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Gelecek 30 yılın tek doğrusu:  
Enerjide kömürün payı keskin şekilde düşecek

YENILENEBILIR ENERJI 
ISTIHDAMI, KÜRESEL IYILEŞMEYI 
HIZLANDIRABILIR

5.6 milyon binada yalıtım yaparak  
6 milyar TL tasarruf etmek mümkün

Covid-19 harcama  
davranışlarımızı nasıl değiştirdi?

22 30 46
BP Enerji Görünümü 2020 Raporu, gelecek 30 yılı üç farklı senaryo 
çerçevesinde inceliyor. Üç senaryo enerji atlasında büyük değişiklikler 
öngörüyor ancak üçünün de ortak noktası endüstride kömür kullanımının 
keskin bir şekilde düşüyor olması. Hindistan, her üç senaryoda da 2050’ye 
kadar birincil enerji talep artışının en büyük kaynağı oluyor.

IRENA’nın ‘Yenilenebilir Enerji ve İstihdam – Yıllık Değerlendirme Raporu’na 
göre, küresel yenilenebilir enerji sektöründe istihdam 2012’den bu yana 
sürekli olarak büyüme gösterdi. Rapor, pandemi krizinin ekonomik artçı 
şokundan korunmak için yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji dönüşümü 
harcamalarının iki katına çıkarılması gerektiğini belirtiyor.

Türkiye için hazırlanan “U Değerleri Haritaları Raporu”na göre, 
ülkemizde yürürlükte olan U değerlerinin yaklaşık 2-2,5 kat 

iyileştirilmesi ile nihai enerjiden 2023’e kadar yaklaşık yüzde 7, 2030’a 
kadar yüzde 14 ve 2050’ye kadar ise yüzde 28 oranında tasarruf 

edilebilir. Bu tasarrufun maddi karşılığı ise 6 milyar TL’yi geçiyor…

Covid-19’un hayatımıza girdiği günden ve karantinada geçen uzun bir süreçten 
sonra yaşam tarzımızı ve alışkanlıklarımızı etkileyen en önemli değişimlerden 

biri de dünya ve ülke ekonomisinde yaşanan değişikliklerle birlikte tüketim 
alışkanlıkları konusunda yaşanan dönüşüm oldu.
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YAŞAMA SAYGI DUYARAK
DAHA GÜZEL BİR GELECEK İÇİN ENERJİ

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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Başlığa taşıdığımız soru, YEK-
DEM’le ilgili… Türkiye’nin ye-
nilenebilir enerji potansiyelini 

kullanmak ve enerji ithalatını azaltmak 
amacıyla uygulamaya sokulan YEK-
DEM, yaklaşık bir yıldır sadece enerji 
sektörünün değil, ekonominin tüm bi-
leşenlerinin gündeminde. Aslında bu 
tartışma, pandemi dönemine kadar daha 
sessizce yürütülürken nisan ayı itibarıy-
la sesler yükseldi. Pandeminin getirdiği 
olumsuz durumun ‘mücbir sebep’ olarak 
sayılmasını isteyen yenilenebilir enerji 
yatırımcıları, hükümetten 1 Ocak 2021 
itibarıyla bitecek olan YEKDEM’de 6 ay 
süre uzatımı istemişlerdi. Ankara bu çağ-
rıya olumlu yanıt verdi. 

Ancak bu dönemde enerji maliyetleri 
yükselen sanayiciler, YEKDEM 
modelinin üretim maliyetlerini artırdığını 
bu yöntemin değiştirilmesi gerektiğini 
dile getirdiler. Bu itirazlar YEKDEM 
uzatılınca kesildi ancak kapalı kapılar 
ardında itirazların sürdüğünü duyuyoruz. 
Sanayiciler, 2021’in ikinci yarısında 
sona erecek olan YEKDEM’in bir kez 
daha uzatılmamasını istiyor. Ankara da 
bu konuda çalışmalara başladı ancak 
beklenti, sürenin bir kez daha uzatılacağı 
yönünde. 

Dergimizin kapak haberinde YEKDEM 
konusunu her yönüyle inceledik. 

YEKDEM’in sektöre kazandırdığı 
kapasitenin yanı sıra getirdiği 
maliyeti de ortaya koyan haberimizde 
sistemin sürmesini isteyenlerle 
istemeyenlerin görüşlerine yer verdik. 
Kısaca getirdikleri ve götürdükleriyle 
YEKDEM dosyası hazırladık.

Son aylarda tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de enerjinin iki ana konusu 
var. Birincisi siyasi sorun haline de gelen 
doğal gaz ve petrol aramaları, diğeri 
de iklim değişikliğiyle mücadelede 
güç kazandıracak sürdürülebilir enerji. 
Haliyle bizim de haberlerimizin 
çoğunu bu iki ana konu oluşturuyor. Bu 
bağlamda TÜSİAD’ın hazırlamış olduğu 
iklim raporu önemli ipuçları veriyor. Öte 
yandan BP’nin her yıl düzenli olarak 
açıkladığı rapor da gelecek 30 yılda 
enerjinin seyrini mercek altına alıyor. 
Her iki çalışma da geleceğin teknoloji 
ve yenilenebilir enerjide olduğunu 
gösteriyor. 

Dergimizi yayına hazırlarken 
Karadeniz’den müjdeli bir haber daha 
geldi. Tuna-1 kuyusunda sürdürülen 
çalışmaların sonucunda yeni rezerv 
bulundu. Karadeniz’deki çalışmalara 
dönük stratejinin ana hatlarını da sizler 
için haberleştirdik. 

İyi okumalar… 

Maliyet ve yatırım ikileminde YEKDEM
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işletmesidir



ENERYA'DA TÜM ABONELİK 
İŞLEMLERİ EVDEN  

ÇIKMADAN YAPILABİLİYOR
Çalışanlarını, abonelerini ve toplum sağlığını önce-
liğine alan Enerya, dijitalleşme çalışmalarıyla do-
ğal gaz işlemlerini evinizin konforunda yapmanıza 
olanak tanıyor. Birçok doğal gaz işlemini online 
kanala taşıyan Enerya, abonelerinin www.enerya.
com.tradresinden abonelik ve fatura işlemlerini 
kısa bir sürede kolayca halledebilmesini mümkün 
kılıyor. Bunun yanında, web chat üzerinden de abo-
nelerin talep, öneri ve şikayetleri alınarak konu 
özelinde çözümler geliştiriyor.
Tüm dünyayı etkisi altına almaya devam eden Ko-
vid-19 ile ilgili gelişmeleri takip eden Enerya, ça-
lışanlarını, abonelerini ve toplum sağlığını önceli-
ğine alarak dijital çalışmalara odaklanmaya devam 
ediyor. Enerya aboneleri bir çok doğal gaz işlemini 
online olarak www.enerya.com.tr adresi üzerinden 
hızlıca yapabiliyor.
Enerya, pilot bölgelerde hayata geçirmeye başladı-
ğı online randevu sistemi sayesinde abonelerinin 
müşteri hizmetleri ofislerine gitmeden randevu 
alıp işlemlerini sıra beklemeden yapabilmelerinin 
önünü açıyor. Ayrıca Enerya, abonelerinin online 
işlemlerini, abonelik, fatura, fesih ve talep sorgu-
lama işlemleri olarak dört ayrı kategoride gerçek-
leştirebilmesini sağlıyor. Kullanıcılar abonelik 
işlemlerinde online bağlantı anlaşması, abonelik 
sözleşmesi, binanın önünde doğal gaz hattı olup 
olmadığını sorgulama, sertifikalı firmaları sorgu-
lama, proje ve randevu durumunu öğrenme, bilgi 
güncelleme gibi hizmetlerden faydalanabilirken; 
fatura işlemlerinde ise fatura görüntüleme, fatura 
son ödeme tarihini 15’ine erteleme hizmetlerini ko-
laylıkla gerçekleştirebiliyor. 

ENERJİSA ÜRETİM, SÜRDÜRÜLEBİLİR KREDİ 
SÖZLEŞMESİ’NE İMZA ATTI

Enerjisa Üretim, 7 bankayla, 650 milyon euroluk 
sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi sözleşmesi 
imzaladı. Bilanço yapısını güçlendiren şirket, bu 
sözleşmeyle hem toplam borç miktarını düşürdü 
hem de yakın dönem içinde devreye alacağı yeni-
lenebilir enerji yatırımlarına da güçlü bir destek 
sağladı. Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bay-
çöl, “Geçtiğimiz yıl ikincisi yapılan Rüzgâr Yenile-
nebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde 
kazandığımız kapasite ile toplam üretimimizi 4 
bin 107 MW’a yükseltme potansiyelini yakaladık. 
İmzaladığımız sözleşme, bu potansiyeli hayata 
geçirmemize destek olacak. Yatırımlarımıza ve ça-
lışmalarımıza, tüm paydaşlarımıza güven vererek 
‘sürdürülebilir değer yaratma amacımızla’ devam 
edeceğiz” dedi.
Sözleşme kapsamında Enerjisa Üretim, tüm dün-
yada pandemiye rağmen hız kesmeyerek ağustos 
ayında toplam hacmi 1,5 trilyon doları geçen sür-
dürülebilir borçlanma araçlarından biri olan sür-
dürülebilirlikle bağlantılı kredi mekanizmasından 
faydalanacak. Enerjisa Üretim, bu kapsamda iki 
önemli alanda sürdürülebilirlik çalışmalarına hız 
vereceğini de açıkladı. Şirket bir taraftan enerji 

yatırımları portföyünde yenilenebilir enerji payını 
artıracağını taahhüt ederken, cinsiyet eşitliğinde 
de uluslararası ölçekte en iyi standartlara da çık-
mak için çalışacak. Şirketin gelecek dönem hedef-
lerini gerçekleştirmesine de katkı sağlayacak bu 
sözleşme, Enerjisa Üretim’in kuruluş aşamasında 
aldığı uzun vadeli kredileri bu yeni finansman ile 
değiştirerek sağlam bilanço yapısını daha da güç-
lendirmesini sağladı.

MİNİ GÜNEŞ YEKA İHALESİ 
2021 YILINA ERTELENDİ

Enerji Bakanlığı, 19-23 Ekim tarihlerinde alınacak 
mini güneş YEKA yarışma ihalesi başvurularını 18-
21 Ocak 2021 tarihlerine erteledi. Enerji ve  Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, daha önce 19-23 Ekim tarihle-
ri arasında yapılacağı duyurulan Güneş Enerjisine 
Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağ-
lantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma’yı 
erteledi. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya 
göre 1000 MW’lik güneş enerji santrali bağlantı ka-
pasitesinin tahsisi için açılan ihaleler için başvuru-
lar 18-21 Ocak 2021 tarihlerinde kabul edilecek. İs-
tekliler, 10, 15 ve 20’şer MW’lik parçalardan oluşan 
toplam 74 mini YEKA ihaleleri için başvurabilecek. 

SİNOP’TA NÜKLEER 
SANTRAL KURMAK İÇİN ÇED 

BELGESİ ALINDI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Elektrik Üretim 
Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından kurulan EUAS 
International ICC Merkezi Jersey Adaları Türkiye 
Merkez Şubesi tarafından Sinop’un Merkez ilçe-
si Abalı Köyü İnceburun mevkiinde kurulması 
planlanan Sinop Nükleer Güç Santrali projesi ile 
ilgili olarak sunulan Çevresel Etki Değerlendirme 
Raporu için olumlu kararı verdi. Bakanlığın du-
yurusuna göre, İnceleme Değerlendirme Komis-
yonu tarafından incelenip değerlendirilen rapor 
ile ilgili, ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gere-
ğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri 
dikkate alınarak ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Olumlu’ kararı verildi. 
Kararın Sinop Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Mü-
dürlüğü) tarafından halka duyurulması gere-
kiyor. Ayrıca söz konusu projeye ait nihai ÇED 
raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 
sayılı Çevre Kanunu’na istinaden yürürlüğe gi-
ren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulma-
sı, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluş-
lardan gerekli izinlerin alınması gerekiyor.
20 milyar dolar yatırımla kurulması planlanan 
Sinop NGS, Türkiye’nin Akkuyu Nükleer Güç 
Santrali’nden sonra projelendirilen ikinci nükle-
er güç santrali konumunda. Santral, her biri net 
1.140 MWe kurulu güce sahip toplam dört adet 
basınçlı su reaktörü nükleer güç ünitesine sahip 
olacak ve toplam kurulu gücü 4.560 MWe olacak. 
Sinop NGS’de yılda 34 milyar kWh elektrik üretil-
mesi ve üretilen elektriğin NGS’nin şalt sahasına 
bağlanacak olan iletim hatları ve ilgili tesisleri 
ile enterkonnekte sisteme verilmesi planlanıyor. 
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SANKO ENERJİ SALİHLİ’DE ROBOTİK KODLAMA SINIFI AÇTI
Faaliyet gösterdiği yerlerde, bölge halkının sosyal, 
kültürel ve eğitim hayatlarına katkı sağlayacak 
sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Sanko 
Enerji, Salihli’de Fatih İlköğretim Okulu’na bir 
robotik kodlama sınıfı açarak hediye etti. Sınıfın 
açılması ile öğrenciler, yeni eğitim döneminde 
kullanabilecekleri tam donanımlı bir robotik kod-
lama sınıfına kavuşmuş oldu. 
Sanko Enerji, Fatih İlköğretim Okulundan gelen 
bilgisayar sınıfı talebini değerlendirerek, konuyla 
ilgili Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüş-
tü. İlçe müdürlüğü ile yaptığı görüşme sonucu, uy-
gun bir robotik kodlama sınıfı kurulabilmesi için 
okulun tüm ihtiyaçlarını belirledi. Bu ihtiyaçları-
nın belirlenmesinin ardından, okulun fiziki koşul-
larını da göz önüne alan Sanko Enerji, A’den Z’ye 
bir sınıfın yapımı için çalışmaları başlattı. 
Sanko Enerji, öncelikle özel bir mimari konsept ta-
sarladı. Okulun yemekhanesindeki bir alanın bu 
konsepte uygun olarak yapılabilmesi için sınıfın 
inşaat işlerini de üstlendi. Yapılan bu robotik kod-
lama sınıfında, öğrencilerin hayal güçlerini kulla-
narak yeni teknolojilere odaklanabilmeleri, daha 

verimli, daha motive ve daha üretken bir şekilde 
çalışabilmeleri için sınıftaki her detayı en ince ay-
rıntısına kadar planlandı. 
Projeyle ilgili açıklama yapan Sanko Enerji Genel 
Müdür Yardımcısı Hakan Yıldırım “Sanko Enerji 
olarak Salihli’de eğitime katkı sağlayacak bir proje 
gerçekleştirme fikri bizi son derece heyecanlandır-
dı. Çalışmanın başından sonuna kadar taşıdığımız 
bu heyecanla projeyi tamamlayarak teslim ettik. 
Şimdi, geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızın 
eğitimi için bir katkı sunabilmiş olmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz” şeklinde açıklama yaptı. 

TÜPRAŞ, ONLİNE STAJ PROGRAMLARINA DEVAM EDİYOR
Pandemi ile birlikte uzaktan çalışma modeliyle 
başlattığı Genç Yetenek - “Nextremers” Progra-
mı’nın ardından Tüpraş, bu kez üniversite öğren-
cilerine yönelik staj programlarını da online ola-
rak tamamladı.
Tüpraş, pandemi dönemi boyunca üniversite öğ-
rencilerinin gelişimi için çalışmalarını online 
platformlarda sürdürdü. Her yıl zorunlu üniver-
site stajı kapsamında ağırlıklı olarak üçüncü ve 
dördüncü sınıf öğrencilerinin katıldığı staj prog-
ramını bu sene Covid-19 tedbirleri kapsamında 
dijitale taşıyan şirket, toplam 5 bin 660 başvuru 
üzerinden değerlendirme adımlarını başarıyla 
tamamlayan 200’den fazla öğrenciyle ağustos ve 
eylül dönemlerinde bir araya geldi.
Tamamına yakını iç kaynaklarla yönetilen ve her 
anı gelişim dolu geçen programda 60’tan fazla 
Tüpraşlı; birebir eğitim, departman sunumları, 
rehberlik ve mentorluk desteği vererek öğrencile-
rin gelişimi için 400 saate yakın zaman ayırdı. Ay-
rıca kariyer ve gelişim sohbetlerinde Tüpraşlılarla 
bir araya gelen öğrenciler, profesyonel hayata ilk 
adımlarını atmadan önce onların deneyimlerin-

den öğrenme fırsatı yakalayarak kendi kariyer 
yolculuklarıyla ilgili merak ettiklerini sordular.
Programda Tüpraşlı gönüllülerden oluşan mentor 
ve rehberler büyük özveri ve destekle, öğrencilerle 
günlük ve haftalık buluşmalarda bir araya geldi. 
Gönüllülerin sağladığı katkı ile öğrencilerin geli-
şim ve ihtiyaçları yakından takip edilerek, düzenli 
kurulan iletişimlerle yaşadıkları deneyim zengin-
leştirildi. 

AKSA ELEKTRİK’TE “YEŞİL ENERJİ” DÖNEMİ BAŞLIYOR
Aksa Elektrik, çevreci ve doğa dostu vizyonu ile 
müşterilerine tamamen yenilenebilir enerji kay-
naklarından üretilen yeşil enerji tedarik etmeye 
başlıyor. Şirketten yeşil enerji tedarik eden kuru-
luşlar, elektriğin yenilenebilir kaynağını belgele-

yen “(I-REC) Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ser-
tifikası”nın da sahibi olacak. 

Aksa Elektrik, çevreci ve doğa dostu projelerine 
bir yenisini daha ekledi. Aksa Elektrik’in sunduğu 
sürdürülebilir ve çevreye duyarlı yeşil enerji kul-
lanmayı tercih eden ticarethane ve sanayi müşte-
rileri, (I-REC) Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ser-
tifikası ile karbon salınımının azalmasına ve doğal 
kaynakların korunmasına katkıda bulunuyor. Ye-
nilenebilir enerji kaynaklarından elektrik tedarik 
etmek ve (I-REC) Uluslararası Yenilenebilir Enerji 
Sertifikası’na sahip olmak isteyen ticarethane ve 
sanayi grubundaki müşteriler, Aksa Elektrik’in 
resmi web sitesi www.aksaelektrik.com.tr üzerin-
den ya da 444 4 610 numaralı Aksa Elektrik Çağrı 
Merkezi’ni arayarak başvuru yapabilecek.

ÇİN, BORU HATLARINI TEK ÇATI ALTINDA TOPLAYACAK 
Çin Halk Cumhuriyeti, ülkenin boru hatlarını te-
keli altında toplayacak bir şirketin oluşumu için 
çalışıyor. Ülkedeki büyük enerji altyapı varlıkları, 
milyarlarca dolar karşılığında, Çin Ulusal Boru 
Hattı şirketine devredilmeye başladı. Çin Halk 
Cumhuriyeti, tek merkezden kontrol edilen ortak 
bir taşıyıcı sistemi oluşturmak amacıyla gaz üre-

ticilerinin boru hattı varlıklarını kamulaştırmayı 
kararlaştırmıştı. Böylece ulusal dikey kalkınma-
nın teşvik edilmesi ve ülkede kendi kendine yeter-
lilik hedefinin gerçekleştirilmesi isteniyordu. 

Kamulaştırma PetroChina ve Sinopec şirketle-
ri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Temmuz ayında 
boru hatları, depolama ve ithalat terminalleri 
dahil olmak üzere çeşitli varlıklar için 391 milyar 
yuan (56 milyar dolar) nakit ödendi. Buna ek ola-
rak PipeChina adıyla bilinen operatör şirketin his-
seleriyle de ödemeler yapıldı. 

Bu anlaşmalara ek olarak yatırımcı girişleriyle, 
eylül sonunda PipeChina 500 milyar yuanlık (71,6 
milyar dolar) değere ulaşacak. Böylece Çin kamu 
şirketi PipeChina, dünyanın en büyük boru hattı 
şirketlerinden biri haline gelecek. 
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GARANTİ BBVA LEASİNG 
VE ELİN ENERJİ İŞ BİRLİĞİ 

PROTOKOLÜ İMZALADI
Garanti BBVA Leasing;, Türkiye’nin enerji itha-
latını azaltmasına imkan sağlamak ve güneş 
enerjisi alanında müşterilerine özel çözümler 
sunmak üzere, sektörün önemli firmalarından 
Elin Enerji ile iş birliğine imza attı. Güneş enerji-
si alanında yatırımcılara özel finansman desteği 
sağlamak amacıyla gerçekleşen bu iş birliği, hem 
yatırımcıların finansmana kolay ulaşmasına 
hem de Türkiye’nin enerji ithalatını azaltmasına 
imkân sağlanacak.
Yatırımcılar açısından da güvenli, kazançlı bir 
imkan sunduklarını dile getiren Elin Enerji Yöne-
tim Kurulu Üyesi Murat Karakeçili, “Garanti BBVA 
Leasing ile bu iş birliği protokolünü imzalayarak 
yatırımcılar açısından da güvenli ve kazançlı ya-
tırım imkanını bir arada yaratmış olacağız. Güneş 
enerjisi yatırımları, ülkemizin enerji ithalatını 
ciddi şekilde azaltıyor. Bu iş birliğiyle yatırımcı-
ların finansmana ulaşmaları kolaylaşacak ve ya-
tırımların hayata geçmesiyle ülke ekonomimize 
de ciddi katkılar sağlanacak” şeklinde konuştu. 
Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Ünal Gök-
men, “Tüm müşterilerimiz için sürdürülebilir 
finansman çözümleri yaratmak ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarına finansman sağlamak ama-
cıyla çalışıyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar 
pek çok önemli iş birliği gerçekleştirdik. Elin 
Enerji ile iş birliğimizin sektöre önemli katkılar 
sağlayacağına inanıyorum. Bu birleşmeyle bir-
likte yatırımların da yaygınlaşacağına inancımız 
tam. Ülke ekonomimiz için de oldukça önemli 
olan bu işbirliklerine önümüzdeki süreçte de 
imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

MTA ARTIK YURT DIŞINDA DA 
İŞLETMECİLİK YAPABİLECEK

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün 
(MTA) Yurtdışı Faaliyetlerine İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Yönetmelik, 2977 sayılı Cumhur-
başkanlığı Kararı ile yürürlüğe girdi. Yönetmelik 
değişikliği; MTA’nın yurt dışı faaliyetleri doğrul-
tusunda yurt içinde de şirket kurabilmesine ve 
yerli/yabancı gerçek ve tüzel kişilerle şirket or-
taklığı yapmasına imkan tanıyor. Bu konudaki 
düzenleme daha önce MTA’ya sadece yurt dışın-
da şirket kurma veya ortaklık yapma hakkı tanı-
yordu. Ayrıca MTA, sadece kendi tüzel kişiliği ile 
değil; bundan böyle kurduğu ya da ortak olduğu 
şirketler aracılığıyla da yeni şirketler kurabile-
cek veya yeni ortaklıklara katılabilecek. 
Değişiklik MTA’ya yurt dışında arama, araştırma 
faaliyetleriyle beraber artık işletme faaliyetlerini 
de yürütebilmesine ve bulduğu doğal kaynakları 
kendi tüzel kişiliği veya ortaklıkları aracılığıyla 
işletmesine olanak tanıyor. 
MTA şirket kurma veya ortaklık yapma işlemle-
rini, bundan böyle Cumhurbaşkanlığı Strateji 
ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakan-
lığı’nın görüşlerini alarak Bakan onayıyla ger-
çekleştirecek. Daha önce bu konudaki onay sü-
reci Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile 
Hazine Müsteşarlığının görüşlerini alarak Bakan 
onayıyla gerçekleşiyordu. 
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Topluluk Enerjisiyle gerçekleşecek Yenilenebilir 

Enerji Devrimi tüm paydaşların aktif katkısını 

ve çözüm tarafında yer alan Karar Vericilerin 

desteğini gerektiriyor.

Tüm dünya için temiz ve istikrarlı %100 

yenilenebilir enerji sağlayan rüzgar, biyo-enerji, 

jeotermal ve güneş ile beraber artık dünyanın 

hiçbir yerinde enerji kesintisi yaşanmayacak

Eşitlik, Özgürlük, Barış ve Yerel İstihdam için 

dünyanın bütün şehirleri 2050 itibariyle  

%100 Yenilenebilir Enerjiye geçecek.

Bize katılın ve mutluluğunuzu enerji 

demokrasisi üzerine kurun.

Yerel, Ulusal ve Küresel 
Yeşil Plan için...



YEDAŞ, ÇEVRE 
BAKANLIĞI’NDAN ‘SIFIR 

ATIK’ BELGESİ ALDI
Sorumluluk sahasında bulunan 5 ilde elektrik 
dağıtım hizmeti veren YEDAŞ, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı tarafından ‘Sıfır Atık’ çalışması 
nedeniyle ödüllendirildi. Şirket Sıfır Atık Proje-
si’ kapsamında, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya 
ve Sinop illerindeki hizmet binalarında atıkları 
türlerine göre ayıran üniteler ile geri dönüşüme 
kazandırıyor. Hizmet binalarındaki birimlerin 
masa altındaki çöp kovalarını kaldıran, ayrıca 
yine Sıfır Atık Projesi kapsamında kat görevli-
si  personeline  eğitim veren YEDAŞ, bu yöndeki 
örnek uygulamalarını ise sürdürüyor. Genel mü-
dürlük ve il müdürlüklerine atık toplama kum-
baraları yerleştiren YEDAŞ, 5 farklı kategoride, 
atık toplama kapasitesine sahip iç mekan birik-
tirme ekipmanları da yerleştirerek projeye ver-
diği önemi bir kez daha gösterdi. YEDAŞ hizmet 
binalarında ayrıca, toplanan atıkların türlerine 
göre ayrı olarak depolanabilmesi ve kayıt altına 
alınabilmesi amacıyla tehlikesiz ve tehlikeli atık 
geçici depolama alanı oluşturuldu. 
Sıfır Atık Projesi kapsamında hizmet binalarında 
yapılan değişimleri anlatan YEDAŞ Genel Müdü-
rü Hasan Yasir Bora, “Şirket olarak geçtiğimiz yıl 
eylül ayında sıfır atık uygulamasına geçmiştik. 
Hizmet binalarımıza 5 farklı ünite koyduk. Ayrı-
ca tüm hizmet binalarımızda aylık bin kilogram 
atığı geri dönüştürüyoruz” dedi. 

UEDAŞ, ARIZA VE 
BAKIMLARI DRONE’LA 

YAPACAK
Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak 
Enerji Grubu bünyesinde hizmet veren UEDAŞ, 
elektrik hatlarında arızaları tespit etmek, ener-
ji arzını sağlayabilmek için kullandığı drone 
teknolojisi ile meydana gelen arızanın yerini ve 
türünü hızla belirleyebiliyor. UEDAŞ’ın 50 bin 
kilometrelik hat uzunluğunun 38 bin 851 kilo-
metresini havai hatlar oluştururken bu büyük 
alanda ulaşım sıkıntısı yaşanan bölgeler drone 
teknolojisi ile kontrol edilebiliyor. 
Drone teknolojsinin hizmet kalitesinin yanı sıra 
iş sağlığı ve güvenliğini artırdığını ifade eden 
UEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Volkan Çelik, 
“4 ilde 3.3 milyon aboneye kesintisiz ve kaliteli 
elektrik hizmeti veriyoruz. Bu hizmeti verirken 
çeşitli zorluklarla karşılaşmak durumundayız. 
Enerjide kaçınılmaz unsurlardan biri teknoloji-
dir. Şebekemizde oluşan arızaları geçici ve kalıcı 
olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Geçici arızaları SCA-
DA projemiz sayesinde 5 dakikadan daha kısa bir 
sürede çözebiliyoruz. Fiziki müdahale ve tespit 
gerektiren kalıcı arızalarımızda ise zorlu hava, 
arazi koşulları ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu 
noktada drone teknolojisi kullanarak arıza tespit 
süresini minimuma düşürerek ekiplerin bölgeye 
en hızlı şekilde sevkini sağlayabiliyoruz. Böy-
lelikle enerji kesinti sürelerinde abonelerimize 
mağduriyet yaşatmıyoruz” açıklaması yaptı. 
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Aydem Enerji’nin İK’sını  
Fatih İslamoğlu yönetecek

Aydem Holding’in İnsan Kaynakları Grup Direktörlüğü görevini Fatih İslamoğlu üstlendi. Eylül ayı iti-
barıyla çalışmalarına başlayan deneyimli isim, holding çapında organizasyonel gelişim, kültürel 
dönüşüm, kurumsal insan kaynakları süreç tasarımı ve uygulamalarndan sorumlu olacak. 

İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü mezunu olan İsla-
moğlu, kariyerine Service Group AŞ’de insan kaynakları sorumlusu olarak başladı. Daha sonra 
Yıldız Holding bünyesinde 14 yıl boyunca farklı bölümlerin insan kaynakları alanında çalış-
malarını sürdüren Fatih İslamoğlu, son olarak yine aynı holding bünyesindeki pladis Türki-
ye organizasyonunda satış şirketleri ve merkezi fonksiyonlardan sorumlu insan kaynakları 
direktörü olarak görev yapıyordu. Meslekte 18 yılı aşan birikimi bulunan İslamoğlu evli ve iki 
çocuk babası.

Enerjisa Enerji CFO’su Michael Moser 
“Küresel Fikir Lideri” seçildi

Enerjisa Enerji’de CFO görevini üstlenen Dr. Michael Moser, ABD’li televizyon kanalı CBS tarafın-
dan Sürdürülebilirlik ve Geleceğin Altyapısına Yatırım kategorisinde Küresel Fikir Lideri seçildi. Sür-
dürülebilirlik konusunda daha önce corporate register tarafından “En iyi ilk sürdürülebilirlik raporu” 
ve “İletişimde Süreklilik” kategorilerinde iki önemli ödül kazanan Enerjisa Enerji, bu konudaki çalış-
malarını sürdürüyor. 

Enerjisa Enerji’nin kredi yapısını çeşitlendirmek, etkin nakit yönetimi başlatmak, kur risklerini 
azaltmak ve yeni bir risk yönetimi sistemi kurarak şirketin risk azaltımına yardımcı olan Enerji-

sa Enerji CFO’su Dr. Moser, aynı zamanda şirketin yeni enerji dünyası etrafında şekillenen 
iş modelinde stratejinin temeli olarak sürdürülebilirliği destekliyor. 

Bu vizyonu ile CBS News tarafından Küresel Fikir Öncüsü ödülüne layık görülen Dr.
Moser, “Bu ödülü Türkiye’nin dünya çapında tanıtımına destek olacak bir fırsat olarak 
görüyor ve uluslararası ölçekte Türkiye’nin yatırım yapmak için ne kadar iyi bir ülke 
olduğunu, sürdürülebilirlik konusunun ne kadar gelişmiş olduğunu gösterdiğimizi dü-
şünüyorum” dedi. 

Melikidze, ERRA’nın ilk  
kadın başkanı seçildi

Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği’ne (ERRA) ilk kez bir kadın başkan seçildi. ERRA’nın 
ilk kadın başkanı Gürcistan’dan Maia Melikidze oldu. Video konferans yöntemiyle yapılan 
toplantıda ERRA Yönetim Kurulu’nun boşalan 6 üyeliği için 9 ülkeden adaylar yarıştı. Gizli 
oyla yapılan seçimler sonucunda ERRA Yönetim Kurulu’na Türkiye’den Enerji Piyasası Dü-
zenleme Kurulu Üyesi Ahmet Çağrı Çiçek, Avusturya’dan Dietmar Preinstorfer, Gürcistan’dan 
Maia Melikidze, Kuzey Makedonya’dan Adrijana Nelkova-Chuchuk, Letonya’dan Roland Irklis 
ve Macaristan’dan Pal Sagvari oldu.

Macaristan temsilcisi Pal Sagvari ise ERRA Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği genel 
kurul toplantısında Tayland’ın Enerji Düzenleme Komisyonu’nu tam üyeliğe; Birleşik Arap 
Emirlikleri Abu Dabi Enerji Dairesi, Cezayir Elektrik ve Gaz Düzenleme Komisyonu, Doğu Af-
rika Enerji Düzenleyicileri Birliği ile Fransa Enerji Düzenleme Komisyonu’nu ortak üyeliğe 
kabulünü kararlaştırdı.

EPDK Üyesi Çiçek,  
ERRA Yönetim Kurulu’na seçildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyesi Ahmet Çağrı Çiçek, ERRA yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Enerji 
Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) genel kurulunda ERRA Yönetim Kurulunda boşalan 6 üyelik için 9 
ülkeden adaylar yarıştı. Küresel salgın nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ERRA Genel 
Kurulu’nda, yönetim kurulu üyeliği için Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Avusturya, Estonya, Gürcistan, Ka-
zakistan, Kuzey Makedonya, Letonya ve Macaristan’ın düzenleyici kurumlarından üst düzey yöneticiler 
yarıştı. 

Genel kurul toplantısında bir konuşma yapan Ahmet Çağrı Çiçek, “Avrupa Birliği müktesebatı ile 
hızlı gelişen, dinamik bir enerji piyasasının gereklerini birlikte değerlendirme deneyimi ve farklı kül-
türel algıları algılayabilme kapasitesiyle EPDK’nın, genişleyen ERRA’nın kapsayıcılığına katkı sağlaya-
cağını” söyledi. Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Çiçek’in ERRA Yönetim Kurulu 
Üyeliği’ne seçilmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek; “Bu görev bizim için çok değerli. Çiçek 
hem EPDK’yı hem de ülkemizi layıkıyla temsil edecektir. Kendisine yürekten başarılar diliyorum” dedi.  

İpek Doğal Enerji’nin müdürü işe 
başlamadan istifa etti

Tasarruf Mevdutaı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki İpek Doğal Enerji’de genel 
müdürlük sorunu yaşanıyor. TMSF şirketin genel müdürlüğünü yapan Fatih Kadiri-
oğlu’nu görevden alarak yerine İlhan Küçükahmetler’i getirdi. 4 Eylül’de yapılan bu 
atamadan kısa bir süre sonra da genel müdür olarak atanan İlhan Küçükahmetler’in 
istifa haberi geldi. 

Küçükahmetler’in görevine başlamadan istifa etme gerekçesi olarak sağlık sorun-
ları gösterildi. 

Koç Holding CEO’su Çakıroğlu,  
Türk CEO’larını temsil edecek

Dünya Ekonomik Forumu, Avrupa Komisyonu’nun 2019 yılında açıkladığı “Yeşil Mutabakat” kap-
samında küresel 30 şirketin CEO’sunu bir araya getirerek CEO Eylem Grubu oluşturdu. “Yeşil 
Mutabakat”ı desteklemeyi ve Covid-19 sonrası “yeşil toparlanmayı” hızlandırmayı amaçla-
yan CEO Eylem Grubu, iş dünyasını ortak hedefler doğrultusunda harekete geçirecek. Türki-
ye’yi söz konusu grupta temsil eden Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Yeşil Mutabakat, 
Avrupa Birliği’ne rekabet üstünlüğü kazandıracak yeni bir ekonomik büyüme stratejisi. Bu 
yeni yaklaşımla iklim krizine somut bir yanıt vermenin yanı sıra, teknolojik ve kapsayıcı çö-
zümlerle Avrupa Birliği’ne yeni yatırım ve istihdam fırsatları yaratılması hedefleniyor. Avrupa 
Birliği, ‘Yeşil Mutabakat’ ile ekonominin ve uluslararası ticaretin işleyişini değiştirecek” değer-
lendirmesini yaptı. 

Koç Topluluğu’nun büyük bir ekosistemin tam merkezinde yer aldığını belirten Çakıroğlu, 
açıklamalarını şöyle sürdürdü: CEO Eylem Grubu’na dâhil olmak ve burada ülkemizi temsil 
etmek bizim için çok önemli. Açıklanan ortak bildiri doğrultusunda, küresel yeşil toparlanma 
için gerekli yol haritasının oluşturulmasına Koç Topluluğu olarak somut bir katkı sunacağı-
mızı taahhüt ediyoruz. Süreç boyunca da bu yaklaşımın takipçisi olacağız.
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AKKUYU'DA IKINCI GÜÇ 
ÜNITESININ TEMELI ATILDI

Büyükeceli, Mersin, Türkiye. Akkuyu Nükleer Güç 
Santrali’nin ikinci güç ünitesinde, reaktör ve 

türbin binalarının temel plakaları için yürütülen beton 
dökme çalışmaları tamamlandı. Temel plakaya beto-
nun dökülmesi işlemi titizlikle kontrol edilirken; önce 
beton karışımının kalitesi laboratuvarda değerlendi-
riliyor. Daha sonra ise NGS sahasındaki laboratuvar 
noktasında mikser aracından alınan beton numu-
nesinin sıcaklığı, çökme konisi ve yoğunluğu kontrol 
edilerek betonun dökülüp dökülmeyeceğine karar ve-
rilecek. 

Bu kapsamda, reaktör binası temel plakasının 
maksimum seviyede sertleşmesini sağlamak için 
temele 2 bin 451 ton betonarme demiri döşendi. Bu 
demir miktarı, Eyfel Kulesi’ndeki tüm metal yapıların 
ağırlığının üçte birine eşit. Betonarme demirin tasar-
lanan konumda tutulması için metal karkas da kulla-
nıldı. Alanı 6 bin 864 metrekare, yüksekliği 2.6 metre, 
derinliği ise 8 metrenin üzerinde olan temel plakası-
na, 17 bin metreküp beton döküldü. 

Temel plaka üzerine inşa edilecek olan reaktör bi-
nasının tam olarak çalışır durumdaki ağırlığı yaklaşık 
470 bin tonu buluyor. Başka bir deyişle temel plaka, 
dünyadaki en büyük yolcu gemisinin iki katı olan ağır-
lığı güvenilir bir şekilde taşıyabiliyor. Reaktör binasının 
temel plakası, aynı zamanda yüksek sismik mukave-
mete de sahip. 

ENOVA, OSMANIYE’YE  
22 MW’LIK HIBRIT  

SANTRAL KURACAK

Enova Enerji, Osmaniye’de bulunan Ceyhan Hid-
roelektrik Santrali’ne yardımcı kaynak olarak 

22 MW kapasiteli hibrit güneş enerjisi santrali ku-
racak. Enova Enerji Üretim A.Ş. tarafından, Osmani-
ye İli, Merkez ve Düziçi ilçeleri, Kumarlı ve Karagedik 
köyleri mevkiinde, 26,591 MWp / 22,000 MWe kurulu 
gücünde “Ceyhan HES Yardımcı Kaynak Ceyhan GES 
1-2 Projesi’nin yapılıp işletilmesi planlanıyor. Ceyhan 
HES’in kapasitesi 61,704 MW. 

98 milyon lira bedelli proje kapsamında kurulacak 
yardımcı kaynak güneş enerji santrali, Ceyhan GES 1 
ve Ceyhan GES 2 olarak iki bölümde gerçekleştirile-
cek. Santralde yılda 38 milyon 931 kWh elektrik üre-
tilmesi planlanıyor. Santralde Monokristal Half-Cut 
Fotovoltaik modüller marifetiyle üretilen doğru akım 
elektrik enerjisi eviriciler yardımıyla alternatif enerjiye 
çevrilecek. 

Santral, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 8 
Mart 2020 tarih ve 31062 Sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giren 
“Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında yardımcı 
kaynak olarak belirlendi.
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DÜNYANIN ILK HIDROJENLI 
UÇAĞI ILK TESTI GEÇTI

İngiliz havacılık şirketi ZeroAvia, 24 Eylül tarihin-
de dünyanın ilk hidrojen pilli yolcu uçağının test 

uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. ZeroAvia’nın uçuşu 
alanında bir ilk olma özelliği taşıyor. Ticari kategoride 
bulunan ve altı yolcu kapasiteli Piper M-sınıfı uçakla 
yapılan test, şirketin İngiltere’deki Ar-Ge merkezinde 
gerçekleştirildi. 

Taksi, kalkış ve havaalanı etrafında tur faaliyetlerini 
başarıyla tamamlayan uçak sorunsuz bir şekilde ine-
rek testi tamamladı. Başarılı test sonrası konuşan Ze-
roAvia CEO’su Val Miftakhov, “Burada başardıklarımızı 
kelimelere dökmek ve bizler için ne anlama geldiğini 
ifade etmek çok zor. Daha önceleri deneysel katego-
ride bulunan hidrojen yakıt pilli uçakların yaptıklarını 
biz burada ticari olarak hizmet veren bir uçakla yap-
tık. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki uçak yolcuları çok 
yakında, sıfır emisyon uçaklarla seyahat edebilir hale 
gelecek” ifadelerini kullandı.

ZeroAvia, İngiliz hükümeti ve İngiliz Havacılık Tek-
noloji Enstitüsü’nce desteklenen HyFlyer projesi kap-
samında yürütülen testin yanında HARE adı verilen 
bir projede daha yer alıyor. Havaalanı Hidrojen Yakıt 
Ekosistemi (Hydrogen Airport Refuelling Ecosystem) 
adlı proje, hidrojenin yakıt olarak yaygınlaşmasının 
ardından havaalanı ekosistemlerinin nasıl şekillene-
ceğini inceliyor.

ROLLS-ROYCE EN HIZLI 
ELEKTRIKLI UÇAĞINI  

TEST EDIYOR

Rolls-Royce, dünyanın en hızlı tam elektrik-
li uçağına güç verecek, çığır açan teknolojiye 

ilişkin testlerini tamamladı. Dünya çapında hız reko-
runu kırabilecek 500 beygir gücündeki elektrikli güç 
aktarım mekanizması ve 250 eve enerji sağlayabile-
cek güçteki batarya da dahil olmak üzere, uçağa güç 
verecek tüm teknolojiye ilişkin testler, ‘ionBird’ isimli 
tam ölçekli bir uçak replikası üzerinde gerçekleştirildi. 

Söz konusu uçak, ‘Uçuş Elektrifikasyonunun Hız-
landırılması - Accelerating the Electrification of Fli-
ght’ veya kısaca ACCEL adı verilen Rolls-Royce prog-
ramının bir parçası. ACCEL proje ekibi, ana ortaklardan 
olan YASA adlı elektrikli motor ve kontrolör üreticisi ve 
Electroflight adlı havacılık girişiminden oluşuyor. Bu-
güne kadar bir uçak tahrik sistemi için bir araya ge-
tirilmiş en güçlü batarya grubu kullanılarak pervane 
son hızda (yaklaşık 2.400 devir/dk) çalıştırıldı. Uçuş 
testi aşamasında tam kapasitede çalışırken, uçağı 
482,8032 km/saat (300mph) üzerinde bir itkiyle ha-
rekete geçirecek ve elektrikli uçuşlarda yeni bir dünya 
rekoru hızına imza atılacak. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Birleşik Krallık Ticaret 
ve Sanayi Bakanı Nadhim Zahawi, “Gelecekte ulaşım, 
trenlerden uçaklara uzanan tüm ulaşım araçlarında 
temiz elektrik kaynaklarıyla yapılacak. Bu kapsamda 
Rolls-Royce gibi şirketler, uygun teknolojiler geliştire-
rek net sıfır karbon emisyonu hedeflerimize ulaşmak 
için bize yardımcı oluyor” dedi. 

18 • Eylül 2020 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA • Eylül 2020 • 19

 YATIRIM  YATIRIM  

ELAZIĞ BELEDIYESI,  
5 MW’LIK GES KURACAK

Elazığ Belediyesi şirketi olan EBUAŞ, kendi elekt-
rik tüketiminde kullanmak üzere 5 MW kapasi-

teli Güneş Enerjisi Santrali kuracak. Kentin merkezin-
de Elazığ Belediyesi tarafından 75 bin 900 m2’lik arazi 
üzerinde 5 MW kapasiteli güneş enerjisi santralinin 
kurulup işletilmesi planlanıyor.

Yaklaşık 3,3 milyon dolar değerindeki proje kapsa-
mında monokristalin fotovoltaik paneller kullanılarak 
elektrik üretilecek. Santralde 18 bin adet 330 W’lık 
güneş enerjisi panelinde elektrik üretilerek 100 kW’lık 
50 adet eviriciye aktarılacak ve buradan da üretim 
prosesi için iç tüketimde kullanılmak üzere elektrik 
dağıtım sistemine verilecek.

PETROL OFİSİ, GÜNEŞE 
YATIRIMA DEVAM EDIYOR

Petrol Ofisi, güneş enerjili istasyon sayısını beşe 
çıkardı. Şirket; Bodrum, İzmir, Torbalı, Antalya 

ve Ankara’daki istasyonlarında güneş enerjisinden 
elde edilen toplam 258 kWp’lık kurulu gücü ile bu 
alanda da liderliği elinde bulunduruyor. 

Petrol Ofisi istasyonlarında güneş enerjisinden 
üretilerek tüketilecek yıllık 426.368 kWh’lık elektrik ile 
her yıl 1.280 ağaç kurtarılıyor, 196 ton karbon salımı 
önleniyor. Elektriğini güneş enerjisi ile karşılayan is-
tasyon sayısını arttırmaya devam edeceklerine vurgu 
yapan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Bu alandaki 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve hedefimiz, Petrol 
Ofisi’nin ülkemize, geleceğe yönelik genel yaklaşım ve 
sorumluluk bilincinin de en güzel örneklerinden biri-
dir” dedi. 

Petrol Ofisi’nin 2019 yılında Muğla Bodrum’da Pa-
şalılar Petrol (42,075 kWp) ile başladığı güneş enerjili 
istasyon projesine, daha sonra sırasıyla İzmir Çiğli’de 
Yaman Petrol (44,28 kWp), Torbalı’da As Mira Petrol 
(42,24 kWp), Antalya Alanya’da Ali Şahin Petrol (70,62 
kWp) ve son olarak da Ankara’da Kadem Petrol (59,40 
kWp) eklendi. Proje dahilindeki Petrol Ofisi istasyon-
ları elektrik ihtiyaçlarının tamamına yakınının güneş 
enerjisinden karşılamalarının yanı sıra ürettikleri fazla 
enerjiyi de şebekeye veriyorlar. 

TÜRKIYE’DEKI YEŞIL 
ENERJININ YÜZDE 14’ÜNÜ 

TSKB FINANSE ETTI

TSKB’nin finanse ettiği yenilenebilir enerji sant-
ralleri bugün Türkiye’nin yenilenebilir enerji 

kurulu gücünün yüzde 14’ünü oluşturuyor. Sürdü-
rülebilirlik ve kapsayıcılık temalı yatırımlar, bankanın 
kredi portföyünde yüzde 74 paya sahip. 21 Eylül Sıfır 
Emisyon Günü’ne yönelik açıklama yapan TSKB Ge-
nel Müdürü Ece Börü, iklim değişikliğiyle mücadele 
ve Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçiş sü-
recinde enerji ve doğal kaynakların etkin kullanımının 
önemine işaret ederek, “Bugüne kadar 300’e yakın 
yenilenebilir enerji, 150’ye yakın enerji ve kaynak ve-
rimliliği projesine destek verdik. 2019 yılı sonuçları-
mıza baktığımızda, Türkiye’nin karbon emisyonunun 
azaltılması yönünde, yenilenebilir enerji projelerimizle 
11,2 milyon ton, enerji ve kaynak verimliliği projeleri-
mizle 3,2 milyon ton olmak üzere toplam 14,4 milyon 
ton katkı sağladığımızı söyleyebiliriz” dedi.



1 MILYON DOLARLIK 
SÜRDÜRÜLEBILIR ENERJI YATIRIMI

Avrupa yakasının en büyük GES projesi, Mars 
Logistics’in yaklaşık 1 milyon dolarlık yatırımı 

ile hayata geçiyor. Proje ile Hadımköy Lojistik Merke-
zi’nin 12.098 metrekarelik çatı alanı güneş panelleri ile 
kaplanacak. Hadımköy Lojistik Merkezi’nin 12 bin met-
rekarelik çatı alanının güneş panelleri ile kaplanacağı 
projede 4914 adet fotovoltaik güneş paneli kullanılacak. 
Çatı üstü güneş enerji santralinin kurulu gücü ise 2 MW 
olacak ve yıl boyunca 2,5 MWh/yıl elektrik üretebilecek. 

Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sa-
hillioğlu, projenin birden çok amaca hizmet edece-
ğini belirterek, “Hadımköy Lojistik Merkezi Çatı Üstü 
Güneş Enerji Santrali, Hadımköy Lojistik Merkezi’nin 
inşaatından itibaren gündemde olan ve 2019 yılı iti-
bariyle stratejik eylemlerimize dahil ederek hayata 
geçirdiğimiz, aynı zamanda küresel sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerinden de birden çok amaca hizmete 
edecek tesis, küresel kalkınma hedefleri, sürdürüle-
bilirlik projelerimiz ve yaşam döngüsü bakış açımızla 
şekillendi” dedi.

Projenin, doğadaki olumlu etkilerini kısa vade-
de göstereceğine dikkat çeken Sahillioğlu, “Projeyi, 
yenilenebilir enerjinin genel avantajlarının yanı sıra 
çevreyi fosil enerji teknolojilerine göre çok daha az 
etkileyen temiz enerji kaynağı olması, sonsuz enerji 
kaynağı üretmesi, sera etkisi ve küresel ısınmaya po-
zitif etkileri nedeniyle tercih ettik. Proje kapsamında 
üretilecek elektriğin karşılığı olarak yıllık 1.133,63 ton 
karbondioksit kurtarılacak ve yıllık 94 bin, 25 yıl so-
nunda ise 2 milyon 361 ağaca karşılık emisyon azaltı-
mı olacak” ifadelerini kullandı.

2030 YILINDA UBER’IN TÜM 
ARAÇLARI ELEKTRIKLI OLACAK

Uber, 2030’a kadar Avrupa, Kanada ve ABD’de tüm 
araçlarının elektrikli hale getirmeyi ve 2040’a 

kadar sıfır emisyonu hedefliyor. Amerikan uluslararası 
ulaşım şebekesi şirketi Uber Technologies, 2030 yılına 
kadar yasal düzenlemelerin daha destekleyici ve alt ya-
pının daha gelişmiş olduğu Avrupa, Kanada ve ABD’de-
ki şehirlerde tüm araçlarının elektrikli hale gelmesini 
planladığını ve 2040 yılına kadar da tüm hizmetlerinde 
sıfır emisyonu hedeflediğini duyurdu. 

37 Avrupa şehrinde hali hazırda elektrikli araç 
seçeneği sunduklarını belirterek, yılsonuna kadar bu 
sayının dünya genelinde 60’a çıkarılacağını kaydetti. 
Uber CEO’su Dara Khosrowshahi yaptığı açıklamada, 
2040’a kadar sıfır emisyonlu bir platform haline gel-
meyi taahhüt ettiklerini ifade etti. Şubat başı itibarıy-
la küresel çapta 5 milyonu aşkın sürücüsü bulunan 
Uber, dönüşüm sürecini kolaylaştırmak için 800 mil-
yon dolarlık bir kaynak ayırdı. General Motors ve Re-
nault-Nissan-Mitsubishi ittifakıyla iş birliği anlaşma-
ları yapan Uber, sürücülerinin bu üreticilerden alacağı 
veya kiralayacağı araçları sübvanse edecek.

GÜNEŞ ENERJISI 
SEKTÖRÜNÜN ÖNDE GELEN 

OYUNCULARINDAN IŞ BIRLIĞI

İstanbul Tuzla’daki fabrikasında yılda 800 MW 
güneş paneli ve 400 MW güneş hücresi üretim 

kapasitesine sahip olan HT Solar, pazara yön veren 
çalışmalarıyla Türkiye’de son yıllarda artış gösteren 
projelere panel tedariki sağlamaya ve önemli projele-
rin çözüm ortağı devam ediyor. 2016 yılından bu yana 
Türkiye’den dünyaya güneş paneli sevkiyatını 1GW’a 
ulaştırarak; güçlü finansal yapısı, kaliteli üretimi ve 
yüksek kapasitesi ile hem Türkiye’de hem de dünyada 
daha fazla projenin çözüm ortağı olmayı hedefleyen 
HT Solar, bu kapsamda güçlü iş birliklerini de artırma-
ya odaklandı. HT Solar bu kapsamda Göktekin Enerji 
ile mevcut iş birliğini güçlendirerek yeni bir anlaşma-
ya imza attı.

HT Solar Enerji Genel Müdürü Bao Yue ve Gökte-
kin Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Abdullah 
Göktekin’in İstanbul’da gerçekleştirdiği imza törenin-
de, iki şirket arasında sene başında imzalanan 100 
MW’lık iş birliği anlaşmasına ek olarak 100 MW’lık bir 
anlaşma daha imzalandı ve 2020 yılı için 200 MW’lık 
hacme ulaşıldı.

2015 yılında kurulan, 2017 yılında ise EPC faali-
yetlerine başlayan Göktekin Enerji, ülkemizde sadece 
28 şirketin sahip olduğu EVD (Enerji Verimliliği danış-
manı) sertifikasına sahip, Türkiye’deki tek EPC firması 
olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin birçok farklı bölgesin-
de arazi tipi ve çatı tipi GES inşaatlarına devam eden 
Göktekin Enerji, HT Solar iş birliğiyle yenilebilir enerji 
kaynaklarının kullanımının ülke genelinde yaygınlaştı-
rılmasına da katkı sunacak. 

RIZELILER ÇAY ATIKLARINI 
ENERJIYE ÇEVIRECEK

Rize’de kurulacak 0,8 MW kapasiteli tesiste çay 
atıkları piroliz teknolojisi ile işlenerek biyokö-

mür ve elektriğe çevrilecek. Ribelkent Yapı İnşaat Ta-
ahhüt Turizm Ulaşım Enerji adlı şirket tarafından Ri-
ze’nin Kalkandere ilçesindeki OSB sınırları içerisinde, 
günlük 48 ton çay atığına alternatif olarak orman ve 
orman ürünleri atığını hammadde olarak kullanılabi-
leceği piroliz yöntemi ile 4 bin 200 ton biyokömür ve 
6 bin MW elektrik enerjisi üretiminin gerçekleşeceği 
“Piroliz ve Biyokömür Üretim Tesisi (0,8 MW) Proje-
si’nin tesis edilmesi ve işletilmesi planlanıyor. 

17,1 milyon lira değerindeki Piroliz ve Biyokömür 
Üretim Tesisi (0,8 MW) kapsamında kullanılması 
planlanan çay atıkları Çaykur uhdesindeki çay fabri-
kalarından üretim ve ikinci eleme aşamalarında orta-
ya çıkan çay çöpleri ve liflerden karşılanacak. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) ile Ri-
belkent Yapı İnşaat Taahhüt Turizm Ulaşım Enerji Sa-
nayi ve Tic. Ltd. Şti. Arasında imzalanan atık protokolü 
çerçevesinde yıllık maksimum 15 bin ton çay atığının 
piroliz edilmesi planlanıyor. Alternatif olarak orman ve 
orman ürün (odun talaşı, tomruk, kapak vb) atıkları 
kullanılacak. 

YUNANISTAN, KÖMÜRDEN ÇIKIŞ IÇIN  
5 MİLYAR EURO HARCAYACAK

Yunanistan, ülkenin karbon ayak izini azaltma 
hedefi kapsamında 2023 yılına kadar kömür 

kullanımını yüzde 80 oranında aşamalı olarak kaldır-
mak ve 2028 yılında da kömürden çıkış için 5 milyar 
euro (5,9 milyar dolar) harcayacak. Öte yandan 2015 
yılında Yunanistan’ın kömür yakıtlı elektrik üretiminin 
enerji bileşiminin yüzde 41,6’sını oluşturduğu düşü-
nüldüğünde bunun oldukça iyimser bir hedef olduğu 

kaydediliyor. 2019’da kömürün enerji bileşimindeki 
payı yüzde 27,9’a düştü. 2030’a kadar ülkenin kö-
mür kullanımının tamamen yok edilemese bile yüzde 
10’dan daha az küçük bir paya sahip olacağı tahmin 
ediliyor. Ayrıca gelecek 10  yılda ülkenin yenilenebilir 
enerji kapasitesinin büyük bir artış kaydedeceği ve 
2019-30 arası yeni kurulumların yüzde 85 ila 90’ının 
yenilenebilir olacağı tahmin ediliyor. 
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BAU’ya göre yüzde 10, Rapid’e göre yüzde 55 ve Net 
Zero’ya göre ise yüzde 80’lik bir düşüş olabileceği 
belirtiliyor. Yenilenebilir enerji de en hızla gelişen 
enerji kaynağı olarak görülüyor. 2018’de yüzde 5 
olan yenilenebilir enerjilerin gelişimi 2050’ye kadar, 
Net Zero’ya göre yüzde 60, Rapid’e göre yüzde 45 ve 
BAU’ya göre yüzde 20 oranında büyüyor. 

Senaryolarla ilgili ayrıntılarsa şöyle: 
Rapid (Hızlı) senaryosuna göre, karbon fiyatla-

rında önemli bir artış öncülüğünü yaptığı politika 
önlemlerinin getirilmesi; enerji kullanımından kay-
naklanan karbon emisyonlarının 2018 seviyelerine 
göre 2050 yılına kadar yaklaşık yüzde 70 azalma-
sına neden oluyor. 

Net Zero (Sıfır Emisyon) senaryosu, Rapid se-
naryosunun döngüsel ve paylaşım ekonomilerinin 
daha fazla benimsenmesi ve düşük karbonlu enerji 
kaynaklarına geçiş gibi politika önlemlerinin; top-
lumsal ve tüketici davranışları ve tercihlerindeki 
önemli değişimlerle güçlendirildiğini varsayıyor. Bu 
durum, 2050 yılına kadar karbon emisyonlarındaki 
azalmayı yüzde 95’in üzerine çıkarıyor. 

BAU (Mevcut Durum) senaryosu; hükümet poli-
tikalarının, teknolojilerinin ve toplumsal tercihlerin 
yakın geçmişte görülen bir tarzda ve hızla gelişmeye 
devam ettiğini varsayıyor. BAU senaryosunda, enerji 

kullanımından kaynaklanan karbon emisyonları 
2020’lerin ortalarında zirve yapacağı, ancak önemli 
ölçüde azalmayacağı; 2050›deki emisyonların, 2018 
seviyelerinin yüzde 10 altında olacağı varsayılıyor. 

Hem Rapid hem de Net Zero senaryoları kar-
bon fiyatlarında 2050’ye kadar, gelişmiş dünyada 
250 dolar / ton CO2’ye ulaşılacağı ve gelişmekte 
olan ekonomilerde ise 175 dolar/ ton gibi önemli 
ölçüde bir artış olacağını varsayıyor. Bu oran BAU 
senaryosunda çok daha düşük; gelişmiş ekonomi-
lerde 65 dolar/CO2 ve gelişmekte olan ekonomi-
lerde 35 dolar/CO2 şeklinde karbon fiyatları ortaya 
koyuyor. 

Hidrojen ve biyoenerji kullanımı artıyor
Hem hızlı hem de net sıfır emisyon senaryoları 

karbon fiyatlarının 2050’ye kadar, gelişmiş ülke-
lerde 250 dolar/ton CO2’ye ulaşacağı ve gelişmekte 
olan ekonomilerde ise 175 dolar/ ton CO2 seviyele-
rine geleceği ve bu itibarla önemli ölçüde bir artış 
göstereceğini varsayıyor. Mevcut Durum senaryosu 
ise gelişmiş  ekonomilerde 65 dolar/tonCO2 ve ge-
lişmekte olan ekonomilerde 35 dolar/tonCO2 de-
ğerleriyle çok daha düşük karbon fiyatları olacağını 
varsayıyor.

Her üç senaryoda da küresel GSYİH yıllık bü-
yüme ortalamaları (2015 Satın Alma Gücü Paritesi 

Dünya lansmanı gerçekleştirilen “BP Enerji Gö-
rünümü 2020” Raporu’na göre, dünya daha düşük 
karbon tüketimine doğru ilerlerken küresel enerji 
sistemleri; yakıtlar arasındaki artan rekabet ve 
müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlenerek 
dönüşüyor. Elektrikleşme arttıkça enerji tüketimi de 
fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye doğru yön de-
ğiştiriyor. Karbon fiyatlarındaki artış gibi belirleyici 
politik önlemlerinse, enerji kullanımı kaynaklı emis-
yonları kalıcı olarak azaltması bekleniyor.

BP Enerji Görünümü Raporu’nda, gelecek 30 yılın 
olası çıktılarını keşfetmeye yardımcı olmak tasarla-
nan Hızlı (Rapid), Sıfır Emisyon (Net Zero) ve Mev-

cut Durum (Business-as-usual) olarak üç senaryo 
üzerinde duruluyor. Bu senaryolar, tahmin olmaktan 
ziyade; politikalar ve toplumsal tercihlerle alakalı al-
ternatif varsayımlara dayanıyor. 

Üç senaryoda da gelişen ekonomilerde, artan 
refah ve yaşam standartları nedeniyle enerji talebi 
artıyor. Rapid ve Net Zero’ya göre birincil enerji ta-
lebi 15 yıl içinde yükseliş sonrası durağan bir nok-
taya gelirken; Business-as-usual (BAU)’a göre 30 yıl 
boyunca talep artışı devam ederek, 2050’ye kadar, 
yüzde 25 oranında artışa sebep olacak. 

Tüm senaryolarda gelecekteki 30 yıl içinde petrol 
talebinde düşüş olacağı varsayılıyor. 2050’ye kadar 

Gelecek 30 yılın tek doğrusu:  
Enerjide kömürün payı keskin şekilde düşecek

BP Enerji Görünümü 2020 Raporu, gelecek 30 yılı üç farklı 
senaryo çerçevesinde inceliyor. Üç senaryo enerji atlasında büyük 
değişiklikler öngörüyor ancak üçünün de ortak noktası endüstride 
kömür kullanımının keskin bir şekilde düşüyor olması. Hindistan, 

her üç senaryoda da 2050’ye kadar birincil enerji talep artışının 
en büyük kaynağı oluyor. Petrol ve doğal gaz ihracatı Ortadoğu ve 

Rusya’nın hakimiyetinde olmaya devam ediyor. Sıvı yakıt talebinin 
görünümüne ulaşım sektöründeki değişiklikler hakim…
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bazında) yaklaşık yüzde 2,6’dır. Küresel fa-
aliyetteki genişleme, nüfus artışıyla destek-
lenecek ve dünya nüfusunun 2 milyardan 
fazla artarak 2050 yılına kadar yaklaşık 9,6 
milyara ulaşacağı öngörülüyor.

Endüstride kömür kullanımı her üç se-
naryoda da keskin bir şekilde düşüyor. Hin-
distan, her üç senaryoda da 2050’ye kadar 
birincil enerji talep artışının en büyük kay-
nağı oluyor. Petrol ve doğal gaz ihracatı Or-
tadoğu ve Rusya’nın hakimiyetinde olmaya 
devam ediyor. Sıvı yakıt talebinin görünü-
müne ulaşım sektöründeki değişiklikler 
hakim.

LNG, hem Hızlı hem de Mevcut Durum 
senaryosunda önemli ölçüde genişleyerek 
daha rekabetçi, küresel olarak entegre bir 
gaz pazarı oluyor. Nükleer enerji, 2050’ye 
kadar Hızlı ve Net Sıfır’da sırasıyla yaklaşık 
yüzde 100 ve yüzde 160 artarak, güçlü bir 
şekilde büyüyor.

Hidroelektrik önümüzdeki 30 yıl içinde 
büyüyor, ancak geçmişe göre daha yavaş 
bir hızda.

Dünya düşük karbonlu bir enerji siste-
mine geçerken hidrojenin rolü artıyor.

“ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ HALA 
GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR”

BP CEO’su Bernard Looney raporla ilgili olarak, “BP 
Enerji Görünümü Raporu değişen enerji resmini   
daha iyi anlamamız ve yeni stratejimizi geliştirme-
mize yardımcı olması açısından paha biçilemez. Bu 
yılın Enerji Görünümü raporu, daha öncekilerden 
10 yıl ötesine giderek, sıfır emisyon şirketi olma 
amacımıza ulaşmayı hedeflediğimiz 2050 yılına 
uzanıyor. Pandemi, küresel karbon emisyonlarını 
çarpıcı biçimde azaltmış olsa da; dünya sürdürüle-
bilir olmayan bir yolda devam ediyor. Ancak belirle-
yici politik önlemler ve hem firmaların hem de tüke-
ticilerin daha çok düşük karbon seçimleriyle; enerji 
dönüşümü hala gerçekleştirilebilir. Bundan dolayı 
da gelecek konusunda iyimser kalmaya devam edi-
yorum” dedi.
Lansmanda bu yılın BP raporu sunan BP Grup Baş 
Ekonomisti Spencer Dale, “Enerji Görünümü Rapo-
ru’nun rolü, enerji sistemlerinin zaman içinde nasıl 
değişeceğini tahmin etmek değil. Onun yerine Ener-
ji Görünümü Raporu, bu farklı senaryoları; daha dü-
şük karbonlu bir dünyaya doğru enerji sistemlerin-
deki dönüşümlerin karşısındaki belirsizliği daha iyi 
anlamamızı sağlamak için kullanıyor. Bu belirsizliği 
daha iyi anlamamız, karşılaşabileceğimiz sonuçlara 
yönelik sağlam ve dirençli bir strateji tasarlamamız 
açısından önemli bir girdi” dedi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 
Karadeniz’de Tuna-1 kuyusunda bulunan 405 milyar 
metreküp doğal gaza işaret ederek, “Bu yıl itibarıyla 
denizlerdeki dünyada en büyük keşfi açıklamış olduk” 
dedi. Dönmez’in bu açıklaması sonrasında gözler, ya-
kın bölgedeki doğal gaz keşiflerine ve miktarlarına 
çevrildi. Türkiye, bölgede Mısır, İsrail ve Azerbaycan’la 
yarışacak miktarda gaz keşfine imza attı. 

Enerji Panorama, Ankara’da enerji yönetiminin 
bu konuda hazırladığı verilere ulaştı. Türkiye Pet-
rolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Tuna-1 kuyusunda 
sondaj çalışmalarını tamamladı. Kuyuda, derinlik 
arttıkça keşfedilen miktar da yükseldi ve 320 mil-
yar metreküpten, 405 milyar metreküpe çıktı. TPAO, 
bölgede 2021 sonuna kadar en az 10 kuyu daha aç-
mayı planlıyor. Karadeniz’de de var olanlara ek ola-
rak geniş bir alanda daha 3 boyutlu sismik çalışma 
yapılacak. Sakarya sahasında 2023’te üretime baş-
lanması, 2026’dan itibaren yıllık 15 milyar metreküp 
üretime geçilmesi hedefleniyor. 15 milyar metreküp 
üretim, Türkiye’nin yıllık 45 milyar tüketiminin yüzde 
30’una denk geliyor. 

Şimdi de tek tek “yakın” bölgelerdeki diğer 
ülkelerin gaz keşiflerine bakalım. 

İSRAİL: İsrail, Akdeniz’de gaz keşfi yapan ülkeler 
arasında yer alıyor. İsrail, Hayfa şehrinin 130 kilo-
metre batısında, Tamar doğal gaz sahasının 47 ki-
lometre güneybatısında yer alan Leviathan’da 605 
milyar metreküp gaz buldu. Bu, önemli miktarda bir 
keşif olarak öne çıktı. Söz konusu gaz miktarının, İs-
rail’in 40-50 yıllık gaz gereksinimini karşılayabilece-

ğine işaret ediliyor. 
MISIR: Mısır, Akdeniz kıyılarından 150 kilometre 

açıkta bulunan Zohr sahasında yabancı bazı opera-
törlerle gaz aradı. Söz konusu sahada 850 milyar 
metreküp dolayında gaz bulunduğu açıklandı. Mısır, 
bu keşif sonrasında yıllık 30 milyar metreküp üretim 
kapasitesiyle uluslararası alanda ve piyasalarda da 
kendini gösterdi. 

GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ: Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi (GKRY), Akdeniz’de Afrodit olarak 
anılan sahada 129 milyar metreküp doğal gaz bul-
duğunu ilan etti. Bu saha, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı 
ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer 
alan 12’nci parselde bulunuyor. Kıbrıs’ta, bulunan ve 
bundan sonra bulunacak doğal gaz ve petrolle ilgili 
Ada’nın özel yapısı nedeniyle itirazlar ve tartışmalar 
sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 
de haklı itirazları bulunuyor. 

AZERBAYCAN: Bölgenin, en önemli petrol ve gaz 
üretici ülkeleri arasında hiç kuşkusuz Azerbaycan 
geliyor. Azerbaycan, Hazar’da Şahdeniz Sahasında 
482 milyar metreküp doğal gaz, 600 milyon varil 
de petrol buldu. Türkiye, doğal gaz gereksiniminin 
bir bölümünü Azerbaycan’dan karşılıyor. Azerbay-
can’dan, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TA-
NAP) üzerinden gaz satın alınıyor. Hattan, yıllık 6 
milyar metreküp gaz çekilecek. Azerbaycan, Avru-
pa’ya da TANAP aracılığıyla gaz satacak. TANAP, Tür-
kiye’den sonra Trans Adriyatik Boru Hattı’na (TAP) 
bağlanacak. Avrupa’ya, yıllık 10 milyar metreküp gaz 
taşınacak.

TPAO, Karadeniz’de en az 10 kuyu daha açacak
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Türkiye; güneş, su, rüzgar ve jeotermal 
gibi yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları-
nın toplam elektrik üretimi içindeki payını 
artırmak, doğal gaza bağımlılığı azaltmak 
için 2000’li yıllarda yasal bir düzenleme yaptı. 
Bu amaçla Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Destekleme Mekanizması (YEKDEM) devreye 
alındı. YEKDEM kapsamındaki tesislerin üret-
tiği elektriğin kilovatsaatine, rüzgar ve hidroe-
lektrik için 7.3, jeotermal için 10.5, biyokütle ve 
güneş için 13.3 dolar/sent alım garantisi verildi. 
Yatırımda, yerli payına koşut olarak garantiye 
konu fiyatların da artışı öngörüldü. Dolar 
üzerinden alım garantisi verildiği için 
yenilenebilir enerji yatırımları ve bu 
kaynaklardan elektrik üretimi hıza 
arttı. 

Yasaya göre, söz konusu tesislerin, elekt-
rik alım garantisi yoluyla işletmeye girdiği 
tarihten başlayarak 10 yıl boyunca des-
teklenmesini öngören uygulama, 31 
Aralık 2020 tarihinde doluyordu. Bu 
süre, 1 Ocak’tan başlayarak 6 ay 
uzatıldı. Peki neden? Uzatma 
işleminde, koronavirüs sal-
gını nedeniyle yatırımlarda 
görülen gecikmenin etkili 
olduğu biliniyor. Çünkü pandemi döneminde 
planlanan yatırımların birçoğu askıya alındı, 
elektrik talebinde düşüş yaşandı. Bu da ya-
tırımcıların olumsuz etkilenmesine yol açtı.

Sektör Ankara’da lobi yapmıştı 
Sektör, koronavirüs salgınıyla gündeme 

gelen karantina döneminde YEKDEM’in uza-
tılması için enerji yönetiminden yazılı talepte 
bulunmuştu. Yazıda, inşaatı süren tesislerle 
ilgili ayrıntılı bir döküm verilmişti. İnşaatı 
devam eden ve bu yıl sonuna yetiştirilmesi 
planlanan toplam 3 bin 720 megavatlık, 7 

milyar euroyu aşkın yatırıma işaret edilmişti. Bu yıl 
sonuna yetiştirilmesi planlanan toplam 3 bin 720 
megavat kurulu güçteki tesislerin 2 bin 500 mega-
vatının rüzgar, 600 megavatının HES, 450 megava-
tının GES ve 170 megavatının da JES olduğu kayda 
geçirilmişti. 

Üretim portföyünü nasıl etkileyecek?
Sektörün bu talebini değerlendiren enerji yö-

netimi, süre uzatımı konusundaki talebini Cum-
hurbaşkanlığına iletti ve beklenen imza atıldı. 
Yeni karar uyarınca 30 Haziran 2021 tarihine 
kadar işletmeye girecek yenilenebilir kaynak-

lardan üretim yapacak tesislerin de ürettiği 
elektrik garanti kapsamında dolar kuru 

üzerinden satın alınacak. 
Bu aşamada sektöre kulak ve-
relim. Sektöre göre, 31 Aralık 

2020’ye dek 3 bin 500 ile 
4 bin megavat ara-

sında yenilenebilir 
enerji kaynak-
larına dayalı 

santral ya da tesis devreye girebilir. Bunun, 2 
bin 500- 3 bin megavatlık bölümü, YEKDEM’e 
dahil tesislerden oluşması bekleniyor. Halen 
inşaatı devam eden tesislerin yaklaşık 500-600 
megavatının 1 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 ta-
rihleri arasında YEKDEM’e dahil olabileceği ön-
görülüyor.  

2020 yılı sonunda da en az bin 500 megavat 
santral ya da tesis YEKDEM’den çıkacak. 2021 
yılında YEKDEM’den yararlanacak tesislerin top-
lam kurulu gücü bin-bin 500 megavat artarak, 
22-23 bin megavat düzeyine yükselecek.

YEKDEM’de fiyatlar zirve yapacak
Enerji yönetiminin açıkladığı YEK Listesi’ne 

göre bu yıl 21 bin 50 megavat kurulu gücündeki 
toplam 817 santral bu mekanizmadan yararla-
nıyor. 2019 yılında YEKDEM birim maliyeti orta-

Artısı ve eksisiyle tartışılan

Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelini elektriğe çevirmek 
amacıyla 2000’li yıllarda uygulamaya başlanan YEKDEM’de süre 
1 Ocak 2021’den itibaren 6 ay daha uzatıldı. Süre uzatımından 
önce farklı kesimler, farklı taleplerde bulunmuştu. Örneğin elektrik 
kullanımı fazla olan sanayiciler, YEKDEM’in getirdiği maliyet 
nedeniyle sistemin evrilmesi gerektiğini söylerken enerji sektörü 
yatırımcıları da büyümek için sistemin devamından yanaydı. Çünkü 
bir yandan YEKDEM sayesinde HES, güneş, rüzgar, jeotermal 
alanlarında yatırım artarken bir yandan da sistem maliyetleri 
şişirdi. YEKDEM’in başlangıcından bugüne kadar neler getirip 
götürdüğünün envanterini çıkardık… 

YEKDEMYEKDEM
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fiyatları ortaya çıkabilecek. Diğer yandan yeni-
lenebilir tesislerin katkısıyla karbon emisyon-
ları düşüyor, bu durum emisyon hedeflerine 
ulaşılmasında yardımcı oluyor.

YEKDEM’in katkısı
2011 yılı sonunda toplam kurulu gücü 19,1 

GW olan yenilenebilir santrallerinin 14 Eylül 

2020 tarihi itibarıyla toplam kurulu gücü 46,4 
GW seviyesine ulaştı. 9 yılda Türkiye’de yılda 
ortalama 3 GW gücünde yenilenebilir enerji 
santrali kuruldu. Bu yatırımlar sayesinde yeni-
lenebilir enerji kaynaklarından üretilen elekt-
riğin toplam içindeki payı 2019 yılı itibarıyla 
yüzde 44 seviyesine ulaştı. 

lama 84 TL/megavatsaat olarak gerçekleşti. Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), kısa süre 
önce Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararına göre, 
birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM ma-
liyeti 2020 yılı Ekim ayı için 104,04 TL/megavatsaat 
oldu. Yıl ortalamasının 125 TL/megavatsaat olacağı 
tahmin ediliyor. Bu tutar, zirve olarak tarihe geçe-
cek. 

Enerji yatırımcısı memnun, sanayici tepkili 
Bu kararın sektöre ve elbette başta sanayiciler 

olmak üzere her bir aboneye etkisi ne olacak? YEK-
DEM’in, elektrik üretiminde ve tüketici boyutunda 
“olumlu-artı” ve “olumsuz-eksi” bazı yanları bulu-
nuyor. Önce, “olumsuz-eksi” yönüne bir bakalım. 
Dolar arttıkça YEKDEM’in elektrik fiyatları üzerin-
deki baskısı da (1 Ekim’den geçerli 5.75’lik zamda 
olduğu gibi) artıyor. Özellikle “son kaynak tedarik 
tarifesi”nden elektrik tüketen sanayici YEKDEM’den 
artarak gelen maliyeti üstleniyor; bu maliyet ürün fi-
yatına da doğal olarak yansıyor. Dolar kuru arttıkça, 
maliyet büyüyor ve her kesimi etkiliyor. 

İTHALATI AZALTACAK
Peki, “olumlu-artı” yönü… Türkiye, başta güneş 

olmak üzere yenilenebilir kaynaklardan daha çok 
üretim yapıyor. Böylece, ithal kaynakların (doğal gaz 
ve ithal kömür) payı geriliyor. Örneğin, yenilenebi-
lir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin toplam 
üretimdeki payı, 2019 sonunda yüzde 40’lara ulaştı. 
Salgın döneminde elektrik tüketiminin düştüğü ay-
larda, bu pay yüzde 65-70’i buldu. Bu tesisler, alım 
garantisi sona erince piyasa fiyatında elektrik sata-
cak, böylece izleyen aşamada daha “uygun” elektrik 

SANAYİCİ YENİLENEBİLİR İÇİN ALMANYA MODELİ ÖNERMİŞTİ

Enerji yatırımcıları YEKDEM’de 
süre uzatımı isterken sanayiciler 
artan maliyet baskısına dikkat 
çekerek sistemin değiştirilmesi-
ni istemişti. Plastik Sanayicileri 
Araştırma, Geliştirme ve Eğitim 
Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz 
Eroğlu, yenilenebilir enerjinin 
önemli olduğunu ve ülkemizin 
bu alanda yeni yatırımları teşvik 
edici stratejiler geliştirilmesini 
olumlu bulduklarını ancak teşvik 
bedelinin sanayicilere yüklendi-
ği bir mekanizmanın bu haliyle 
sürdürülebilir olmadığını söyle-
mişti. YEKDEM’in uygulandığı 
10 yılda teknolojinin gelişmesi 
ve ucuzlamasıyla birlikte yeni-
lenebilir enerji yatırımlarının 
maliyetinin de düştüğüne ancak 
döviz bazında teşvikli fiyatların 
sabit kaldığına dikkat çeken Ya-
vuz Eroğlu, “Dünyada yüksek 
fiyattan devletin döviz bazında 

yıllar süren alım garantisi verdiği 
sistem sona eriyor. Ülkeler yenile-
bilir enerjiyi ihalelerle en uygun 
şartlarda teklif veren firmalara 
veriyorlar. Bu sayede sanayicinin 
üzerine düşen yük de azalıyor. 
Sanayide yüksek enerji maliye-
ti, ihracatı zorlaştırırken bu da 
işsizliğe sebep olmaktadır. YEK-
DEM maliyetinin yüksekliğinin 
sanayimizi ve ülke ekonomisini 
direkt etkilediğini hepimiz biliyo-
ruz. Sanayimizin küresel pazarda 

rekabetçi olabilmesi için düşüşte 
olan bir YEKDEM maliyeti olma-
sı gerekir. Mevcut durumda ise 
bu rakam hep yukarıya çıkıyor 
ve öngörülemiyor. Almanya’nın 
2015 yılında uygulamaya başla-
dığı sistem ülkemize de güzel bir 
örnek olabilecektir. Bu teşviklerle 
verildiğinde yenilenebilir enerji 
teknolojileri pahalıydı. Yıllar için-
de gelişen ve ucuzlayan teknoloji 
sayesinde yatırım maliyetleri kat 
be kat azaldı ama döviz bazında 
teşvikli fiyatlar sabit kaldı. Sabit 
fiyat alım garantisi yerine Hü-
kümetler ihaleler açıp yine özel 
fiyatla ama yenilenebilir enerjiyi 
de rekabete açarak yol alıyorlar. 
Almanya 2015’te ihale bazlı enerji 
teşvikine başladı ve 2017 yılında 
tam geçişi sağladı. Dünya çapında 
enerji ihaleleri artık sabit alım ga-
rantili fiyatlamanın yerini alıyor 
ve teşvik dönemi bitiyor”.

TÜRKİYE, YEKDEM SAYESİNDE 
GÜNEŞTE İLK 10 ÜLKE  

ARASINA GİRECEK 

GENSED Başkanı Halil Demirdağ Yenilenebilir Ener-
ji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) 
için sağlanan 6 aylık süre uzatımının yenilenebilir 
enerji sektöründe önemli bir rahatlama sağladığını 
söyledi. 
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği 
(GENSED)  Başkanı Halil Demirdağ, YEKDEM des-
teğinin Türkiye güneş enerjisi sektörünün son beş 
yıldaki hızlı gelişimindeki ana güç olduğuna vurgu 
yaparak “Türkiye bu sürede güneşten elektrik üre-
timinde neredeyse sıfır noktasından 2020 yılının 
ilk yarısı itibarıyla dünya ülkeleri arasında 12’nci, 
Avrupa ülkeleri arasında da 6’ncı sıraya yükseldi” 
dedi. 
Bu seviyeye YEKDEM’in sağladığı yatırımcı güveni 
ve öngörülebilirlik sayesinde ulaşabildiğini kayde-
den Demirdağ, aynı zamanda artan yatırımlar ve 
yerli üretim desteği sayesinde güneş enerjisi sana-
yisinin her alanını kapsayan güçlü bir yerli tedarik 
zincirinin oluştuğuna ve sektörün çok ciddi sayıda 
istihdam sağladığına vurgu yaptı. Demirdağ, yenile-
nebilir enerji kaynaklı elektrik üretimine ve sana-
yisine sağlanan desteklerin bu yatırımlardan ziyade 
ülkelerin enerji bağımsızlığı hedeflerine, istihdam 
artışına, vatandaşlarının sağlıklı bir çevrede yaşa-
masına ve iklim değişikliği ile mücadeledeki küre-
sel paylarına katkı anlamına geldiğini de sözlerine 
ekledi.
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2019’da yenilenebilir enerji sektöründe 500 bin 
kişi daha işe başladı. Bu artışın yüzde 63’ü Asya 
ülkelerinde gerçekleşti. 3,8 milyon PV işçisinin 3,1 
milyonu Asya’da çalışırken 2,2 milyon istihdamla Çin 
zirvede yer alıyor. 2019’da güneş enerjisi iş gücünde 
düşüş yaşanan ikinci sıradaki Japonya’da 241 bin, 
ABD’de 240 bin, Hindistan’da 204 bin ve Bangla-
deş’te 137 bin kişi istihdam edildi. Avrupa Birliği 
de geçen yıl 95 bin 600’den 127 bin 300’e yükselen 
güneş enerjisi iş gücüyle küresel güneş enerjisinin 

yüzde 4,4’ünü istihdam ediyor. Dünyadaki güneş 
enerjisi işçilerinin yüzde 3,7’si Afrika’da ve yüzde 6,5 
Kuzey Amerika’da bulunuyor. 

Teknoloji, yenilenebilir enerjinin emek 
yoğunluğunu şekillendirecek

IRENA, insansız hava araçları ve yapay zeka gibi 
yeni teknolojilerin temiz enerji iş rakamlarına yol aç-
tığını belirterek, bir teknisyenin her megawatt güneş 
enerjisi üretim kapasitesini incelemek için yaklaşık 
10 saat vakit ayırdığını bir insansız hava aracının ise 
15-18 dakikada aynı zemini inceleyebildiğini belirtti. 
Raporda, bu tür uygulamaların ‘gelecek yıllarda ye-
nilenebilir enerjinin emek yoğunluğunu şekillendi-
receği’ belirtiliyor.

"Çin, yenilenebilir enerji sektöründe 
yaklaşık 4,4 milyon istihdamla 
ilk sırada yer alırken, Brezilya 1,1 
milyon, Hindistan 824 bin ve ABD 
756 bin kişiye iş sağlayarak sektörün 
lider ülkeleri arasında yer aldı.

Güneş enerjisi sektöründeki istihdamı 3,6 mil-
yon işle biyoenerji sektörü izlerken, Brezilya, Endo-
nezya, ABD, Kolombiya ve Tayland bu sektörde en 
fazla istihdam sağlayan ilk 5 ülke oldu. Yenilenebilir 
enerji olduğu tartışmalı kaynaklardan hidroelektrik 

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın 
(IRENA) her yıl düzenli olarak yayınladığı yenilene-
bilir enerji istihdam raporuna göre, yeşil enerjiye ya-
pılan istihdam yatırımları 2023 yılına kadar 5,5 mil-
yon temiz enerji işi üretebilir. Bu da aynı dönemde 
fosil yakıt endüstrisindeki bir milyon iş kaybını telafi 
etmekten daha fazlası anlamına geliyor.

Önümüzdeki 10 yılda temiz enerji teknolojilerine 
küresel çapta yılda ortalama 4,5 trilyon dolar harca-
nırsa, yenilenebilir enerji 2030 yılına kadar 30 mil-
yon kişiyi istihdam edecek ve 42 milyon iş yarata-
cak. Tahmin edilen temiz enerji işleri arasında enerji 
verimliliği, şebeke ve enerji esnekliği gibi alanlar da 
yer alıyor. 

Yenilenebilir enerji sektöründe yaklaşık 4,4 mil-
yon istihdamla Çin ilk sırada yer alırken, Brezilya 
1,1 milyon, Hindistan 824 bin ve ABD 756 bin kişiye 
istihdam sunan sektörün lider ülkeler arasında yer 
alıyor.

Güneş işleri zirvede!
2012 yılında yaklaşık 7,3 milyon kişi yenilenebilir 

enerji sektöründe çalışırken, bu rakam 2018’de 11 
milyona, 2019 sonu itibarıyla ise 11,5 milyona yük-
seldi. Güneş enerjisi alanındaki işgücü 2018’den bu 
yana yüzde 4 artışla toplam istihdamın 3,8 milyo-
nunu oluşturarak yenilenebilir enerji sektöründe ilk 
sırada yer alıyor.

Yenilenebilir enerji istihdamı, 
küresel iyileşmeyi hızlandırabilir

IRENA’nın ‘Yenilenebilir Enerji ve İstihdam – 
Yıllık Değerlendirme Raporu’na göre, küresel 

yenilenebilir enerji sektöründe istihdam 
2012’den bu yana sürekli olarak büyüme 

gösterdi. Rapor, pandemi krizinin ekonomik 
artçı şokundan korunmak için yenilenebilir 

enerji yatırımları ve enerji dönüşümü 
harcamalarının iki katına çıkarılması 

gerektiğini belirtiyor. Öte yandan yapay 
zeka gibi yeni nesil teknolojilerin ise gelecek 

yıllarda “yenilenebilir enerjinin emek 
yoğunluğunu” şekillendireceği vurgulanıyor
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adım atabilir” açıklamasında bulundu.
Kovid-19 sonrası yenilenebilir enerjinin iyileşti-

rici etkilerine vurgu yapan La Camera, “Temiz, sür-
dürülebilir enerji tedariği, sağlıklı ve düşük karbonlu 
istihdam oluşturulması toplumlarımızın karbonsuz 
dönüşümü için kritik önem arz ediyor. Yenilenebilir 
enerji bu sağlık ve ekonomik kriz döneminde, maliyet 
etkinliğini ve direncini de kanıtlamış oldu. Geçen yıl 

dünyada yenilenebilir enerji istihdamı 11,5 milyona 
ulaştı. Ülkeler bu dönemde enerji dönüşümüne 
odaklanırsa, bu alanda daha fazla fayda sağlanabilir. 
IRENA’nın Covid-19 sonrası tahminlerine göre, küre-
sel yenilenebilir enerji sektöründe gelecek 3 yılda 
5,5 milyon yeni istihdam sağlanabilir ve sektördeki 
toplam istihdam 2030’da 30 milyona ulaşabilir” de-
ğerlendirmesinde bulundu. sektörüne de yer veren rapora göre, HES’ler dün-

yada 2 milyon kişiye istihdam yaratıyor. Bu alandaki 
istihdamın yüzde 59’u Çin’de, Hindistan ve Brezil-
ya’da yer alıyor. Türkiye, hidroelektrik enerji sek-
töründe oluşturduğu yaklaşık 40 bin istihdamla en 
fazla iş yaratan 8’inci ülke oldu.

Küresel rüzgar enerjisi sektörü 1,2 milyon kişiye 
istihdam sağlarken Çin güneş enerjisi sektöründe 
olduğu gibi bu istihdamın da lideri ve yüzde 44’ünü 
tek başına sağlıyor. Rüzgar alanındaki işlerde Çin’i 
Almanya, ABD, Hindistan ve Birleşik Krallık izliyor. 
Toplamda 11,5 milyona ulaşan yenilenebilir enerji 
istihdamının geri kalan yaklaşık 900 binlik kısmında 
jeotermal enerji, ısıtma ve soğutma gibi çeşitli sek-
törler bulunuyor.

IRENA raporuna göre, küresel yenilenebilir enerji 
sektöründe çalışanların yüzde 32’sini kadınlar oluş-
turuyor. Özellikle rüzgar enerjisi şu anda 1,2 milyon 
kişiyi istihdam ederken bunların beşte birinden faz-
lası kadın çalışanlardan oluşuyor. Fosil yakıtlar sek-
töründe yüzde 22 olan kadın istihdamı, yenilenebi-
lir enerjide yüzde 32’ye yükseliyor. Rapor, ilerleyen 
yıllarda kadın çalışanların yeteneklerinden yararla-
nılacak daha çok iş ve fikrin oluşması gerektiğinin 
altını çiziyor.

Sektördeki toplam istihdam 2030’da 30 
milyona ulaşabilir

IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, ra-
pora ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Yenilenebilir 
enerji teknolojilerini benimsemek, aynı zamanda ye-

rel geliri de artırıyor. Günümüzde, yenilenebilir ener-
jinin ölçeklendirilmesine liderlik eden ülke sayısı 
birkaç adetle sınırlı olsa da tüm ülkeler yenilenebilir 
enerji potansiyelini hayata geçirebilir, sanayi sektö-
rünün gelişmesi ve yerel kapasitenin artırılması için 

Francesco La Camera 
IRENA Genel Direktörü 

RAPORDAKİ TEMEL BULGULAR
 � Dünya çapında yenilenebilir enerji istihdamı 

2018’de 11 milyondan 2019’da 11,5 milyona 
ulaştı. Bu işlerin yüzde 32’sinde kadın çalışan-
lar yer alıyor.

 � İşlerin çoğu az sayıda ülkeye yayılırken istih-
dam özellikle güneş fotovoltaik (PV) sektöründe 
daha yaygın bir şekilde ortaya çıkıyor.

 � Asya kıtası küresel olarak yenilenebilir enerji-
lerdeki toplam işlerin yüzde 63’ünü oluşturu-
yor.

 � Kesin tahminler az olmakla birlikte, şebeke-
den bağımsız, merkezi olmayan yenilenebilir 
enerji kaynakları artan sayıda istihdamı teşvik 
ederken yerel topluluklarda iletişim, ticaret, ta-
rımsal işletmeler ve sağlık hizmetlerinde fayda 
sağlıyor.

 � Solar PV sektörü, toplam yenilenebilir enerji iş 
gücünün yüzde 33’ünü oluşturarak en üst sıra-
da yer alıyor.

 � 2019’da, küresel PV istihdamının yüzde 87’si 
dünyanın önde gelen 10 ülkesinde yoğunlaştı.

 � 2019’da etanol için yüzde 2 ve biyodizel için 
yüzde 13’lük üretim büyümesiyle, dünya çapın-
da biyoyakıt işleri 2,5 milyona ulaştı. Brezilya, 

Kolombiya ve Malezya’da üretim sağlam bir şe-
kilde büyüdü.

 � Rüzgar enerjisi yüzde 21’i kadın çalışanlara ait 
olmak üzere 1,2 milyon iş sağlıyor.

 � Rüzgarda kara projeleri baskın olmaya devam 
ederken açık deniz çiftlikleri olan ülke sayısı on 
yıl önce 10 iken 18’e yükseldi.

 �  Hidroelektrik enerji tüm yenilenebilir enerji 
kaynakları arasında en büyük kurulu kapasi-
teye sahip ancak büyümesi yavaşlıyor. Sektör, 
çoğu işletme ve bakım alanlarında olmak üzere 
2 milyona yakın kişiyi doğrudan istihdam edi-
yor.

 � Fosil yakıttan yenilenebilir enerjiye devam eden 
küresel enerji geçişini desteklemek için gerekli 
beceri tabanını oluşturmak önem teşkil ediyor. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yakıt-
lar daha fazla mesleki eğitim, daha güçlü müfre-
dat, daha fazla öğretmen gerektiriyor.

 � Covid-19 salgını, sosyal, ekonomik ve çevresel 
hedeflere ulaşmak için yenilenebilir enerji kay-
naklarına yönelik güçlü politika çerçeveleri ge-
liştirilmesi gerektiğinin önemini pekiştirdi.
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hidroelektrik santrali Karakurt için türbin ve jene-
ratör üretimi çok önemli bir sözleşme oldu. Litost-
roj Türkiye, her biri 44 MW’lık jeneratörler ve 11,5 
MW’lık bir türbin içeren iki Francis türbini tedarik 
etti” açıklamasında bulundu.

Ankara’daki fabrika şu anda dünyaca ünlü Avus-
turya hidroelektrik santrali Limberk için ikinci sal-
yangoz gövdeli türbini üretiyor. 

Litostroj Türkiye, Ankara’daki fabrikasında aşağı-
daki konularda uzmanlaşıyor:

Türbin imalatı
Öncelikle müşterilerinin özel gereksinimlerini 

karşılamak için hidroelektrik kurulumları için gü-
venilir, kaliteli türbinler üretiyor. Türbinler, mevcut 
makinelerin verimliliğini ve güvenilirliğini artırmak 
için yeni hidroelektrik santrallerinin yanı sıra güç-
lendirme ve modernizasyon projeleri için de uygun. 
Türbinler, yeşil enerji üreten hidroelektrik santralle-
rinde kullanılmak üzere tasarlanıyor.

Türbin tipleri ve parametreleri:
Francis türbinleri: 10’dan 800 m’ye kadar düş-

meler, 200 kW’dan 300 MW’a çıktı, 7000 mm’ye ka-
dar çark çapları.

Kaplan türbinleri: 10’dan 75 m’ye kadar düşme-
ler, 200 kW’dan 100 MW’a çıktı, 9500 mm’ye kadar 
çark çapları.

Pelton türbinleri: 10’dan 1500 m’ye kadar düş-
meler, 100 kW’dan 300 MW’a çıktı, çark çapları 400 

ila 4000 mm
Pompalar: 30’dan 600 m’ye kaldırma, güç çıkışı / 

girişi 5 MW - 500 MW, 6000 mm’ye kadar çark çap-
ları ve Francis ve Deriaz pompaları.

Jeneratör imalatı
Öncelikle müşterilerinin özel gereksinimlerini 

karşılamak için güvenilir, kaliteli yüksek voltajlı 
elektrik jeneratörleri üretiliyor. Jeneratörler, yeşil 
enerji üreten hidroelektrik santrallerinde kullanıl-
mak üzere tasarlanıyor. Yeni jeneratörler üreten 
firma aynı zamanda mevcut jeneratörleri de perfor-
manslarını iyileştirmek için yeniliyor. Jeneratörler, 
elektrikli ekipman test tesislerinde kapsamlı bir şe-
kilde test ediliyor.

Türkiye‘de hidroelektrik santraller için türbin, je-
neratör ve diğer ekipmanları üretmeye başlayan ilk 
yabancı yatırım şirketi ENERGO-PRO Grup, Ankara 
yakınlarındaki organize sanayi bölgesinde bulunan 
fabrikası Litostroj Türkiye‘de geçtiğimiz yıl üretime 
başladı. ENERGO-PRO CEO‘su Pavel Váňa, Çekya‘da 
bir asırdan fazla süredir hidrolik türbin üretme ge-
leneğine dikkat çekerek hidroelektrik santralleri için 
geleneksel türbin üretiminde Orta Avrupa‘daki bilgi 
birikimini Türkiye‘ye getirdiklerini söyledi. 

Slovenya‘daki türbin üreticisi Litostroj Power 
ve Çek mühendislik şirketi Litostroj‘un (eski adıyla 
ČKD Blansko Engineering) sahibi olan ENERGO-PRO 
Grup, Blansko‘dan mühendisler, Sloven Litostro-
j‘dan uzmanları da Türkiye fabrikasının yapımına da 
kattı. Türbin ve jeneratör üretimi için en güncel tek-

nolojiyle donatılan fabrikada, toplam 18 bin m2’lik 
alanda türbin üretimi için 3 bölüm ve jeneratör üre-
timi için 2 bölüm bulunuyor. Şirket, ilk defa hidro-
elektrik ekipmanlarının yerli üretimini gerçekleştir-
diği için ayrıca önem taşıyor.

Toplam 25 milyon euro’luk yatırımla Pelton, 
Francis ve Kaplan türbinleri ve 50 MW’a kadar no-
minal güce sahip jeneratörler Türkiye’de üretiliyor. 
Yerli üretimin fiyat avantajı sayesinde hidroelektrik 
yatırımcılarına büyük bir kolaylık ile işletme, bakım 
ve servis hizmeti veriliyor. Ankara’daki fabrika, Tür-
kiye ve çevre ülkelerdeki hidroelektrik yatırımcıla-
rına Avrupa kalitesinde hidroelektrik ekipmanları 
sağlandığını vurgulayan Pavel Váňa, “Ankara’daki 
fabrikanın şu anda 50’den fazla çalışanı var. Ana 
grubumuz ENERGO-PRO tarafından inşa edilen yeni 

ENERGO-PRO Grup, türbin ve jeneratör 
deneyimini Türkiye’ye taşıdı

Bir asırdır Avrupa’da üretim yapan ENERGO-PRO Grubu, bilgi 
birikimi ve deneyimini Ankara‘ya getirdi. Hidroelektrik santraller 
için türbin ve jeneratörler bir yılı aşkın süredir Türkiye‘de üretiliyor…

70’DEN FAZLA ÜLKEDE 900’ÜN 
ÜSTÜNDE TÜRBİNİ KULLANILIYOR

Litostroj Group, 100 yılı aşkın endüstriyel geleneği 
ve tecrübesiyle, hidroelektrik santralleri ve diğer te-
sisler için yenilikçi, en verimli şekilde tasarlanmış 
ve güvenilir ekipman tedarik ederek dünya çapında-
ki itibarını yükseltmeye devam ediyor. Endüstriyel 
grup, hidrolik tasarım ve araştırmadan, modellerin 
test edilmesinden üretim, montaj ve devreye alma-
ya kadar tüm ürün ve hizmet portföyü için özel ola-
rak tasarlanan çözümler sunuyor.
Litostroj Group için çalışan yüksek vasıflı mühen-
dislerin yenilikçi uzmanlığı sayesinde, şirket dünya 
çapında 70’den fazla ülkeye 900’den fazla türbin ve 
150’den fazla pompa istasyonunu teslim etti. Litost-
roj Group, nominal gücü 350 MW’a kadar olan tür-
binlerin üretimi için referanslara sahip.
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Van’ın Erciş ilçesinde 4 öğrenci, öğretmenlerinin 
desteğiyle hazırladıkları güneş enerjisinin 
kablosuz aktarımı ve refleks güçlendirme 
projeleriyle Gaziantep’te düzenlenecek 
TEKNOFEST’e katılmaya hak kazandı.

AA’dan yapılan haberde, Van’ın Erciş ilçesinde 4 
öğrencinin, öğretmenlerinin desteğiyle hazırladık-
ları güneş enerjisinin kablosuz aktarımı ve refleks 
güçlendirme projeleriyle Gaziantep’te düzenlenecek 
TEKNOFEST’e katılmaya hak kazandığı açıklandı.

Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencileri, güneşten elde edilen enerjiyi kab-
losuz sistem aracılığıyla sokak lambaları ve farklı 
kullanım alanlarına iletilmesini ve çocukların ref-
lekslerini güçlendirilmesini sağlayan uygulamalar 
geliştirdi.

Bu sayede hem yenilenebilir enerji imkanlarının 
etkin kullanılmasını hem de ani hareketlerde kolay 
sakatlanmaları önlemeyi hedefleyen öğrenciler, ele-
meleri geçerek 24-27 Eylül tarihlerinde yapılacak 
TEKNOFEST’e katılma hakkını elde etti.

Okul Müdürü Veysel Sağlam, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, öğrencilerinin TEKNOFEST’e katılmaya 
hak kazanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. 
Öğrencilerin güneş enerjisinden faydalanarak kab-
losuz enerji iletimi ve refleks güçlendirme projele-
rini, öğretmenlerinin nezaretinde geliştirdiklerini 
anlatan Sağlam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dö-
neminde sosyal mesafeyi koruyarak atölye ve labo-
ratuvarlarda fuara hazırlandıklarını aktardı.

ABB ve Green.TV tarafından ilk kez başlatılan ha-
reketle 9 Eylül 2021 tarihi Dünya EA Günü kutlana-
cak. E-mobilite faaliyetlerinin küresel olarak takdir 
edildiği bir gün olacak. Dünyada an itibarıyla elekt-
rikli araç (EA) kullanan sürücülere ve diğer potansi-
yel sürücülere ulaşmayı hedefleyen Dünya EA Günü, 
elektrikli araçların faydaları hakkında daha yüksek 
bir tüketici bilinci oluşturulması amacıyla tasarlandı 
ve elektrikli araç kullanımını en üst sıradan günde-
mine dahil etti.

Dünya EA Günü’nde sürücülerden, kullanacakları 
bir sonraki arabanın elektrikli bir araç olacağına dair 
çevrimiçi olarak taahhütte bulunmaları rica edile-
cek. Böylelikle, Dünya EA Günü’nün, elektrikli araçla-
rın sürdürülebilir ulaşımın geliştirilmesi konusunda 
oynadığı önemli rolün daha büyük kitlelerce tanın-
masını nasıl sağlayacağı somut bir şekilde ortaya 
konulmuş olacak.

ABB’nin dünya çapındaki E-mobilite Altyapı Çö-
zümleri İşletmesi Başkanı Frank Muehlon, konuyla 
ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “ABB Elektri-
fikasyonun yürüttüğü Mission to Zero projesi kapsa-
mında, herkes için daha temiz ve daha yeşil bir top-
lum oluşturmaya kararlıyız. Dünya EA Günü, daha 
fazla elektrikli aracın kullanımına yönelik ihtiyaca 
dikkat çekiyor, biz de bu kampanyanın gelecekte sıfır 
emisyonlu bir ulaşımın sağlanmasına yardımcı ola-
cak küresel çapta bir hareketin başlangıcı olmasını 
umuyoruz.”

Çin ve İngiliz şirketleri de destek verecek
ABB, e-mobilite alanında dünya çapında elekt-

rikli araçların daha fazla benimsenmesi fikrine des-
tek vererek bu sektörde inovasyonun sürdürülmesi 
yönünde bir kararlılık gösteriyor. ABB, bugüne dek 
80’in üzerinde ülkede 14 binden fazla DC hızlı şarj 
ünitesi sattı. Ayrıca şirket, geçtiğimiz günlerde sür-
dürülebilir ulaşım çözümlerinin dünya çapında be-
nimsenmesine yönelik destekleri ve üstlendiği rol 
sayesinde 2019 Yılı Global E-mobilite Lideri ödülüne 
layık görüldü.

Bu özel günün liderlerinden biri olan Green.
TV’nin kurucusu Ade Thomas konuyla ilgili olarak 
şunları söyledi: “Dünya EA Gününün iklim değişikliği 
ve hava kirliliği gibi acil konulara değinmesini sağla-
mak istiyoruz ve herkesin elektrikli araç kullanmak 
suretiyle sürdürülebilir bir gelecek için üzerine dü-
şeni yapacağına söz vermesini istiyoruz”.

Dünya EA Günü, uluslararası bir e-mobilite ha-
reketi yaratılması için e-mobilite sektöründeki diğer 
ortaklar ve liderlerle birlikte katkı verecek. Bu diğer 
ortakların arasında elektrikli araç ve ilgili teknolo-
jileri üreten Mahindra Electric Mobility, elektrikli 
araç üreticisi Polestar, Birleşik Krallık’taki altı bü-
yük enerji şirketinden biri olan SSE ve Çinli elektrikli 
araç üreticisi NIO yer alıyor.

Elektrikli araç kullanımı için taahhüt 
kampanyası başlatıldı

Tüketiciler, küresel çapta e-mobilite faaliyetlerinin kutlanacağı Dünya EA Günü’nün bir ay 
öncesinde, bir sonraki araçlarının elektrikli olacağına dair bir taahhüt vermek üzere davet edildi.

Güneş enerjisi kablosuz  
sistemle aktarılacak

Yangın riskini en aza Yangın riskini en aza 
indiren güneş paneli indiren güneş paneli 

üretildiüretildi
Türkiye’de güneş enerjisiyle elektrik üretimi her 
geçen gün artarken panel üretim teknolojisinde de 
inovasyon yatırımları geliştiriliyor. GTC, yangın riskini 
ortadan kaldıran güneş panelleri üretimiyle öne çıktı.

İHA’ya açıklamalarda bulunan GTC Yönetim Kurulu 
Başkanı Çiğdem Besen yangın güvenliğinde uluslararası 
kriterleri en üst seviyede karşıladıklarını belirterek “Çift 
yüzlü çift camlı fotovoltaik panellerimiz hem tutuşmazlık 
hem de yavaş yanma kriterlerinde en üst seviye olan AA 
sınıfı yangın güvenliğine sahip. Küresel olarak en yaygın 
kabul gören test laboratuvarı UL’nin belirlediği UL 1703 
standartlarına uygun şekilde üretildi. Bulundukları te-
siste bir yangın çıktığı takdirde bile, çerçevesiz üretilen 
ve plastik arka tabaka kullanılmayan panellerimiz sa-
yesinde alevlerin yayılması engelleniyor. Bu inovasyonu 
cam cam laminasyon işleminde yaptığımız ARGE ile ba-
şararak yangın dayanımında uluslararası standartları en 
üst seviyede karşıladık” açıklamasında bulundu.

Türkiye’den bir dünya markası çıkarma hedefiyle 
çalışmalarını sürdüren GTC’nin ürettiği güneş panelleri, 
Uluslararası Elektroteknik Komisyonu IEC’nin standart-
larını esas alan genişletilmiş 6X testini de geçti. Böylece 
GTC panellerinin 30 yıl ve daha uzun süre dünyanın en 
düşük elektrik maliyetini ortaya çıkardığı uluslararası öl-
çekte kabul edildi.

Besen, 54 kişilik Ar-Ge biriminin sürdürülebilirliği 
esas alarak uzun ömürlü ve yüksek performanslı özgün 
güneş paneli geliştirme çalışmalarına devam ettiğini vur-
gulayarak “Amacımız en yüksek kalitede teknolojik ürün 
ortaya çıkarmanın yanı sıra kullanıcı ve çevre güvenirlili-
ğini sağlamak ve riskleri minimize etmek” diye konuştu.
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Elektrik kaynaklı yangınları azaltacak  Elektrik kaynaklı yangınları azaltacak  
yeni nesil kablolar üretiliyoryeni nesil kablolar üretiliyor

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörü-
nün dünya çapında lideri Prysmian Group’un Türkiye 
operasyonu Türk Prysmian Kablo’dan yapılan basın 
açıklamasında, Yangından Korunma Haftası kapsa-
mında kullanılan kablonun önemine dikkat çekildi. Bursa 
Mudanya’daki fabrikasında ürettiği son teknoloji AFU-
MEX™ kablolar ile yangına karşı daha güvenli, yeni nesil 
çözümler sunan şirket, binalarda elektrik tesisatından 
kaynaklı çıkan yangınların teknolojisi yüksek, yangına 
karşı güvenli kablolar sayesinde en aza ineceğini, yap-
tığı Ar-Ge çalışmaları ve yanma testleriyle de kanıtlıyor.

Hayati önem taşıyan sistemler yangın sırasında 
da çalışıyor

22 bin farklı kablo ürettiği Mudanya fabrikasında Yapı 
Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) laboratuvarı da bulunan 
Türk Prysmian Kablo’nun CEO’su Cinzia Farisè, günü-
müzde ilerleyen teknoloji ile birlikte kabloların yangına 
karşı daha güvenli hale getirildiğini belirterek, “Yangın-
larda yaşanan can kayıplarında ve zehirlenmelerde en 
önemli etmenlerden biri de yangın sırasında kablolardan 
çıkan duman ve zehirli gaz. Bu sebeple, insan sirkülas-
yonunun yoğun olduğu AVM ya da hastane gibi yerlerde 
düşük duman yoğunluğuna sahip, yangına karşı güvenli 

kabloların kullanılması gerekiyor. Bu kabloların kullanıl-
ması sayesinde, olası bir yangında binanın boşaltılması 
için gereken süre uzarken, acil müdahale ekiplerinin 
daha iyi koşullarda çalışması sağlanabiliyor. Öte yandan, 
yangına karşı güvenli kablolar sayesinde kesintisiz güç 
kaynakları ve yangın alarm sistemleri gibi hayati önem 
taşıyan sistemler de yangın sırasında çalışabiliyor.” diye 
konuştu.

“Sektörümüzün tüm paydaşlarına kablo 
seçiminin önemini anlatıyoruz”

“Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” misyonu ve sürdü-
rülebilirlik yaklaşımlarıyla sektörü de bilinçlendirme ça-
lışmaları yürüttüklerini kaydeden Farisè, “İlk kez 2012 
yılında duyurduğumuz “Dikkat! Her Kablo Aynı Değildir…” 
girişimimiz kapsamında, itfaiyelere, yetkili satıcıları-
mıza, proje firmalarına, müteahhitlere vb sektörümüzün 
tüm paydaşlarına yangın tehlikesine karşı kablo seçimi-
nin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Bu amaçla 
yaklaşık bir yıl önce sahadaki montaj elemanından ofis-
teki mühendislere kadar tüm kullanıcılara proje ve tesi-
sat yöntemine uygun olarak en iyi kablolama çözümünü 
seçmede yardımcı olan CableApp uygulamamızı hayata 
geçirdik.” dedi.

“Yangından Korunma Haftası”, Türkiye’de her yıl 25 Eylül-1 Ekim arasında kutlanıyor. İstanbul İtfaiyesi’nin 
verilerine göre, sadece İstanbul’da 2020 yılı Ocak- Temmuz ayı sonu itibarıyla 11.458 yangın çıkarken; 

elektrik, yangının kaynağı olarak, %21,2 ile sigaradan sonra ikinci sırada yer alıyor. Türk kablo sektöründe 
CPR sertifikasını ilk alan firma olan Türk Prysmian Kablo, elektrik tesisatından kaynaklanan yangınları 

önlemek için, yangına karşı güvenli yeni nesil kablolar kullanılmasını öneriyor.

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), 
“Ekonomik Göstergeler Merceğinden Yeni İklim Re-
jimi Raporu”nu açıkladı. Avrupa Yeşil Düzeni’nin 
Türkiye’ye etkileri değerlendirildiği raporda üç farklı 
senaryo inceleniyor. Raporun online düzenlenen ta-
nıtım toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardım-
cısı ve İklim Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin 
Birpınar’ın yanı sıra TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Simone Kaslowski ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı ve Enerji ve Çevre Yuvarlak Masası 
Başkanı Murat Özyeğin’in katılımıyla gerçekleştirildi. 

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kas-
lowski toplantıda yaptığı konuşmada iklim değişikli-
ğinin harekete geçmek için uygun anı bekleyebilece-
ğimiz bir sorun olmadığını belirterek, “Birçok sektör 
açısından iklim değişikliğine bağlı risklerin azal-

masını ve değişen iklim şartlarına uyumu öncelikli 
değerlendirmek gerekiyor. Doğru politika ve strate-
jilerle vakitlice adım atamazsak ödememiz gereken 
faturanın bedeli her bakımdan artacak” dedi. 2020 
sonrası küresel iklim rejiminin omurgası olan Pa-
ris Anlaşması’nı da bu nedenle yakından takip et-
tiklerini belirten Kaslowski, “Bunu stratejik öncelik 
olarak benimsiyoruz. Anlaşma, iklim değişikliğiyle 
mücadele çabalarının artırılması hedefini ortaya ko-
yarken aynı zamanda yeni bir ekonomik düzene de 
yön veriyor. Farklı gelişmişlik düzeyindeki ülkeler ve 
uluslararası finans kurumları iklim değişikliği kay-
gılarını içselleştirerek mücadele ve uyum yönünde 
stratejiler geliştiriyor” değerlendirmesini yaptı.

Kaslowski konuşmasını şöyle sürdürdü: Öte yan-
dan, AB’nin yeni büyüme stratejisi olarak tanımla-

TÜSİAD tarafından hazırlanan Ekonomik Göstergeler Merceğinden Yeni İklim Rejimi Raporu”, Türkiye 
için yeni bir fırsat olduğunu vurguluyor. Rapor, yeşil ekonomik dönüşüm stratejisi emisyon azalım 

hedeflerinin ulusal ekonomide üretim ve istihdamın artırılarak sağlanabileceğini gösteriyor ve Türkiye’nin 
sürdürülebilir kalkınma stratejisi arayışlarına önemli bir alternatif sunduğunu belirtiyor... 

Yeşil ekonomik dönüşüm, Türkiye için 
üretim ve istihdam fırsatı yaratacak
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dığı Yeşil Mutabakat sadece AB üyelerini değil, AB 
ile ticaret yapan ülkelerin tüm ekonomik sektörle-
riyle üretim ve tüketim kalıplarını da derinden et-
kileyecek. Mevzuatın revizyonu yanı sıra dış ticaret 
kurallarını belirleyen STA’lar ve Sınırda Karbon Dü-
zenlemesi etkili uygulama araçları olarak hayata ge-
çecek. Ar-Ge’yi, özel ve kamu finansman araçlarını 
da kapsayan en az 1 trilyon euroluk bir bütçenin bu 
mutabakata tahsis edilmiş olması güçlü bir etkinliğe 
de fırsat verecek. 

Sırada enerji verimliliği çalışması var
TÜSİAD Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin ise 

yaptığı konuşmada TÜSİAD olarak düşük karbonlu 
kalkınma olgusunu her zaman öncelikli olarak ko-
numlandırdıklarını ve çok farklı veçheleriyle konuyu 
ele alan çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Özye-
ğin, “Spesifik olarak ekonomi politikalarına yönelik 
son dört yıl içinde hazırlanan ikinci raporumuzu 
tanıtmak istedik. ‘İklim Değişikliği ile Mücadele Ala-
nında TÜSİAD Tutum Belgesi’ni takiben ‘Sürdürüle-
bilir Finansman ve Destek Modelleri’ ile ‘Döngüsel 
Ekonomi ve Sıfır Atık’ konularında uygulamanın et-
kinliğini artırmaya yönelik eylem önerilerimizi pay-
laştık. Çok yakın bir zamanda da enerji verimliliği 
sektörünün gelişimine yönelik çalışmamızı sonuç-
landıracağız. Sadece çevre alanındakiler değil; sek-
törel gruplarımız da iklim değişikliği konusunu kendi 
perspektiflerinden ele alıyor. İki yıl önce gerçekleş-
tirdiğimiz enerji raporu, ‘Sürdürülebilir Büyüme Se-
naryosu’ ile sektörün 2030 yılı itibarıyla ekonomi-
mize sağlayabileceği katma değerin yüzde 34 gibi 
yüksek bir oranda artırılabileceğini göstermişti. Ta-
rım ve Gıda 2020 Raporu ise İklim Değişikliği Fonu 
oluşturulmasına dikkat çekiyor” diye konuştu.

Raporda Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) kapsa-
mında öngörülen Sınırda Karbon Düzenlemesi’nin 
Türkiye’den Avrupa Birliği’ne (AB) ihracat yapan sek-
törler üzerine olası etkisi tüm ekonomiyi temsil eden 
24 üretici sektör için analiz edildi.

AYD, Türkiye için yepyeni bir fırsat sunuyor
Raporda, Paris Anlaşması ve Avrupa Yeşil Muta-

bakatı ile şekillenen yeni iklim rejiminin Türkiye eko-
nomisi ve ticaretine olası etkileri ele alınıyor. İklim 
değişikliğiyle mücadeleye yönelik politika araçlarını 
irdelendiği raporun özetinde şu ifadelere yer verildi: 

İklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınmayı ve tüm 
ekosistemi tehdit eden en öncelikli küresel risklerden 
biri. Bu çerçevede iklim değişikliği ile mücadele ve 
iklim değişikliğine uyum tüm ekonomilerin yanı sıra 
başta Birleşmiş Milletler olmak üzere diğer çevre, 
ekonomik ve toplumsal alanda faaliyet gösteren 
uluslararası örgüt ve kuruluşların da öncelikli gün-
dem maddeleri arasında. Avrupa Yeşil Düzeni Türkiye 
için bir risk olduğu kadar, sürdürülebilir kalkınmayı 
hedefleyen bir dönüşümün aracı olarak yepyeni bir 
fırsat olarak değerlendirilebilir. Unsurları kararlılıkla 
saptanmış bir stratejik dönüşüm çerçevesinde, emis-
yon azaltımını, elde edilen fonların şirketlerin yeşil 
dönüşümü amacıyla kullanılmasını ve yenilenebilir 
enerji ile enerji verimliliğini merkeze alan alternatif 
bir Yeşil Ekonomik Dönüşüm senaryosu sayesinde 
gerek milli gelirde, gerekse sera gazı emisyonlarında 
anlamlı iyileştirmelerin sağlanabileceği öngörülüyor. 
Yeşil ekonomik dönüşüm stratejisi emisyon azalım 
hedeflerinin ulusal ekonomide üretim ve istihdamın 
artırılarak sağlanabileceğini göstermekte, Türkiye’nin 
sürdürülebilir kalkınma stratejisi arayışlarına önemli 
bir alternatif sunuyor. 

YENİ İKLİM REJİMİ NEDEN ÖNEMLİ?
İklim değişikliği, sürdürülebilir 
kalkınmayı ve tüm ekosistemi 
tehdit eden en öncelikli küresel 
risklerden biri. Bu çerçevede iklim 
değişikliği ile mücadele ve iklim 
değişikliğine uyum tüm ekono-
milerin yanı sıra başta Birleşmiş 
Milletler olmak üzere diğer çevre, 
ekonomik ve toplumsal alanda fa-
aliyet gösteren uluslararası örgüt 
ve kuruluşların da öncelikli gün-
dem maddeleri arasındadır.
2016 yılında yürürlüğe giren Paris 
Anlaşması “ortak fakat farklılaştı-
rılmış sorumluluklar ve göreceli 
imkan ve kabiliyetler” anlayışı 
doğrultusunda gelişmiş ve geliş-
mekte olan bütün taraf ülkelerin 
emisyon azaltımına yönelik önlem 
almasını şart koşmasıdır.
Öte yandan, AB’nin yeni büyüme 
stratejisi olan Avrupa Yeşil Muta-
bakatı çerçevesinde öngördüğü 
dönüşüm ve 2050 yılında kar-

bon-nötr Avrupa hedefi sanayiden 
ulaştırmaya, ambalajdan veri ko-
rumaya kadar birçok boyutta stra-
tejik düzenlemeyi kapsamaktadır. 
Burada önemle vurgulanması 
gereken husus, AYM Planı ile salt 
bir “çevre” stratejisi değil, ülkemi-
zi de yakından ilgilendiren yeni 
bir uluslararası ticaret sistemi ve 
işbölümünün kurgulanmakta ol-
duğudur.
Raporun Çıktıları
Raporda Avrupa Yeşil Mutabakatı 
kapsamında öngörülen Sınırda 
Karbon Düzenlemesi  devreye gir-
diğinde Türkiye’den AB’ye ihracat 
yapan sektörler üzerine olası etki-
si tüm ekonomiyi temsil eden 24 
üretici sektör için analiz ediliyor. 
Raporun ulaştığı makroekonomik 
bulgularla varılan değerlendirme-
ler ise aşağıdaki şekilde özetleni-
yor:
Avrupa Yeşil Düzeni Türkiye için 

bir risk olduğu kadar, sürdürüle-
bilir kalkınmayı hedefleyen bir 
dönüşümün aracı olarak yepyeni 
bir fırsat olarak değerlendirilebi-
lir. Unsurları kararlılıkla saptan-
mış bir stratejik dönüşüm çerçe-
vesinde, emisyon azaltımını, elde 
edilen fonların şirketlerin yeşil 
dönüşümü amacıyla kullanılması-
nı ve yenilenebilir enerji ile enerji 
verimliliğini merkeze alan alter-
natif bir Yeşil Ekonomik Dönüşüm 
senaryosu sayesinde gerek milli 
gelirde, gerekse sera gazı emisyon-
larında anlamlı iyileştirmelerin 
sağlanabileceği öngörülmektedir.
Yeşil ekonomik dönüşüm strate-
jisi emisyon azaltım hedeflerinin 
ulusal ekonomide üretim ve is-
tihdamın artırılarak sağlanabile-
ceğini göstermekte, Türkiye’nin 
sürdürülebilir kalkınma stratejisi 
arayışlarına önemli bir alternatif 
sunmaktadır.
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sına imkân sağlanacak” dedi.
Bu standardın değişmesinin ardından  Binala-

rın Enerji Performansı Yönetmeliği’nde de bazı de-
ğişikliklerin de yapılmasının gerekli olabileceğine 
işaret eden Diz, “Neticede TS 825 standardının 2008 
yılında yayımlanan versiyonu yürürlükte ve 12 yıl-
lık bir sürecin sonunda daha kapsamlı bir standart 
olarak sektördeki yerini alacak. Biz 12 yıldır enerji 
verimliliği anlamında yerimizde sayarken, AB bir-
çok adım attı. Önce 20/20/20 hedefleri çerçevesinde 
enerji verimliliğinde en az yüzde 20 iyileşme hede-
fini yerine getirdiler. 2030 yılı için yüzde 32,5’lik yeni 
hedef belirlediler” açıklamasında bulundu.

AB’de 2019 yılından bu yana yeni kamu binala-
rının tümünün neredeyse sıfır enerjili olarak üre-
tildiğini dile getiren Diz, “TS 825 standardının ta-
mamlanması ile enerji verimliliği anlamında AB ile 
aramızdaki mesafeyi kapatacak esaslı adımları ata-
rak cesur bir şekilde enerji limitlerimizi belirleme-
miz gerekiyor. Ayrıca bu çalışmalar kapsamında ül-
kemiz için neredeyse sıfır enerji verimli bina tanımı 
yapılmalı ve hedef olarak ortaya konulmalıdır.” dedi.

Bina stoğunun sadece yüzde 20’sinde yalıtım var
Türkiye’deki binaların tümünün, daha az enerji 

harcayan çevre dostu bir yapıya kavuşmasının önce-
likli hedef olması gerektiğini vurgulayan Diz’e göre, 
önümüzdeki dönemde ısı yalıtımı ile ilgili ciddi adım-
lar atılması gerekiyor. Avrupa Komisyonu tarafından 
üye ülkelere danışmanlık yapmak üzere görevlendi-
rilen ECOFYS şirketi tarafından İZODER adına hazır-
lanan, Türkiye için ‘U Değerleri Haritaları Raporu’na 
göre, “Ülkemizde yürürlükte olan U değerlerinin 
yaklaşık 2-2,5 kat iyileştirilmesi ile nihai enerjiden 
2023’e kadar yaklaşık yüzde 7, 2030’a kadar yak-
laşık yüzde 14 ve 2050’ye kadar yaklaşık yüzde 28 
oranında tasarruf edilebilir.” 

Raporda, sadece yeni binalarda alınacak tedbir-
lerle hedeflere ulaşılamayacağı, aynı zamanda bina 
yenileme hızının da artması gerektiği belirtiliyor. 
Ülkemizde, ısı yalıtımı uygulamalarının 14 Haziran 
2000’den bu yana zorunlu hale geldiği bilgisini veren 
Diz, “Bu tarihten sonra yapılan binaların hepsinin 
yalıtımlı olarak imal edildiğini varsaysak dahi, top-
lam bina stokumuzun sadece yaklaşık yüzde 20’si 
ısı yalıtımıyla ilgili mevzuatların kapsamına giriyor. 
Dolayısıyla ülkemizin enerji verimliliği hedeflerine 
erişebilmesi için mevcut bina stokunda da ısı yalı-

tımı yapılması gerekli” bilgisini verdi. 

“Yalıtım kredisi kampanyası uygulamaya 
konulmalı”

“Türkiye’de 9 milyonun üzerinde bina bulunu-
yor, bu yapıların yüzde 87’sini konut nitelikli binalar 
oluşturuyor. Hane sayısı ise 22 milyonun üzerinde. 
Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak, bireysel ya-
lıtım yaptıran ve yeni yapılan verimli binalar dikkate 
alındığında yaklaşık 5,6 milyon konutun yalıtım ihti-
yacı olduğu ortaya çıkıyor” diyen Diz, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bu noktada ısı yalıtımının faydası ve gereklili-
ğine dair bilince sahip tüketicinin bu bilinci eyleme 
dönüştürebilmesi için desteklenmesi gereklidir. İZO-
DER olarak, tüketicinin alım gücünü desteklemek 
amacıyla uzun süredir üzerinde çalıştığımız yalıtım 
kredisi kampanyasının hayata geçmesini bekliyoruz. 
Bu çerçevede bir an önce cazip şartlar sunan bir ya-
lıtım kampanyasının hayata geçirilerek ülkemizde 
ısı yalıtımı seferberliği başlatılması gerektiğine ina-
nıyoruz.”

Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’nda, savurgan bi-
naların yıkılarak yerine yeni yalıtımlı binaların yapıl-
ması mevcut bina stokunun iyileştirilmesi için çok 
önemli bir fırsat olarak gösteriliyor. Eylem planı kap-
samında, hâlihazırda acil dönüştürülmesi gereken 1 
milyon 500 bin konutun beş yıl içerisinde dönüştü-
rüleceği ve her yıl 300 bin konutun kentsel dönüşü-
münün yapılacağı açıklandı.

HER YIL 300 BİN KONUTUN 
YALITILMASI DURUMUNDA…

Her yıl  300 bin  konutun mevcut mevzuatlara uy-
gun olarak yalıtılması durumunda sağlanacak yıllık 
enerji tasarrufunun ısıtma için yaklaşık 97,5 milyon 
metreküp doğal gaz, soğutma için yaklaşık 314 mil-
yon KWh elektrik enerjisine karşılık geldiği bilgisini 
veren Diz, “Isıtma ve soğutma birlikte değerlendi-
rildiğinde elde edilecek tasarruf miktarı yaklaşık 
220 bin ton eşdeğeri petrol (TEP) seviyesindedir. 20 
yıllık ortalama petrol fiyatları üzerinden değerlen-
dirildiğinde elde edilebilecek verimliliğin sağladığı 
yıllık ekonomik değerle, beş yıllık bir süre içerisin-
de 6 milyar TL’nin üzerinde tasarruf edilmesi sağla-
nabilir” dedi.

Ülkemizdeki mevcut standartlara bakıldığında, 
bir metrekarelik bir alanın ısıtılması için harcan-
masına izin verilen yıllık enerji miktarının, gelişmiş 
ülkelerin çok üzerinde olduğunu belirten İZODER Isı 
Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği Genel Sek-
reteri Timur Diz, “Ülkemizde yalıtımla ilgili 
yasal düzenlemeler, henüz Avrupa Birliği 
ülkeleri seviyesinde değil. Gelişmiş ül-
kelerde tanımlanmış U değerleriyle 
ülkemizde tavsiye edilen U değerle-
rini karşılaştırıldığında, ülke olarak 
daha verimli çözümlere yönelmemiz 
gerektiğini görüyoruz” dedi.

Mevzuatların iyileştirilmesi ve ısı 
yalıtım kalınlıklarının artırılarak AB se-

viyesine yükseltilmesinin enerji verimliliği açısında 
önemli olduğunun altını çizen Diz, ‘TS 825 Binalarda 
Isı Yalıtım Kuralları Standartı’nın 2019 yılı içerisinde 
başlayan revizyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. 
Diz, “TS 825 standartı sadece net ısıtma enerjisi 

ihtiyacına sınır getiriyordu. Örneğin, Antal-
ya’daki bir konut ısıtma ihtiyacı dikkate 

alınarak ısı yalıtım projesi hazırlanı-
yordu. Standardın revizyon çalışma-
sında standarda soğutma ihtiyacı da 
ilave ediliyor. Çalışmalar tamamlan-
dığında dört mevsimi yaşayan ülke-
mizin soğuk bölgelerimizde ısıtma 

ihtiyacına, sıcak bölgelerinde ise so-
ğutma ihtiyacına göre tasarım yapılma-

5.6 milyon binada yalıtım yaparak  
6 milyar TL tasarruf etmek mümkün

Türkiye için hazırlanan “U Değerleri Haritaları Raporu”na göre, ülkemizde yürürlükte olan U 
değerlerinin yaklaşık 2-2,5 kat iyileştirilmesi ile nihai enerjiden 2023’e kadar yaklaşık yüzde 7, 2030’a 

kadar yüzde 14 ve 2050’ye kadar ise yüzde 28 oranında tasarruf edilebilir. Bu tasarrufun maddi 
karşılığı ise 6 milyar TL’yi geçiyor…

Timur Diz
İZODER Genel Sekreteri
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Sergiye yaklaşık 300 ulusla-
rarası firmanın katılması, ziya-
retçi sayısının 7 bin 500 olması 
ve konferansa 1.000 kişinin kayıt 
yaptırması bekleniyor. Ayrıca kon-
feransta sunulan bilimsel ve tek-
nolojik bildiriler de IEEE Xplore’da 
yayınlanacak. Etkinlik, Türkiye’ye 
ekonomi ve turizm alanlarında 
faydalar sağlayacağı gibi, bilimsel 
ve teknolojik gelişmelerin tartışı-
lacağı bir akademik ve endüstriyel 
platform da oluşturacak. Böylece 
uluslararası üniversiteler ve küre-
sel sanayi ile birlikte Türkiye’deki 
üniversiteler ve Türkiye’deki üst 
düzey sanayi de bu sürecin bir 
parçası olabilecek.

Ev sahipliğini Enerjisa Ener-
ji’nin ve EAE Elektrik’in yaptığı 
etkinliğin başkanı İstanbul Teknik 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ömer Usta, online düzenlenen 
basın toplantısında şunları söy-
ledi: 50 yıldan beri Amerika’da 
yapılan, 2019’da da Bangkok’ta 
düzenlenen etkinliği 2021’de İs-
tanbul’da düzenleyebilmek için 
uzun süren bir çalışma gerçek-
leştirdik. Uluslararası etkinlik-
lerde katılımın yüksek olduğu 
İstanbul, sıkça tercih edilen bir 
şehir durumunda. Şehrin bulun-
duğu konum, tarihi ve kültürel 
değerleri de buna katkı sağlıyor. 
Alanının en büyüğü olan bu et-
kinlikte enerji kaynaklarının ge-
liştirilmesi, enerji depolama ve 
elektrik üretimi, elektrik iletimi 
ve dağıtımı, geleceğin elektrik 
şebekeleri ve şebekelerde veri 
iletişimi ile bu alanlarda yapılan 
yatırımların finanse edilmesi gibi 
birçok konu, alanlarında dünya 
çapında uzman kişiler tarafın-
dan ele alınacak. Bu konferansın 
Türkiye’deki bilimsel ve teknolo-

jik gelişmelere önemli bir katkı 
sağlayacağını düşünüyoruz. Eylül 
2021’de IEEE, konferans ekibimiz 
ve diğer tüm destekçilerimizle 
birlikte çok önemli bir etkinliğe 
imza atacağız.

Üniversite öğrencilerinin 
gelişimine de katkı sunacak

EAE Genel Müdür Yardımcısı 
Elif Kaya Ok görüşlerini şu şe-
kilde aktardı: “IEEE PES GT&D gibi 
büyük ölçekte uluslararası bir 
organizasyonun Amerika dışında 
yapılacak ikinci toplantısının Tür-
kiye’ye alınabilmiş olmasının, ül-
kemiz için hem gurur verici hem 
de Türkiye’nin elektrik üretimi, da-
ğıtımı sektöründeki varlığının fark 
edilmesi için çok önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Ayrıca bu etkinliğin 
dünyada ilerleyen trendlerin ül-
kemizde doğru anlaşılmasına da 
olanak sağlayacağına inanıyo-
ruz. Günümüzün mega trendleri 
ile genç potansiyeli eşleştireceği 
düşüncesindeyiz. Bu anlamda 
etkinlik, elektrik-elektronik mü-
hendisliği öğrencilerinin gelişimi 
adına da verimli olacak ve branş-
laşmaya öncülük edecektir. 

Kaya Ok, enerji kaynaklarının 
geliştirilmesi, elektrik üretimi ve 
yenilenebilir enerji kaynakları, 
elektrik iletimi ve dağıtımı, akıllı 
elektrik şebekeleri konularını içe-
ren bu etkinliğin çevre bilincini 
artırarak farkındalık yaratacağı 
inancında olduğunu ifade ederek 
“Bilimsel ve teknolojik yeniliklerin 
Türkiye’de tartışılmasının sektöre 
ve ülkemize sağlayacağı faydaya 
gönülden inanıyoruz. Dünyanın 
dört bir yanından çok değerli aka-
demisyenlerin ve endüstrinin yer 
alacağı bu etkinliğin ev sahiple-
rinden biri olmaktan mutluluk 
duyuyoruz” dedi. 

SAHADAKİ İNOVATİF 
UYGULAMALAR SEKTÖRE  

YOL GÖSTERECEK

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar da et-
kinlikle ilgili “Öncelikle sektörümüz için 
böylesine prestijli uluslararası bir orga-
nizasyonun ülkemizde ilk defa gerçekle-
şecek olmasından mutluluk duyuyoruz. 
Bu süreçte Enerjisa Enerji olarak bizlerin 
de katkısı olmasından da ayrıca büyük bir 
onur ve mutluluk duyuyoruz. İstanbul’da 
gerçekleşecek konferansta, sektörümüzdeki 
gelişmelerin gerek akademik boyutta gerek 
iş dünyasında uygulanan yaklaşımların ve 
sahadaki inovatif uygulamaların gündeme 
getirilecek olmasını çok önemli buluyoruz” 
yorumunu yaptı. 
Enerjisa Enerji olarak özellikle dekarbo-
nizasyon, dijitalleşme, merkezileşmekten 
uzaklaşma, deregülasyon ve demokratikleş-
me gibi ana trendleri takip ettiklerine dikkat 
çeken Pınar, “Ülkemizdeki elektrik enerjisi 
sektörünü tetikleyen önemli akımlar olan 
kentleşme, elektrifikasyon ve verimlilik 
kavramlarını da ana işimizi geliştirebilmek 
için dikkatle değerlendiriyoruz. Böylesi de-
ğerli sektörel buluşmalar, bilgi ve teknoloji 
alışverişi ve paylaşım ekonomisi alanların-
da önemli fırsatlar sunuyor. Organizasyo-
nun bu yönleriyle ufuk açıcı ve paylaşım 
ortamını güçlendiren bir etkiyle başarılı 
olacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

Dünya çapında yaklaşık 500 
bin üyesi bulunan IEEE bünyesin-
deki Power & Energy Society’nin 
(PES) 50 yıl boyunca Amerika 
Birleşik Devletleri’nde düzenle-
diği küresel etkinliği  IEEE PES 
T&D International Conference & 
Exposition, IEEE PES Türkiye Bö-
lümü’nün yürütücülüğünde, 2021 
IEEE PES GT&D International Con-
ference & Exposition adıyla, Eylül 
2021’de İstanbul’da yapılacak.

Küresel düzeyde akademis-
yenlerin, araştırmacıların, en-
düstriyel uzmanların ve tekno-
loji liderlerinin yanı sıra elektrik, 

enerji, bilişim ve finans gibi çeşitli 
sektörlerden şirketlerin de katıla-
cağı “2021 IEEE PES GT&D Inter-
national Conference & Exposition” 
etkinliğinde,

elektrik ve enerji sanayi ile 
birlikte elektrik şebekelerinin 
problemlerinin çözümlerine yö-
nelik endüstriyel paneller düzen-
lenecek. Ayrıca geleceğin elektrik 
şebekeleri ve ilgili teknolojilere 
yönelik çeşitli bilimsel ve tekno-
lojik oturumlar yapılacak. Konfe-
rans boyunca gelişmiş teknolojik 
ürünlerin sergileneceği uluslara-
rası bir sergi gerçekleşecek.

50 yıldır ABD’de düzenlenen etkinlik, 
2021 yılı için İstanbul’u seçti

Misyonu, insanlığın yararı için teknolojik gelişmeleri ve mükemmeliyeti desteklemek olan Institute of 
Electrical and Electronics Engineers’ın topluluklarından Power & Energy Society, Eylül 2021’de İstanbul’da 
düzenleyeceği etkinliğiyle Türkiye’deki bilimsel ve teknolojik gelişmelere önemli bir platform oluşturacak…
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Enerji sistemi perspektifi ve sistem 
güvenliği konularının da titizlikle ele 
alınması gerektiğini belirten Gökalp, 
hidrojen teknolojilerinde üniversiteler 
arasında işbirliğinin artmasının ve sa-
nayi işbirliklerinin önemine de dikkat 
çekti. 

Dr. Emre Gençer, ilk kez 1874 yı-
lında Jules Verne’in “Esrarlı Ada” ro-
manında bir enerji kaynağı olarak 
geçen hidrojenin, bugün dünya gene-
linde en önde gelen enerji teknolojisi 
konularından biri durumuna geldiğini 
ve global iklim değişikliği ile mücade-
lede kritik bir rol oynamasının beklen-
diğini belirtti. 

“Türkiye hidrojende sadece bir 
üretici değil ihracatçı da olabilir” 

Hidrojenin global karbon ayak 
izinin azaltılması bakımından öne-
mine dikkati çeken Dr. Gençer, düşük 
karbonlu elektrik üretiminin destek-
leyicisi olarak hidrojenin sanayiden 
ulaşıma pek çok alanda önemli kaza-
nımlar sağlayabileceğine vurgu yaptı. 
Gençer, son dönemde Avrupa’da bu 
alanda önemli projeler geliştirildi-
ğini ifade ederek, Türkiye’nin hidrojen 
enerjisinde üretici olmanın ötesinde 
bölgesel bir ihracatçı konumuna gele-
bileceğini düşündüğünü belirtti.

“TÜRKİYE BİR HİDROJEN HUB’I 
OLABİLİR Mİ?” 

Barış Sanlı, hidrojenin üretiminden tüm sistem boyutlarına kadar 
bütünsel bir yaklaşımın, Türkiye hidrojen stratejisi ve yol haritasının 
ana unsurlarını oluşturmasını beklediğini ve Türkiye’nin bu alanda 
çalışmalarını artırarak bir hidrojen hub’ı olabilmeyi de tartışabilece-
ğini ifade etti. 
IICEC Araştırma Direktörü Bora Şekip Güray, hidrojen üretimi ve di-
ğer ilgili teknolojilerde, kamu, özel sektör, sanayi, sektör dernekleri 
ve üniversiteler işbirliğinde ortak projeler geliştirilmesinin, enerji 
ithalatının azaltılması ve gelişen teknolojide yerlileşme bakımından 
önemli fırsatlar yaratabileceğini ifade etti.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji 
ve İklim Merkezi (IICEC), bu yıl düzenlediği Webinar 
serisinin dördüncüsünü “Türkiye Hidrojen Ekono-
misi” başlığı altında 24 Eylül Perşembe günü ger-
çekleştirdi. Türkiye’de ve dünyada hidrojen tek-
nolojisinde fırsatların ve geliştirilebilecek bir yol 
haritasının önemli unsurlarının ele alındığı ve Bil-
kent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi araştır-
macısı Barış Sanlı moderasyonunda gerçekleştiri-
len panelde, GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, ODTÜ ve 
Fransa ICARE-CNRS’den Prof. Dr. İskender Gökalp ve 
MIT Energy Initiative Araştırmacısı Dr. Emre Gençer, 
hidrojen enerjisinin önemli teknik ve stratejik boyut-
larına ilişkin bilgi ve görüşlerini paylaştılar. 

GAZBİR olarak hidrojenin doğal gaz dağıtım şe-
bekesine entegrasyonuna ilişkin yürüttükleri ça-

lışmalar ve Konya’daki test merkezi hakkında bilgi 
veren Yaşar Arslan, hidrojen karışımlı doğal gaz ile 
ilgili olarak çeşitli basınç ve hacimlerde yakma test-
lerini de tamamladıklarını belirtti. Arslan, bu alanda 
yasal ve düzenleyici çerçevede atılması gereken 
adımlara ilişkin değerlendirmelerini de paylaşırken, 
yenilenebilir enerjide uygulanan YEKA benzeri bir 
teşvik modelinin hidrojen tedarik fırsatlarını artıra-
bileceğini ifade etti. 

“Enerji kaynaklarında ve teknolojilerinde 
bağımsızlık” perspektifi

Prof. İskender Gökalp, ODTÜ ve Fransa’da bu 
alanda yürüttükleri laboratuvar çalışmaları hak-
kında bilgi vererek, Türkiye’nin linyit kaynakları, rüz-
gar ve güneş potansiyeli çerçevesinde hidrojen üre-
timine ilişkin önemli değerlendirmelerini paylaştı. 

Enerjide kaynak ve teknoloji 
bağımsızlığına giden yolda hidrojen

IICEC tarafından düzenlenen “Türkiye Hidrojen Ekonomisi” konulu webinar, 
MIT Energy Initiative Araştırmacısı Dr. Emre Gençer, ODTÜ Makine Mühendisliği 
Bölümü’nden Prof. Dr. İskender Gökalp ve GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan’ın katılımıyla 
yapıldı. Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi Araştırmacısı Barış Sanlı’nın 
moderatörlüğündeki webinarda, Türkiye’nin hidrojen için bir hub olabileceği vurgulandı...
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stratejik projelerinden biri. Birincisi yenilenebilir 
enerjinin payını artıracak bir girişim bu. Yenilene-
bilir enerjinin payını artırmak demek Türkiye’nin 
enerjide dışa bağımlılığının daha yönetilebilir kılmak 
demek. İkincisi yenilenebilir enerji teknolojilerini de 
milli imkanlarla yerli olarak üretilmesini hedefleyen 
bir proje. Dolayısıyla bu projenin bir parçası olarak 
fabrika açılışını Cumhurbaşkanımız 19 Ağustos’ta 
yaptı. O fabrikada ürettiğimiz paneller ama üretti-
ğimiz derken vurgulamak istiyorum; silisyum mina-
relinden panel üretiyoruz. Yani minareli eritiyoruz, 
ingot üretiyoruz. İngottan waferları kesiyoruz ince 
dilimleri. O dilimlerden hücreyi üretiyoruz. Hücreyi 
bir araya getiriyoruz ve gördüğünüz panelleri oluş-
turuyoruz.

Fabrikada üretilen ilk paneller kullanılıyor
Santralde enerji üretiminin de başladığını belir-

ten Murtaza Ata, “Tabii ki 1300 megavatın bitmesini 
beklemiyoruz. Bittikçe devreye alıyoruz. Bu görmüş 
olduğunuz alan şu anda enerjilendirilmiş bir alan. 
4 megavatlık panel, 10 bin 300 adet, fabrikamızdan 
gelen panelleri yerleştirdik. Testlerini yaptık. Geçti-
ğimiz hafta sonu da Enerji Bakanlığımızın yetkilileri 
gelerek kabulünü yaptılar. Şu an da bu saha elektrik 
üretiyor. Milli şebekeye elektriği veriyor” dedi. Pro-
jenin 32 ayda tamamlanacağını anlatan Ata, proje-
nin bittiğinde yılda 2 milyar 600 milyon kilovat saat 
elektrik üreteceklerini söyledi. 

2 BİN 600 FUTBOL SAHASI 
BÜYÜKLÜĞÜNDE

Ata, “32 ayda burayı bitireceğiz. Fabrikamızın yıllık 
panel üretim kapasitesi 500 megavat. Biz buraya 
1300 megavat panel kuracağız. Dolayısıyla 2023 
yılının Mayıs-Haziran ayları gibi tamamı bitmiş ola-
cak. Bittiğinde yılda 2 milyar 600 milyon kilovat 
saat elektrik üreteceğiz. Bu da 2-2,5 milyon insanın 
elektriğini karşılayacak. Türkiye’nin yaklaşık ola-
rak o tarihteki yıllık tükettiği elektriğin binde birini 
üretmiş olacağız” dedi. Santralin uzaydan görülebi-
leceğine de dikkat çeken Ata, “Uzaydan görülen Çin 
Seddi gibi insan yapıları vardır. Burası Türkiye’nin 
uzaydan görülen ilk tesisi olacak. 2 bin 600 tane 
futbol sahasını buraya sığdırabiliriz” diye konuştu.
Güneşi doğuşundan batışına kadar takip edebilen 
bir sisteme sahip Karapınar Güneş Enerji Sistemi, 
böylelikle yüzde 12 daha fazla elektrik üretebilecek. 
Panellerin iki yüzü de elektrik üretebileceğinden 
yüzde 5 oranında bir elektrik artışı daha sağlanacak. 
Santral faaliyete geçtiğinde her yıl 1,5 milyon ton fo-
sil yakıt ve karbondioksit salınımı da engellenecek.

Konya’da 20 milyon metrekare alan üzerine ku-
rulum çalışmaları devam eden Karapınar Güneş 
Enerji Sistemi, elektrik üretimine başladı. Tek parsel 
üzerinde yapılan dünyanın en büyük güneş enerji 
santrali olan projenin, 2023 yılında tamamlanması 
planlanıyor.

Güneş YEKA 1 projesi kapsamında kurulumuna 
devam edilen Karapınar Güneş Enerji Santrali, ta-
mamen bittiğinde toplam 1300 megavat güce sa-
hip olacak. Karapınar YEKA’da 20 milyon metrekare 
arazi üzerine kurulacak 3,5 milyon panelli santralin, 
32 ayda bitirilmesi hedefleniyor. Her ay yaklaşık 104 
bin adet panelin kurulumunun yapılacağı santralde, 
bugüne kadar 10 bin 200 panel kurularak, elektrik 

üretimi başladı. 
Projenin tek parsel üzerine kurulan dünyanın 

en büyük güneş santrali olduğunu belirten Kalyon 
Holding Enerji Grubu İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza 
Ata, “Şu anda tek parsel üzerinde bir yatırımcı ta-
rafından yapılan dünyanın en büyük güneş santrali 
alanındayız. Burası bir güneş ovası. 20 milyon met-
rekarelik bir alan burası. Baktığınız zaman bir ucun-
dan bir ucunu görmeniz imkânsız. Boyut çok büyük” 
dedi. Santrale takılan güneş panellerinin yüzde 75’in 
üzerinde bir yerlilikle üretildiğine dikkat çeken Ata, 
şöyle konuştu: O dönemin Enerji Bakanı Berat Albay-
rak’ın da gerçekten kişisel olarak çok önem verdiği 
bir proje. Çünkü bu proje, Türkiye tarihinin en önemli 

Uzaydan da görülebilecek “güneş ovası'nın ilk 
etabında üretim başladı

Kalyon Enerji tarafından Konya’da 20 milyon metrekare alan üzerine kurulumuna 
başlanan Karapınar GES’te elektrik üretimi başladı. Şirketin kendi fabrikasında 

ürettiği yerli panellerin kullanıldığını söyleyen Kalyon Holding Enerji Grubu İcra 
Kurulu Üyesi Ata, “Dünyanın tek bir arazi üzerindeki en büyük güneş enerjisi 
santralini inşaa ediyoruz. Tamamı 2023 yılında devreye giren olan Karapınar 

GES’te kurulumu yapılan panellerimiz elektrik üretimine başladı” dedi…
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min ediliyor. Bu gerileme, 2021 yılı için öngörülen 
yüzde 5.4’lük büyüme söz konusu olsa bile dünya 
ekonomisinin pandemi öncesinde yapılmış olan tah-
minlerden yüzde 6.5 daha küçük olacağı anlamı ta-
şıyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Ticaret Konfe-
ransı Raporu da benzer tahminlerle, pandeminin 
küresel ticareti ve ekonomiyi 2008 ekonomik kri-
zinden çok daha fazla etkileyeceğinin altını çizi-
yor. Hem üretimde hem de tüketimde yaşanan bu 
durgunluk; çalışma şartlarımızı, istihdam oranını, 
yoksulluk sınırını, alım gücünü, dolayısıyla da har-
cama ve tüketim alışkanlıklarımızı fazlasıyla etkile-
yecek gibi görünüyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı Raporu‘na göre, 2019 yılı sonunda 
Türkiye’deki işsizlik oranı yüzde 13.7, genç işsizlik 
oranı ise  yüzde 25.4’le bu oranın neredeyse iki katı. 
IMF’nin tahminlerine göre Türkiye ekonomisi pan-
demi nedeniyle yüzde 5 gibi bir daralma yaşayacak 
ve bu daralma işsizlik oranında yüzde 3.3’lük bir ar-
tışa neden olacak.

Evden çalışma, uzaktan öğretim, ailemiz ve ar-
kadaşlarımızla sanal sosyalleşme gibi kavramlar 
daha ‘eve bağlı’ bir yaşam tarzına geçiş yapmamızı 
zorunlu kıldı. Spor yapmak için eskiden fitness sa-
lonlarına giderken artık evde dijital fitness uygula-
malarından faydalanıyoruz. Alışveriş yapmak için 
alışveriş merkezlerine ve marketlere giderken artık 
online alışveriş hayatımızın merkezinde. Kıyafet, 
ayakkabı, ev eşyası, hatta meyve-sebze ve deterjan 
gibi hızlı tüketim ürünlerini bile sanal marketlerden 

satın alıyoruz.
Amerika’da Big Red Rooster adlı bir tüketici de-

neyimi firmasının yayınladığı rapora göre, Covid-19 
tüketim ve harcama alışkanlıklarımız üzerinde 7 
ana başlıkta değişim yaratıyor ve yaratmaya devam 
edecek.

Dokunmadan, sadece görerek alışveriş
Eskinin ‘denemeden asla satın almama’ alış-

kanlığı, yeni dönemde neredeyse tamamen değişen 
en önemli tüketim alışkanlıklarının başında geliyor. 
Yapılan araştırmalar, Covid-19 virüsünün plastik ve 
metal üstünde 3 güne kadar, karton gibi kağıt yü-
zeylerde ise 24 saate kadar varlığını koruyabildiğini 
gösteriyor. Giyim kategorisindeki ürünler üzerinde 
ne kadar kalabildiğiyse hala tartışma konusu.

Alışveriş merkezlerinde ve marketlerde ürünlere 
temas ederek alışveriş yapmak, virüsün yayılma hı-
zını artıran faktörlerin başında geliyor. Bu nedenle 
temassız ödeme sistemlerinin yanı sıra online alış-
veriş uygulamaları da bu dönemde oldukça ilgi gör-
meye başladı ve popülerliğini uzun bir süre daha 
kaybetmeyecek gibi görünüyor.

Kişisel alanın ve kişiler arası mesafenin 
korunması

Pandemiyle birlikte harcama ve alışveriş konu-
sunda yaşanan önemli değişimlerden biri de kişisel 
sınırların ve mesafe kurallarının korunması. Alışve-
riş merkezlerinde bulunan mağazalarda aynı anda 
hizmet verilebilecek kişi sayısının sınırlı olması, 
kasalarda mesafe kurallarına dikkat edilmesi, giriş 
ve çıkışlarda kapılarda bulunan el dezenfektanları-

Pandeminin etkilerini sınırlandırmak için insan-
lar arası temasın minimuma indirilmesi zorunluluğu 
nedeniyle hem ülke ekonomileri hem de küresel 
ekonomi durma noktasına geldi. Salgını önlemek 
için restoranların kapatılması, hava yolu şirketleri-
nin hizmetlerini durdurması, alışveriş merkezlerinin 
faaliyetlerini kısıtlaması gibi kararlar, tüm sektörle-
rin ekonomik faaliyetlerinde zincirleme bir durgun-
luğa sebep oldu. 2008 yılında yaşanan küresel eko-
nomik krizin etkileri hala devam ederken, bu krizden 
çok daha büyük çaplı bir finansal krizin bekleniyor 
olması hepimizde gelecekle ilgili endişe yaratıyor. 

Pandemi sürecinde harcama ve tüketim alışkanlık-
larımızın nasıl değiştiğini anlayabilmek için önce bu 
değişimin neden kaynaklandığına Uplifers.com’da 
yayımlanan bir makaleye göz atalım.

Küresel salgının ne zaman sonlanacağına dair 
oldukça belirsiz bir tablo söz konusuyken, ülke eko-
nomilerinin gelecek dönemlerdeki büyümelerini 
tahmin edebilmek ve mantıklı öngörüler oluşturabil-
mek ne yazık ki şu an için çok mümkün görünmüyor. 
IMF’nin haziran ayında yayınladığı World Economic 
Outlook Update Raporu‘na göre 2020 yılında küresel 
ekonomide yüzde 4.9’luk bir gerileme olacağı tah-

Covid-19’un hayatımıza girdiği günden ve karantinada geçen uzun bir süreçten sonra yaşam tarzımızı 
ve alışkanlıklarımızı etkileyen en önemli değişimlerden biri de dünya ve ülke ekonomisinde yaşanan 
değişikliklerle birlikte tüketim alışkanlıkları konusunda yaşanan dönüşüm oldu. Online alışveriş ve 

temassız ödemenin ivme kazandığı bu dönemde yerel markalara bağlılık arttı, sosyal sorumluluğa önem 
veren şirketler tercih edilmeye başlandı ve harcama kalemlerimiz değişiklik gösterdi… 

Covid-19 harcama 
davranışlarımızı nasıl değiştirdi? 
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nın kullanılması, maskesiz kişilerin toplu alanlara 
alınmaması ve kapılarda ateş ölçümünün yapılması 
artık hepimizin alıştığı bir durum. Kalabalık ortam-
lardan kaçmak isteyen tüketiciler, artık açık havada 
hizmet veren alışveriş merkezlerini tercih ediyor.

Yerli üreticilerden ve yerel markalardan 
alışverişin artması

Pek çok tüketici, pandemi nedeniyle işini kay-
betme tehlikesi altında olan yerel markalara ve 
yerli üreticilere yönelmeye başladı. Yerel markalara 
destek hareketiyle başlayan bu tüketim alışkanlığı, 
pandemi öncesi döneme göre yaklaşık 3 kat artmış 
görünüyor. Yerel üreticilerden alışveriş yapmaya 
yönelik bu değişimin bir başka önemli sebebi de, 
sınırlandırmalar nedeniyle ithalat ve ihracatta ya-
şanan zorluklar ve global markaların stoklarının bu 
dönemde yenilenememesi. 

İsteğe bağlı harcamaların azalması
Karantina sürecinin başlamasından hemen 

önce, mart ayının başında herkesin nasıl market-
lere akın ettiğini mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Salgın 
pek çoğumuzu market alışverişi ve ev eşyaları sa-
tın almaya yönlendirirken, giyim ve zorunlu olarak 
ihtiyaç duymadığımız şeyleri almaya yönelik har-
cama davranışlarımızı önemli ölçüde azalttı. Alışve-
riş merkezlerinin ve giyim mağazalarının kapılarını 
kapatmasıyla birlikte mart ayının sonlarında pera-
kende sektöründeki satışlar son zamanların en dü-
şük oranlarını gördü. Yapılan tahminler, zorunlu ol-
mayan ihtiyaçlara yönelik harcamalarımızın bundan 
sonraki dönemde çok daha yüksek oranlarda aza-
lacağını ve ayakkabı, çanta, kıyafet, takı gibi isteğe 
bağlı ürünlere yatırım yaparken artık iki kez düşüne-
ceğimizi gösteriyor. Ayrıca yurtdışı uçuşlarının he-
nüz açılmamış olması, Türk Lirası’nın dolar ve euro 
karşısında gittikçe değer kaybetmesi, sınırlandırma-
lardan ve alınan önlemlerden dolayı otel fiyatlarının 
neredeyse iki katına çıkmış olması da isteğe bağlı 
bir harcama kalemi olan seyahat harcamalarımızın 
azalmasına neden oldu.

Analog dünyadan dijital dünyaya geçiş
Pandeminin yaşam tarzımızda yarattığı en büyük 

değişimlerden biri de hiç şüphesiz sanal mecralarda 
geçirdiğimiz zamanın artması oldu. Arkadaş buluş-
malarımız, iş toplantılarımız, eğitimlerimiz ve egzer-

siz rutinimiz sanal dünyaya taşındı. Pandemi önce-
sindeki dönemde de yükselen trendlerden biri olan 
online alışveriş artık tercihten çok zorunluluk haline 
geldi. Online alışverişin güvenli olduğunu gördükten 
sonra daha fazla insanın internetten alışveriş yap-
maya başlamasıyla birlikte perakende sektöründe 
analog olarak varlığını koruyamayan satıcılar ürün-
lerini satabilmek için yaratıcı çözüm arayışlarına 
girdi. Artık pek çok marketin ya da giyim markasının 
online satışları normal satışlarını domine etmiş du-
rumda.

Güvenilir markalara olan bağlılık daha da 
arttı

Kriz yönetimi konusunda başarılı olan, müş-
teri deneyimine önem veren, kaliteli hizmet sunan, 
mesafelendirme ve hijyen kurallarına özen göste-
ren markalar daha fazla tercih edilmeye başlandı. 
Müşterilerine bireysel olarak özen göstermenin yanı 
sıra pandemi döneminde evde kalmayı destekleyen, 
sağlık çalışanlarına destek kampanyaları gibi sos-
yal sorumluluk bilinciyle hareket eden markalar da 
tüketicilerin bu markalara yönelmesini hızlandırdı. 
Mağazalarında temizlik ve hijyen kurallarına dikkat 
eden, çalışanlarına iyi davranan ve çalışan sağlığına 
özen gösteren, satış değil müşteri memnuniyeti 
odaklı hareket eden markalar, pandemi döneminin 
kazananı oldu ve olmaya devam edecek gibi görü-
nüyor.

‘Hepimiz aynı gemideyiz’
Yerel olana artan rağbetin yanı sıra pandemi 

tüketicileri küresel bir perspektiften bakmaya da 
yönlendirdi. Türkiye’de yaşanan karantina süreci 
boyunca dünyanın her yerinde aynı problemlerin 
ve sıkıntıların yaşandığını görerek global bir krizin 
tüm insanlığı nasıl etkilediğini ve çözüme de ancak 
küresel çapta bir iş birliğiyle ulaşılabileceğini anla-
dık. Bu nedenle hem pandemi devam ederken hem 
de pandemi sonrası dönemde satın alırken daha 
bilinçli olmaya, satın aldığı ürünlerin nereden gel-
diğini ve nasıl süreçlerden geçtiğini sorgulamaya 
ve dünyanın kaynaklarını daha bilinçli kullanmaya 
dikkat eden daha fazla tüketici olacağı da öngörüler 
arasında. Ayrıca tüketicilerin değişen talepleri, üre-
ticileri ve aracıları da daha şeffaf ve bilinçli olmaya 
yönlendirecek.

Kaynaklar: Uplifers.com

CNBC, Big Red Rooster, SBB, UNCTAD, IMF
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2020 yılı Eylül ayında pik saatlerde5 329,86 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama 
PTF, bir önceki ayın pik saatler ortalaması olan 308,30 TL/MWh’lik değere göre %7,0 
oranında arttı6.  

2019 yılı Eylül ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 292,95 
TL/MWh iken, bu değer 2020 yılı Eylül ayında %2,2 oranında bir azalma kaydetti ve 
286,55 TL/MWh olarak gerçekleşti.  

 

2019 yılı Eylül ayı içerisinde toplam 25.506 GWh olan elektrik talebi, 2020 yılı Eylül 
ayında bir önceki yıla göre %2,52 oranında artış göstererek, 26.149 GWh değerine 
yükseldi7. 2019 yılı Eylül ayında 33.484 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 
2020 yılı Eylül ayında 36.318 MWh olarak gerçekleşti. 

 
5 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-08:00 arasındaki saatleri ifade 
eder. 
6 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır. 
7 2019 ve 2020 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
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santralleri eylül ayında toplam 
üretimin %22,1’ini karşılarken, 
yerli kömür santralleri ise %14,0 
oranında katkı sağladı. Yenilene-
bilir enerji santrallerinden rüzgar 
enerjisi santralleri toplam üre-
time %7,9, jeotermal ve güneş 
enerjisi santralleri2 ise %2,9 ora-
nında katkıda bulundu. Diğer ter-
mik santrallerin3 üretimdeki payı 

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.

ise %1,6 olarak gerçekleşti. 
TEİAŞ tarafından yayımlanan 

üretim verilerine göre, 2020 Eylül 
ayında termik santrallerin ger-
çekleşen toplam üretimdeki payı 
%68,13 olarak kaydedildi. Yenile-
nebilir enerji kaynaklarından elde 
edilen elektrik üretiminin payı ise 
%31,87 olarak gerçekleşti4.

2019 yılı Eylül ayında 297,90 
TL/MWh olarak gerçekleşen or-
talama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2020 yılı Eylül ayında, bir önceki 
yıla göre %3,5 oranında artarak 

4  2020 Eylül verileri Yük Tevzi Bilgi 
Sistemi’nin yayımladığı 30 Eylül 2020 
tarihli Kamusal Rapor’dan alınmıştır. 

308,20 TL/MWh olarak kayde-
dildi. Bu dönemde gerçekleşen 
ortalama PTF, bir önceki aya göre 
(298,70 TL/MWh) %3,2 oranında 
artış gösterdi. 

Eylül 2020’de en yüksek gün-
lük ortalama piyasa takas fiyatı 
17 Eylül Perşembe günü 398,25 
TL/MWh olarak gerçekleşirken; 
en düşük günlük ortalama PTF 
ise 20 Eylül Pazar günü 263,33 
TL/MWh olarak kaydedildi. Piyasa 
takas fiyatları saatlik bazda ince-
lendiğinde ise en yüksek PTF de-
ğerinin 17 Eylül Perşembe günü 
saat 16:00’da 982,00 TL/MWh, en 
düşük PTF değerinin ise 11 Eylül 

enerjisi santralleri2 ise %2,9 oranında katkıda bulundu. Diğer termik santrallerin3 
üretimdeki payı ise %1,6 olarak gerçekleşti.  

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2020 Eylül ayında termik 
santrallerin gerçekleşen toplam üretimdeki payı %68,13 olarak kaydedildi. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %31,87 
olarak gerçekleşti4. 

 

2019 yılı Eylül ayında 297,90 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı 
(PTF), 2020 yılı Eylül ayında, bir önceki yıla göre %3,5 oranında artarak 308,20 
TL/MWh olarak kaydedildi. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya 
göre (298,70 TL/MWh) %3,2 oranında artış gösterdi.  

Eylül 2020’de en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 17 Eylül Perşembe günü 
398,25 TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 20 Eylül 
Pazar günü 263,33 TL/MWh olarak kaydedildi. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda 
incelendiğinde ise en yüksek PTF değerinin 17 Eylül Perşembe günü saat 16:00’da 
982,00 TL/MWh, en düşük PTF değerinin ise 11 Eylül Cuma günü saat 06:00'da 
198,39 TL/MWh olarak gerçekleştiği görüldü.  

 
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 2020 Eylül verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 30 Eylül 2020 tarihli Kamusal Rapor’dan 
alınmıştır.  

APLUS ENERJİ EYLÜL 2020 ANALİZİ 

2020 yılı Eylül ayında gerçekleşen toplam 26.314 GWh elektrik üretiminin %75,41’i 
serbest üretim şirketleri tarafından gerçekleştirildi. Serbest üretim şirketlerinin 
üretimdeki payı, bir önceki aya göre 0,33 puan azaldı, geçen yılın aynı dönemine göre 
ise 1,43 puan arttı.  

Serbest üretim şirketlerini %22,5 oranla EÜAŞ santralleri ve %1,9 oranla İşletme 
Hakkı Devir santralleri izledi. Toplam üretimin %0,2’sine karşılık gelen miktar ise Yap-
İşlet-Devret santralleri tarafından üretildi1. 

 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise 2020 Eylül ayında 
toplam üretimin %30,5’inin doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği 
görülüyor. Barajlı hidroelektrik santraller ilgili ayda toplam üretimin %18,2’sini 
karşılarken, akarsu tipi hidroelektrik santraller ise %2,9 oranıyla üretime katkıda 
bulundu. İthal kömür santralleri eylül ayında toplam üretimin %22,1’ini karşılarken, 
yerli kömür santralleri ise %14,0 oranında katkı sağladı. Yenilenebilir enerji 
santrallerinden rüzgar enerjisi santralleri toplam üretime %7,9, jeotermal ve güneş 

 
1 Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı Kamusal Raporlardan alınmıştır.  

APLUS ENERJİ EYLÜL 2020 ANALİZİ

2020 yılı Eylül ayında gerçek-
leşen toplam 26.314 GWh elektrik 
üretiminin %75,41’i serbest üre-
tim şirketleri tarafından gerçek-
leştirildi. Serbest üretim şirket-
lerinin üretimdeki payı, bir önceki 
aya göre 0,33 puan azaldı, geçen 
yılın aynı dönemine göre ise 1,43 
puan arttı. 

Serbest üretim şirketlerini 

%22,5 oranla EÜAŞ santralleri ve 
%1,9 oranla İşletme Hakkı Devir 
santralleri izledi. Toplam üretimin 
%0,2’sine karşılık gelen miktar ise 
Yap-İşlet-Devret santralleri tara-
fından üretildi1.

Gerçekleşen elektrik üretimi 

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

kaynak bakımından incelendi-
ğinde ise 2020 Eylül ayında top-
lam üretimin %30,5’inin doğal gaz 
ve LNG santralleri tarafından ger-
çekleştirildiği görülüyor. Barajlı 
hidroelektrik santraller ilgili ayda 
toplam üretimin %18,2’sini kar-
şılarken, akarsu tipi hidroelektrik 
santraller ise %2,9 oranıyla üre-
time katkıda bulundu. İthal kömür 
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tim şirketleri oluştururken, EÜAŞ 
santrallerinin toplam kurulu 
güçteki payı %22,3 (20.819 MW) 
seviyesindedir8. Yap işlet devret 
santralleri %0,2’lik (140 MW), iş-
letme hakkı devredilen santraller 
%3’lük (2.827 MW) bir orana sa-
hip. Lisanssız santrallerin toplam 
kurulu güç içindeki payı da %7,1 
(6.636 MW) olarak kaydedildi. 

8  Kaynak olarak TEİAŞ tarafından 
yayımlanan 30 Eylül 2020 tarihli Genel 
Günlük İşletme Neticesi raporu kulla-
nılmaktadır. 

2020 yılı Eylül ayı sonunda 
oluşan toplam kurulu gücün 
%27,5’lik kısmı (25.644 MW) do-
ğal gaz ve LNG yakıt tipi sant-
ralleri ile karşılanırken, %23,5’lik 
kısmı (21.854 MW) barajlı hidrolik 
santraller tarafından karşılandı. 
Bu yakıt tiplerini %12,1’lik (11.313 
MW) oran ile yerli kömür9 santral-
leri ve %9,6’lik oran (8.967 MW) 
ile ithal kömür santralleri izledi. 

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

Akarsu tipi hidrolik santraller 
%8,5’lik bir orana (7.937 MW) sa-
hipken, rüzgâr santralleri toplam 
kurulu gücün %8,6’lık bir kısmını 
(8.034 MW) oluşturuyor10. To-
plam kurulu gücün %6,8’lik kısmı 
(6.345 MW) güneş enerjisi sant-
ralleri, %1,6’lık kısmı (1.515 MW) 
jeotermal enerji santrallerinden 
oluşurken, %1,7’lik kısmı (1.549 
MW) ise diğer termik santraller11 
tarafından oluşturuldu. 

2019 yılı Eylül ayında 3,011 
milyar m3 olarak kaydedilen top-
lam doğal gaz tüketimi, 2020 yılı 
Eylül ayında %24 oranında bir ar-
tışla 3,732 milyar m3 olarak ger-
çekleşti. Elektrik santrallerinde 
tüketilen doğalgaz miktarı 2019 
yılı Eylül ayında 756,3 milyon m3 
iken bu miktar, 2020 yılının aynı 
döneminde %73,5 oranında arta-
rak 1,312 milyar m3 olarak kay-
dedildi12. Elektrik santrallerinde 
tüketilen doğal gaz miktarının 
toplam doğal gaz tüketimine 
oranı 2019 yılı Eylül ayında %25,1 
iken, bu oran 2020 Eylül ayında 
%35,2 olarak gerçekleşti.

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   2020 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. 

sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün %8,6’lık bir kısmını (8.034 MW) 
oluşturuyor10. Toplam kurulu gücün %6,8’lik kısmı (6.345 MW) güneş enerjisi 
santralleri, %1,6’lık kısmı (1.515 MW) jeotermal enerji santrallerinden oluşurken, 
%1,7’lik kısmı (1.549 MW) ise diğer termik santraller11 tarafından oluşturuldu.  

 
 

2019 yılı Eylül ayında 3,011 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 
2020 yılı Eylül ayında %24 oranında bir artışla 3,732 milyar m3 olarak gerçekleşti. 
Elektrik santrallerinde tüketilen doğalgaz miktarı 2019 yılı Eylül ayında 756,3 milyon 
m3 iken bu miktar, 2020 yılının aynı döneminde %73,5 oranında artarak 1,312 milyar 
m3 olarak kaydedildi12. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam 
doğal gaz tüketimine oranı 2019 yılı Eylül ayında %25,1 iken, bu oran 2020 Eylül 
ayında %35,2 olarak gerçekleşti. 

 
10 Akarsu tipi hidrolik santrallere lisanssız hidrolik santraller de dahildir. 
11 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik, kojenerasyon ve biyokütle santralleri diğer termik 
santraller olarak sınıflandırılmaktadır. 
12  2020 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.  

 
 

 
Cuma günü saat 06:00’da 198,39 
TL/MWh olarak gerçekleştiği gö-
rüldü. 

2020 yılı Eylül ayında pik saat-
lerde5 329,86 TL/MWh olarak ger-
çekleşen ortalama PTF, bir önceki 
ayın pik saatler ortalaması olan 
308,30 TL/MWh’lik değere göre 
%7,0 oranında arttı6. 

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

6  Gün Öncesi Piyasası ortalama 
elektrik fiyatları hesaplamalarında 
kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 

2019 yılı Eylül ayında pik dışı 

(off-peak) saatlerin PTF değeri 

ortalama 292,95 TL/MWh iken, bu 

değer 2020 yılı Eylül ayında %2,2 

oranında bir azalma kaydetti ve 

286,55 TL/MWh olarak gerçek-

leşti. 

2019 yılı Eylül ayı içerisinde 

toplam 25.506 GWh olan elektrik 

talebi, 2020 yılı Eylül ayında bir 

önceki yıla göre %2,52 oranında 

artış göstererek, 26.149 GWh de-

A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF orta-
lamaları kullanılmaktadır.

ğerine yükseldi7. 2019 yılı Eylül 
ayında 33.484 MWh olarak ölçü-
len saatlik ortalama talep, 2020 
yılı Eylül ayında 36.318 MWh ola-
rak gerçekleşti.

2020 yılı Ağustos ayı sonunda 
92.970 MW olan toplam kurulu 
güç değeri 186,2 MW’lık artışla 
2020 yılı Eylül ayı sonunda 93.516 
MW olarak kaydedilmiştir. 

Toplam kurulu gücün %67,3’lık 
(62.734 MW) kısmını serbest üre-

7  2019 ve 2020 yılları için saatlik ve-
riler YTBS Genel Günlük İşletme Neti-
cesi Raporları’ndan alınmıştır.

 

2020 yılı Ağustos ayı sonunda 92.970 MW olan toplam kurulu güç değeri 186,2 
MW’lık artışla 2020 yılı Eylül ayı sonunda 93.516 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %67,3’lık (62.734 MW) kısmını serbest üretim şirketleri 
oluştururken, EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %22,3 (20.819 MW) 
seviyesindedir8. Yap işlet devret santralleri %0,2’lik (140 MW), işletme hakkı 
devredilen santraller %3’lük (2.827 MW) bir orana sahip. Lisanssız santrallerin toplam 
kurulu güç içindeki payı da %7,1 (6.636 MW) olarak kaydedildi.  

 
 

2020 yılı Eylül ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %27,5’lik kısmı (25.644 MW) 
doğal gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %23,5’lik kısmı (21.854 MW) 
barajlı hidrolik santraller tarafından karşılandı. Bu yakıt tiplerini %12,1’lik (11.313 
MW) oran ile yerli kömür9 santralleri ve %9,6’lik oran (8.967 MW) ile ithal kömür 
santralleri izledi. Akarsu tipi hidrolik santraller %8,5’lik bir orana (7.937 MW) 

 
8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 30 Eylül 2020 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır.  
9 Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır. 

 

2020 yılı Ağustos ayı sonunda 92.970 MW olan toplam kurulu güç değeri 186,2 
MW’lık artışla 2020 yılı Eylül ayı sonunda 93.516 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %67,3’lık (62.734 MW) kısmını serbest üretim şirketleri 
oluştururken, EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %22,3 (20.819 MW) 
seviyesindedir8. Yap işlet devret santralleri %0,2’lik (140 MW), işletme hakkı 
devredilen santraller %3’lük (2.827 MW) bir orana sahip. Lisanssız santrallerin toplam 
kurulu güç içindeki payı da %7,1 (6.636 MW) olarak kaydedildi.  

 
 

2020 yılı Eylül ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %27,5’lik kısmı (25.644 MW) 
doğal gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %23,5’lik kısmı (21.854 MW) 
barajlı hidrolik santraller tarafından karşılandı. Bu yakıt tiplerini %12,1’lik (11.313 
MW) oran ile yerli kömür9 santralleri ve %9,6’lik oran (8.967 MW) ile ithal kömür 
santralleri izledi. Akarsu tipi hidrolik santraller %8,5’lik bir orana (7.937 MW) 

 
8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 30 Eylül 2020 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır.  
9 Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır. 
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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