rekabet 
avantajlarını da dikkate alarak, temiz enerji araştırmala-
rında önde gelen paydaşlarla görüşmeye devam edecek.

Dünyanın en hızlı büyüyen ve gelişen enerji ekono-
milerinden biri olan Türkiye’de enerji teknolojileri odaklı 
yeni bir araştırma merkezinin kurulması; Türkiye’nin yerli 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırıl-
ması, gelişmiş enerji verimliliği ve enerji teknolojilerinin 
yerelleştirilmesi üzerine kurulmuş enerji stratejisi ile de, 
zamanlama açısından uyum gösteriyor. Türkiye’deki yerli 
Ar-Ge çalışmalarının, kurulacak olan bu merkez ile hız ka-
zanması hedefleniyor. Teknoloji ve araştırma alanlarında 
lider olan Sabancı Üniversitesi, enerji ve sanayi alanında 
ulusal stratejileri destekleyerek, aynı zamanda küresel te-
miz enerji çözümlerine de katkıda bulunmayı hedefliyor.
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KAYNAKLARI DOĞRU ŞEKILDE  
KULLANMAK GEREKIYOR

Finans konusunda global ve ulusal birçok şirkete 
danışmanlık yapan Dinamo Danışmanlık Kurucu Or-
tağı Fatih Kuran, ‘finansal check up’ uygulamasının 
amacını şöyle açıklıyor: Türkiye’de 100 yılı devirebil-
miş şirketlerimiz parmakla gösterilecek kadar az. 
Çoğu şirket ikinci kuşağa geçemiyor. Pek azı üçüncü 
kuşakla yoluna aynı ivme ile devam edebiliyor. Bu 
yüzden şirketlerin düzenli finansal check up yaptırıp 
işler kötüye gitmeden önlem almaları gerekiyor. Fi-
nansal check up işleminin amacı, öncelikle şirket iş 
yapış şeklinin modelini çıkartıp finansal olarak ana-
liz etmek; nakit akışını etkileyebilecek risk faktörle-
rini belirlemek ve majör-minör nitelikte olanları ka-
tegorize etmek ile nihayetinde şirketin nakit akışına 
uygun bir borçlanma yapısını oluşturabilmek. Bu 
çalışmalar, şirketin gelişim alanlarının belirlenmesi 
amacıyla da yaygın şekilde kullanılıyor. Şirketlerin 
ileriye yönelik kaynak ihtiyacı olabileceği gibi fazlası 
da olabilir. Kaynak ihtiyacı öz kaynak veya kredi ile 
sağlanabileceği gibi fazlası olan durumlarda da kay-
nakların en doğru şekilde kullanılmasını sağlayacak 
tedbirler alınması gerekiyor. 

KREDI ÖDEME PLANI DOĞRU 
SEÇILMELI 

Farklı sektörlerde yer alan pek çok şirket ile yap-
tığı muhtelif çalışmalarda çoğu şirketin önünü net 
bir şekilde göremediğine sıklıkla şahit olduğunu be-
lirten   Kuran,  “Şirketler genelde günü kurtarmaya 
odaklanıyor bu nedenle de ileriye yönelik projeksi-
yon yapmakta sıkıntı yaşıyorlar. Hal böyle olunca da 
yaşanacak olası bir sıkıntı da bulunacak çözümler 
de yumurta kapıya dayandığı için yine alelacele ya-
ratılmaya çalışılıyor. Çoğu zaman yaratılan çözüm-
ler ancak günü kurtarıyor ve plan program içinde 
sağlıklı kararlar alınamadığı için şirketin geleceği de 
ipotek altına alınıyor” diyor. 

Kuran, bu durumu sıklıkla karşılaştığı bir örnekle 
şöyle açıklıyor: Şirketlerin kredi temin ederken en 
önem verdiği hususların başında finansman (faiz + 
komisyon) yükünü minimize etmek geliyor. Eşit ana 
paralı ve eşit taksitli geri ödeme planları finans ku-
rumları tarafından yatırımcılara en sık teklif edilen 
alternatifler arasında yer alıyor. Eşit ana paralı geri 
ödeme planında taksitler başlangıçta daha yüksek 
başlıyor ve kredi ana para geri ödemeleri de daha 
hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Alınan kredinin ana 

Şirketlerin de insanlar gibi sürdürülebilir 
büyüme ile karlılığı güvence altına almak için 
düzenli checkup yaptırması gerekiyor. Bu sa-
yede şirketin geleceği ile ilgili farklı senaryolar 
üretilip olası ihtiyaçlar önceden belirlenebiliyor. 
Şirket iş modeli üzerinde belli aralıklarla yapı-
lan hassasiyet analizleri, şirketlerin ömrünü 
uzatırken aynı zamanda verimliliğinin artma-
sını da imkân sağlıyor. Mevcut yapının şirketin 
stratejik hedeflerini etkin, ekonomik, verimli, 
güvenli, hızlı, esnek ve kaliteli olarak gerçek-
leştirebilirliği değerlendiriliyor. Olası riskler, 
fırsatlar dışarıdan objektif ve profesyonel bir 
gözle değerlendirilerek şirket üst yönetimine 
gelişim alanları, iyileştirmeler, en iyi uygulama 
ve çözüm önerileriyle sunuluyor.

YÖNETİM Z. Işık Adler .

Doğru ve akılcı finansmanın 
şirketlerin en önemli gündemi 

olduğu günümüzde finansal check up 
trendi başladı. Finansal check up ile şirketler, 

iş yapış modelini çıkartıp finansal olarak 
analiz ediyor; nakit akışını etkileyebilecek risk 
faktörlerini belirliyor ve majör-minör nitelikte 

olanları kategorize ederek şirketin nakit 
akışına uygun bir borçlanma yapısı 

oluşturabiliyor… 

Şirketinize 
finansal check up 

yaptırdınız mı?
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parası daha hızlı bir şekilde azaldığı 
için bu tip ödeme planlarında faiz 
tahakkuku eşit taksitli geri ödeme 
planlarına göre daha az olur. Özellikle 
finansal okuryazarlığı düşük olan ya-
tırımcılar daha fazla faiz ödememe 
kaygısıyla, başka bir değerlendirme 
yapmaya gerek duymaksızın, bu tip 
ödeme planlarını tercih edebilirler. 

Yatırımcılar tabi ki finansman ma-
liyetlerini minimize etmeye çalışma-
lıdır. Ancak finansman maliyetinden 
bile daha önemli olan öncelikle kredi 
taksitlerinin geri ödenebilirliğidir. Şir-
ketin veya projenin yaratacağı nakit 
akışının kredi geri ödemelerini belli bir 
emniyet marjını da dikkate alarak öde-
yebilir olduğuna kani olduktan sonra 
finansman maliyeti minimize edil-
meye çalışılmalı. “Karşılaştığımız bazı 
örneklerde yatırımcı proje kredi geri 
ödemelerini sağlayabilecek bir nakit 
akışına sahip olmasa bile olması ge-
rekenden daha kısa vadeli borçlanıyor 
ya da nakit akış yapısına uygun olma-
yan bir taksit yapısını kullanıyor” diyen 
Kuran, önerilerini şöyle sürdürüyor: 

İlerleyen dönemde de taksitler 
ödenemez hale geldiğinde ya yatırım-
cılar projeye ek kaynak koymak duru-
munda kalacak ya da ek borçlanma 
yapmaları gerekecek. Genelde bu aşa-
malarda yapılacak ekstra borçlanma-
lar, günü kurtarma amaçlı ve yüksek 
risk primi dolayısı ile çok daha yüksek 
maliyetli kredilerle olmak durumunda 
kalacaktır. Hesap kitabın olmadığı bu 
tip projelerde kredi taksitlerini geri 
ödemek için alınan bu tip yama ta-
bir edebileceğimiz ek krediler belli 
bir dönem sonra artık başka krediler 
alınmak sureti ile çevrilemez hale ge-
lir. Bu tip durumlarda şirketlerin mal 
varlıkları kuvvetli ise teminat göster-
mek sureti ile borç konsolidasyonuna 
gidilebilir. Böyle bir imkân yok ise iflas 
kaçınılmaz hale gelir.” 

KREDİ HEYKELTIRAŞLIĞI 
YAPILMALI

Şirketler açısından en doğru borçlanma türünün 
nakit akış yapısına uygun olan borçlanma olduğuna 
değinen Fatih Kuran, sözlerini şöyle noktaladı: Kre-
di heykeltıraşlığı denen bu çalışmada, şirketin veya 
belli bir projenin ileriye yönelik nakit akışı çıkarılır. 
Gelirlerden faaliyet giderlerini ve vergiyi düştükten 
sonra kalan nakit akışına ‘serbest nakit akışı (SNA) 
denir. Alınacak kredi mutlaka SNA’ya uygun yapıda 
olmalıdır ki kredi geri ödemelerinde uzun vadede 
sıkıntı yaşanmadan devam edilebilsin. Gözlemimiz, 
ileriye yönelik SNA’sını çıkartmış ve olası farklı du-
rumlarda nasıl değişim gösterebileceğini analiz et-
miş şirketlerin sayıca çok az olduğu yönünde…

  YÖNETİM 
Z. Işık Adler 
.
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6 ADIMDA 
SEVDİĞİNİZ BİR İŞE 

SAHİP OLUN

Hepimizin çok seveceği bir işte çalışması her ne ka-
dar imkansız gibi görünse de işini severek yapan kişi-
lere de rastlamışsınızdır. Aslında biraz risk alıp biraz da 
becerikli olarak hayallerinizdeki işe sahip olabilirsiniz. 
Nasıl mı?

HEDEFINIZI BELIRLEYIN
Diğer pek çok konuda olduğu gibi, iş ararken de he-

definizi belirlemeniz, hedefe doğru adımlarla ilerleye-
bilmeniz için oldukça önemli. Gerçekten yapmak iste-
diğiniz işin ne olduğuna karar verdikten sonra, yalnızca 
ilgili pozisyonlara başvurun. Başvurmuş olmak için 
başvurduğunuz bir işte çalışmak istemezsiniz, değil mi?

ÇEVRENIZDEKILERE  
HEDEFLERINIZDEN BAHSEDIN

Hayalinizdeki işe karar verdikten sonra, yakın ar-
kadaşlarınıza ve ailenize hayallerinizden bahsetmeyi 
ihmal etmeyin. Kim bilir, belki sizi hedefinize yaklaştıra-
cak birileriyle tanışmanızı sağlayabilirler.

LINKEDIN’I VERIMLI  
KULLANMAYI ÖĞRENIN

LinkedIn’i yalnızca tanıdıklarınızla iletişime geçmek 

için değil, faydalı olabilecek iş bağlantıları kurmak için 
de kullanın. İlgilendiğiniz şirketleri takibe alarak kariyer 
fırsatlarından haberdar olun.

ILETIŞIME GEÇIN
Hayalinizdeki işe internet üzerinden başvurmak ye-

rine, şirkette üst düzey pozisyonda çalışan birine e-mail 
atarak kendinizi tanıtın. Bu sizin orada çalışmak için ne 
kadar istekli olduğunuzun göstergesi olabilecek cesur 
bir adım!

ARAMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYIN
İş aramak için en doğru zaman, hali hazırda çalışıyor 

olduğunuz zamanlardır. Her zaman fırsatları değerlen-
dirmeye açık olun ve iş ortamında sosyalleşmeyi ihmal 
etmeyin. Yaptığınız işten sıkıldığınızı ya da yorulduğu-
nuzu hissettiğiniz zaman, yeni bir arayış için geç olabilir.

MEVCUT IŞINIZE ODAKLANIN
Eğer hayallerinizi süsleyen bir iş yoksa, mutluluğu 

sahip olduğunuz işte bulmaya odaklanın. Sorumluluk-
larınızı ve becerilerinizi gözden geçirerek, şirketinize 
katabileceklerinizin farkına varın ve başarılarınızın gö-
rülmesini sağlayın. Alacağınız takdir ve hissedeceğiniz 
başarı duygusu, mutluluğunuzun artması için yeterli.

Günümüzün ortalama 8 saatini geçirdiğimiz işimiz, haftada 40, ayda 
160, yılda yaklaşık 1920 saatimizi alıyor. 1920 saat, sevmediğimiz bir 

işi yapmak ve kaybetmek için çok uzun bir zaman değil mi?
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2018 yılı Eylül ayında 327,27 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2019 yılı Eylül ayında, bir önceki yıla göre %9 oranında azalarak 297,90 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (298,30 TL/MWh) 
%0,1 oranında azalış göstermiştir.   

Eylül 2019’da en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 26 Eylül Perşembe günü 314,30 
TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 22 Eylül Pazar günü 243,08 
TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise en yüksek 
PTF değerinin 26 Eylül Perşembe günü saat 19.00’da 324,70 TL/MWh, en düşük PTF değerinin 
ise 22 Eylül Pazar günü saat 09.00’da 45,00 TL/MWh olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

 

2019 yılı Eylül ayında pik saatlerde5 302,85 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 296,20 TL/MWh’lik değere göre %2,2 oranında 
artmıştır6.  

                                            
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. 

APLUS ENERJİ EYLÜL 2019 ANALİZİ 

2019 yılı Eylül ayında gerçekleşen toplam 24.165 GWh elektrik üretiminin %74’ı serbest üretim 
şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, bir önceki 
aya göre 5,6 puan, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise 8,4 puan artmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini %19,1 oran ile EÜAŞ santralleri ve %3,3 oran ile Yap-İşlet santralleri 
izlemektedir. Toplam üretimin %3,7’sine karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-Devret santralleri 
ve İşletme Hakkı Devir santralleri tarafından üretilmiştir1. 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise 2019 Eylül ayında toplam 
üretimin %20,5’inin doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Barajlı hidroelektrik santraller ilgili ayda toplam üretimin %19,7’sini karşılarken, akarsu tipi 
hidroelektrik santraller ise %3,9 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri 
eylül ayında toplam üretimin %24,7’sini karşılarken, yerli kömür santralleri ise %18,9 oranında 
katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar enerjisi santralleri toplam üretime 
%8,2, jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise %2,7 oranında katkıda bulunmuştur. Diğer 
termik santrallerin3 üretimdeki payı ise %1,4 olarak gerçekleşmiştir.  

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2019 Eylül ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %65,60 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %34,40 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 2019 Eylül verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 30 Eylül 2019 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır. 

APLUS ENERJİ EYLÜL 2019 ANALİZİ

 

2018 yılı Eylül ayında 327,27 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2019 yılı Eylül ayında, bir önceki yıla göre %9 oranında azalarak 297,90 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (298,30 TL/MWh) 
%0,1 oranında azalış göstermiştir.   

Eylül 2019’da en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 26 Eylül Perşembe günü 314,30 
TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 22 Eylül Pazar günü 243,08 
TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise en yüksek 
PTF değerinin 26 Eylül Perşembe günü saat 19.00’da 324,70 TL/MWh, en düşük PTF değerinin 
ise 22 Eylül Pazar günü saat 09.00’da 45,00 TL/MWh olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

 

2019 yılı Eylül ayında pik saatlerde5 302,85 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 296,20 TL/MWh’lik değere göre %2,2 oranında 
artmıştır6.  

                                            
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. 

2018 yılı Eylül ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 307,23 TL/MWh iken, 
bu değer 2019 yılı Eylül ayında %4,6 oranında bir azalma kaydetmiş ve 292,95 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir. 

 

2018 yılı Eylül ayı içerisinde toplam 25.052 GWh olan elektrik talebi, 2019 yılı Eylül ayında bir 
önceki yıla göre %3,71 oranında azalma göstererek, 24.123 GWh değerine inmiştir7. 2018 yılı 
Eylül ayında 33.628 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2019 yılı Eylül ayında 33.504 
MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

2019 yılı Ağustos ayı sonunda 90.466 MW olan toplam kurulu güç değeri 140 MW’lık azalışla 
2019 yılı Eylül ayı sonunda 90.606 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %66,5’lik (60.217 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %21,6 (19.579 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
santralleri %1,5’lik (1.320 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %0,2’lik (153 
MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,8’lik (3.447 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız 
santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %6,5 (5.890 MW) olarak kaydedilmiştir.  

                                            
7 2018 ve 2019 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
 
8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 30 Eylül 2019 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır.  

karşılarken, yerli kömür sant-
ralleri ise %18,9 oranında katkı 
sağlamıştır. Yenilenebilir enerji 
santrallerinden rüzgar enerjisi 
santralleri toplam üretime %8,2, 
jeotermal ve güneş enerjisi sant-
ralleri2 ise %2,7 oranında katkıda 
bulunmuştur. Diğer termik sant-
rallerin3 üretimdeki payı ise %1,4 
olarak gerçekleşmiştir. 

TEİAŞ tarafından yayımlanan 
üretim verilerine göre, 2019 Eylül 

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

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

ayında termik santrallerin ger-
çekleşen toplam üretimdeki payı 
%65,60 olarak kaydedilmiştir. Ye-
nilenebilir enerji kaynaklarından 
elde edilen elektrik üretiminin 
payı ise %34,40 olarak gerçekleş-
miştir4.

2018 yılı Eylül ayında 327,27 
TL/MWh olarak gerçekleşen or-
talama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2019 yılı Eylül ayında, bir önceki 
yıla göre %9 oranında azalarak 
297,90 TL/MWh olarak kaydedil-
miştir. Bu dönemde gerçekleşen 
ortalama PTF, bir önceki aya göre 
(298,30 TL/MWh) %0,1 oranında 

4  2019 Eylül verileri Yük Tevzi Bilgi 
Sistemi’nin yayımladığı 30 Eylül 2019 
tarihli Kamusal Rapordan alınmıştır.

azalış göstermiştir.  
Eylül 2019’da en yüksek gün-

lük ortalama piyasa takas fiyatı 
26 Eylül Perşembe günü 314,30 
TL/MWh olarak gerçekleşirken; 
en düşük günlük ortalama PTF 
ise 22 Eylül Pazar günü 243,08 
TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Pi-
yasa takas fiyatları saatlik bazda 
incelendiğinde ise en yüksek PTF 
değerinin 26 Eylül Perşembe 
günü saat 19.00’da 324,70 TL/
MWh, en düşük PTF değerinin ise 
22 Eylül Pazar günü saat 09.00’da 
45,00 TL/MWh olarak gerçekleş-
tiği görülmektedir.

2019 yılı Eylül ayında pik sa-
atlerde5 302,85 TL/MWh olarak 

5  Pik saatler 08:00-20:00 arasında-

2019 yılı Eylül ayında gerçek-
leşen toplam 24.165 GWh elektrik 
üretiminin %74’ı serbest üretim 
şirketleri tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. Serbest üretim şirketle-
rinin üretimdeki payı, bir önceki 
aya göre 5,6 puan, geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine göre ise 8,4 puan 
artmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 
%19,1 oran ile EÜAŞ santralleri 

ve %3,3 oran ile Yap-İşlet santral-
leri izlemektedir. Toplam üretimin 
%3,7’sine karşılık gelen miktar 
ise Yap-İşlet-Devret santralleri ve 
İşletme Hakkı Devir santralleri ta-
rafından üretilmiştir1.

Gerçekleşen elektrik üretimi 
kaynak bakımından incelendi-

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

ğinde ise 2019 Eylül ayında top-
lam üretimin %20,5’inin doğal gaz 
ve LNG santralleri tarafından ger-
çekleştirildiği görülmektedir. Ba-
rajlı hidroelektrik santraller ilgili 
ayda toplam üretimin %19,7’sini 
karşılarken, akarsu tipi hidroe-
lektrik santraller ise %3,9 ora-
nıyla üretime katkıda bulunmuş-
tur. İthal kömür santralleri eylül 
ayında toplam üretimin %24,7’sini 
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seviyesindedir8. Yap işlet sant-
ralleri %1,5’lik (1.320 MW) bir 
orana sahip iken, yap işlet devret 
santralleri %0,2’lik (153 MW), iş-
letme hakkı devredilen santral-
ler %3,8’lik (3.447 MW) bir orana 
sahiptir. Lisanssız santrallerin 
toplam kurulu güç içindeki payı 
da %6,5 (5.890 MW) olarak kayde-
dilmiştir. 

2019 yılı Eylül ayı sonunda 
oluşan toplam kurulu gücün 
%28,7’lik kısmı (26.040 MW) do-

8  Kaynak olarak TEİAŞ tarafından 
yayımlanan 30 Eylül 2019 tarihli Genel 
Günlük İşletme Neticesi raporu kulla-
nılmaktadır. 

ğal gaz ve LNG yakıt tipi santral-

leri ile karşılanırken, %22,8’lik 

kısmı (20,642 MW) barajlı hid-

rolik santraller tarafından kar-

şılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini 

%12,5’lik (11.317 MW) oranla yerli 

kömür9 santralleri ve %9,9’luk 

oran (8.979 MW) ile ithal kömür 

santralleri izlemektedir. Akarsu 

tipi hidrolik santraller %8,6’lık 

bir orana (7.815 MW) sahipken, 

rüzgâr santralleri toplam kurulu 

gücün %8,1’lik bir kısmını (7.348 

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

MW) oluşturmaktadır10. Toplam 
kurulu gücün %6,1’lik kısmı 
(5.550 MW) güneş enerjisi san-
tralleri, %1,5’lik kısmı (1.372 
MW) jeotermal enerji sant-
rallerinden oluşurken, %1,7’lik 
kısmı (1.544 MW) ise diğer 
termik santraller11 tarafından 
oluşturulmaktadır. 

2018 yılı Eylül ayında 3,32 
milyar m3 olarak kaydedilen 
toplam doğal gaz tüketimi, 
2019 yılı Eylül ayında %9,2 
oranında bir azalış ile 3,01 mil-
yar m3 olarak gerçekleşmiştir. 
Elektrik santrallerinde tüketi-
len doğalgaz miktarı 2018 yılı 
Eylül ayında 1,44 milyar m3 
iken bu miktar, 2019 yılının 
aynı döneminde %47,4 ora-
nında azalarak 0,76 milyar m3 
olarak kaydedilmiştir12. Elekt-
rik santrallerinde tüketilen do-
ğal gaz miktarının toplam do-

ğal gaz tüketimine oranı 2018 yılı 
Eylül ayında %43,4 iken, bu oran 
2019 Eylül ayında %25,1 olarak 
gerçekleşmiştir.

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

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

12   2019 yılı Eylül ayı Elektrik üretimi 
için tüketilen toplam doğalgaz miktarı, 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporla-
rından alınmaktadır. Yuvarlamalardan 
dolayı hesaplanan oranlarda farklılık 
bulunabilir. 

 

2019 yılı Eylül ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %28,7’lik kısmı (26.040 MW) doğal gaz 
ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %22,8’lik kısmı (20,642 MW) barajlı hidrolik 
santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12,5’lik (11.317 MW) oranla yerli 
kömür9 santralleri ve %9,9’luk oran (8.979 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu 
tipi hidrolik santraller %8,6’lık bir orana (7.815 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu 
gücün %8,1’lik bir kısmını (7.348 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün %6,1’lik kısmı 
(5.550 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,5’lik kısmı (1.372 MW) jeotermal enerji 
santrallerinden oluşurken, %1,7’lik kısmı (1.544 MW) ise diğer termik santraller11 tarafından 
oluşturulmaktadır.  

 
2018 yılı Eylül ayında 3,32 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2019 yılı 
Eylül ayında %9,2 oranında bir azalış ile 3,01 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğalgaz miktarı 2018 yılı Eylül ayında 1,44 milyar m3 iken bu miktar, 
                                            
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. 

2019 yılının aynı döneminde %47,4 oranında azalarak 0,76 milyar m3 olarak kaydedilmiştir12. 
Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam doğal gaz tüketimine oranı 2018 
yılı Eylül ayında %43,4 iken, bu oran 2019 Eylül ayında %25,1 olarak gerçekleşmiştir. 

 

 
 

                                            
12  2019 yılı Eylül 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.  

gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması 
olan 296,20 TL/MWh’lik değere 
göre %2,2 oranında artmıştır6. 

2018 yılı Eylül ayında pik dışı 
(off-peak) saatlerin PTF değeri 
ortalama 307,23 TL/MWh iken, bu 

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

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

değer 2019 yılı Eylül ayında %4,6 
oranında bir azalma kaydetmiş 
ve 292,95 TL/MWh olarak gerçek-
leşmiştir.

2018 yılı Eylül ayı içerisinde 
toplam 25.052 GWh olan elektrik 
talebi, 2019 yılı Eylül ayında bir 
önceki yıla göre %3,71 oranında 
azalma göstererek, 24.123 GWh 
değerine inmiştir7. 2018 yılı Eylül 
ayında 33.628 MWh olarak ölçü-

7  2018 ve 2019 yılları için saatlik ve-
riler YTBS Genel Günlük İşletme Neti-
cesi Raporları’ndan alınmıştır.

len saatlik ortalama talep, 2019 
yılı Eylül ayında 33.504 MWh ola-
rak gerçekleşmiştir. 

2019 yılı Ağustos ayı sonunda 
90.466 MW olan toplam kurulu 
güç değeri 140 MW’lık azalışla 
2019 yılı Eylül ayı sonunda 90.606 
MW olarak kaydedilmiştir. 

Toplam kurulu gücün %66,5’lik 
(60.217 MW) kısmını serbest üre-
tim şirketleri oluştururken, EÜAŞ 
santrallerinin toplam kurulu 
güçteki payı %21,6 (19.579 MW) 

2018 yılı Eylül ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 307,23 TL/MWh iken, 
bu değer 2019 yılı Eylül ayında %4,6 oranında bir azalma kaydetmiş ve 292,95 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir. 

 

2018 yılı Eylül ayı içerisinde toplam 25.052 GWh olan elektrik talebi, 2019 yılı Eylül ayında bir 
önceki yıla göre %3,71 oranında azalma göstererek, 24.123 GWh değerine inmiştir7. 2018 yılı 
Eylül ayında 33.628 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2019 yılı Eylül ayında 33.504 
MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

2019 yılı Ağustos ayı sonunda 90.466 MW olan toplam kurulu güç değeri 140 MW’lık azalışla 
2019 yılı Eylül ayı sonunda 90.606 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %66,5’lik (60.217 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %21,6 (19.579 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
santralleri %1,5’lik (1.320 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %0,2’lik (153 
MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,8’lik (3.447 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız 
santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %6,5 (5.890 MW) olarak kaydedilmiştir.  

                                            
7 2018 ve 2019 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
 
8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 30 Eylül 2019 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır.  

 

2019 yılı Eylül ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %28,7’lik kısmı (26.040 MW) doğal gaz 
ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %22,8’lik kısmı (20,642 MW) barajlı hidrolik 
santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12,5’lik (11.317 MW) oranla yerli 
kömür9 santralleri ve %9,9’luk oran (8.979 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu 
tipi hidrolik santraller %8,6’lık bir orana (7.815 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu 
gücün %8,1’lik bir kısmını (7.348 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün %6,1’lik kısmı 
(5.550 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,5’lik kısmı (1.372 MW) jeotermal enerji 
santrallerinden oluşurken, %1,7’lik kısmı (1.544 MW) ise diğer termik santraller11 tarafından 
oluşturulmaktadır.  

 
2018 yılı Eylül ayında 3,32 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2019 yılı 
Eylül ayında %9,2 oranında bir azalış ile 3,01 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğalgaz miktarı 2018 yılı Eylül ayında 1,44 milyar m3 iken bu miktar, 
                                            
9 Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır. 
10 Akarsu tipi hidrolik santrallere lisanssız hidrolik santraller de dahildir. 
11 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik, kojenerasyon ve biyokütle santralleri diğer termik 
santraller olarak sınıflandırılmaktadır. 
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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� Akaryakıtta “şeffaf tavan” uygulaması ne kadar sürecek?
� Yenilenebilir enerji sektöründeki 1000 kadını buluşturdu
� Kamu ile özel santraller arasında fiyat tartışması


