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“MADEN KANUNU 23 KEZ 
DEĞIŞTI, YENISI ŞART”

KARADENIZ GAZININ SIYASI, 
EKONOMIK ANALIZI
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Karadeniz doğal gazının uluslararası  
siyasi, ekonomik analizi

Rüzgar ve güneş, dünya elektriğinin 
yüzde 10’unu üretiyor

Madencilerden Ankara’ya çağrı:  
“Maden Kanunu 23 kez değişti, yenisi şart”

Online iş görüşmelerinde dikkat edilmesi 
gereken 5 önemli nokta

26 30 38
Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz kaynağı devletçi ve iç siyasi hesapları 
sübvanse edici bir çerçevede mi, kısa süreli geçici refah doruklaştırması için 
mi, yoksa ülkenin uzun erimli stratejik faydasına mı kullanacağımız henüz 
belirgin değil. Bu sorunun cevabı, Türkiye’nin enerji merkezi olma hedefini 
de etkileyecek. 

Bağımsız iklim düşünce kuruluşu Ember, 2020’nin ilk altı ayında rüzgar ve 
güneş enerjisinin küresel elektrik üretiminin yüzde 10’unu oluşturduğunu 
gösteren yeni bir rapor yayınladı. Sadece 5 yıl önce yüzde beş olan rüzgar ve 
güneş enerjisinin payları etkileyici bir sıçramayı temsil ediyor…

Yıllar içinde yapılan 23 değişiklikle yıpranmış Maden Kanunu’nun 
her maddesinin madenciliğin önünde bir engel olarak durduğunu 

vurgulayan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, 
tüm sektörün yeni bir kanun istediğini söyledi. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi birçok 
alanda dijitalleşmeye geçilmesine ön ayak oldu. Salgının 

etkisiyle, çeşitli sektörlerde yüz yüze yapılan iş görüşmeleri, 
yerini online platformlarda birebir yapılan görüşmelere bıraktı. 

52

Döviz kuru Döviz kuru 
gölgesinde enerjide gölgesinde enerjide 
zam denklemizam denklemi
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Biz Enerjisa’yız. İşimiz enerji gücümüz insandır bizim.
Bizim için enerji gelecektir, deneyimdir, tutkudur. 

Daha güçlü yarınlar için var gücümüzle çalışırız.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Enerjisa Kurum filmi Ilan_20x26,5cm.pdf   1   25.10.2019   15:32

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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Tüm dünyada enerji yatırımları, pan-
deminin de getirdiği olumsuz hava 
nedeniyle azalıyor ve azalmaya da 

devam edecek. Yeni yatırımların azalma-
sının yanı sıra tüketimde de aynı manzara 
söz konusu. Üreticiler, bir yandan azalan 
tüketim bir yandan da artan maliyet soru-
nunu çözmeye odaklanmışken üzerine bir 
de hızla yükselen döviz kurları geldi. 

Çünkü kurdaki her artış, tamamı ithal 
edilen doğal gaz ve petrol için yurt 
dışına ya da tedarikçilere daha çok para 
ödenmesi anlamına geliyor. Bu durum, 
doğal gazda ve akaryakıtta kaçınılmaz 
olarak zam baskısı oluşturuyor. Zaten 
artışlar da başladı. İlk zam benzin ve 
motorinde yaşandı; pompa fiyatları 
yükseldi. Kura bağlı olarak artan 
maliyetler, hem ısınma hem elektrik 
üretimine yönelik hem de sanayide 
kullanılan gazın fiyatını yukarı taşıdı. 
Zira elektriğin hala yüzde 20-30’u 
doğal gazdan üretiliyor. Diğer yandan 
su, güneş, rüzgar gibi yenilenebilir 
kaynaklardan üretilen elektrik, YEKDEM 
kapsamında destekleniyor ve dolar kuru 
üzerinden üreticilere her kilovatsaat 
için ödeme yapılıyor. Milli enerji olarak 
adlandırdığımız yenilenebilir enerjide 
de maliyetler artacak. Bu gelişmenin 
doğal bir sonucu olarak vatandaş, 
enerjiye ve dolasıyla elektrik, gaz, 
akaryakıt kullanılarak üretilen ürünlere 
daha çok para ödemek zorunda kalacak. 

Vatandaşın, aylık bütçesinden enerjiye 
ayırmak zorunda kaldığı pay artacak. 

Herkesin ortak konusu maliyetler olunca 
biz de dergimizin kapak konusunu 
döviz kurlarında yaşanan artışa ayırdık. 
Artışın enerjinin tüm alanlarına nasıl 
yansıyacağını ayrıntılı bir şekilde 
inceledik. Görünen o ki ya kamu bu 
artışı sineye çekecek ya da vatandaşa 
yansıtacak. Gelişmeleri izlemeye devam 
edeceğiz. 

Bağımsız iklim kuruluşu Ember’in 
son araştırmasının ayrıntılarını da 
sayfalarımızda bulabilirsiniz. Küresel 
elektrik üretiminin yüzde 83’ünü 
oluşturan 48 ülkenin verilerini 
inceleyen Ember, sürdürülebilir enerji 
için yenilenebilire yatırım yapılması 
gerektiğini ortaya koyuyor. TENVA 
direktörlerinden Serhan Ünal’ın 
köşe yazısının da ilginizi çekeceğini 
düşünüyoruz. Karadeniz’de bulunan 
doğal gazın önemi ve nasıl kullanılması 
gerektiği hakkındaki önerileri bulunun 
rezerv ve bulunacak için yön gösterici 
olacak. 

Biyokütleden madene, inovasyondan 
uluslararası araştırmalara uzanan 
geniş bir yelpazedeki haber ve 
araştırmalarımızın ilginizi çekeceğini 
düşünüyoruz. 

Keyifli okumalar, sağlıklı günler…

Maliyet, maliyet, maliyet… 

Yayın Türü 
YAYGIN SÜRELİ YAYIN TÜM TÜRKİYE’DE
Basım Tarihi
28 AĞUSTOS 2019

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



EÜAŞ, “SIFIR ATIK 
BELGESİ” ALDI

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), merkez 
kampüs yerleşkesinde gerçekleştirdiği atık yöne-
timi çalışmaları sonucunda “Sıfır Atık Belgesi” 
almaya hak kazandı. Elektrik Üretim Anonim 
Şirketi (EÜAŞ), merkez kampüs yerleşkesinde 
kaynakların sağlıklı ve verimli biçimde kullanıl-
ması, atıkların asıl kaynağında yönetim altına 
alınması, azaltılması ve ayrıştırılarak geri kaza-
nılması kapsamında yaptığı sıfır atık yönetimi 
çalışmaları neticesinde “Sıfır Atık Belgesi” alma-
ya hak kazandığını açıkladı. 

EÜAŞ yaptığı açıklamada, “Merkez kampüsümüz-
de sıfır atık yönetim sistemi kapsamında yürüt-
müş olduğumuz çalışmalar ile evsel atıklarımızı 
ayrıştırarak ekonomimize katma değer sağlıyor, 
yemekhane atıklarımızı Belediyeler aracılığı ile 
sokak hayvanlarının yem ihtiyacı ve daha yeşil 
bir doğa için kompostta (gübreye) dönüştürüyo-
ruz. Çevre konusunda yaptığımız çalışmalar ile 
örnek bir Kuruluş olma yolunda değerli çalışma 
arkadaşlarımızın da katkıları ile hızla ilerlemeye 
devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

TÜPRAŞ, PETKİM VE STAR, 
TSE COVID-19 GÜVENLİ 
ÜRETİM BELGESİ ALDI

Tüpraş İzmit Rafinerisi ile Petkim, STAR Rafineri ve 
SOCAR Depolama Türk Standartları Enstitüsü’nün 
(TSE) belirlediği enfeksiyon önleme ve kontrol pro-
sedürleri çerçevesinde, COVID-19 Güvenli Üretim 
Belgesi’nin sahibi oldu. TSE tarafından belirlenen 
enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürlerini eksik-
siz bir şekilde yerine getiren Tüpraş İzmit Rafinerisi, 
gerçekleştirilen denetimleri başarıyla geçerek “TSE 
COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi” almaya hak ka-
zandı. Sürecin en başından itibaren tüm rafinelerin-
de ve idari ofislerinde çalışanlarını ve paydaşlarını 
koruyan pek çok önlemi hızla hayata geçiren Tüp-
raş’ın, İzmir, Kırıkkale ve Batman rafinerilerinde 
belgelendirme süreci devam ediyor.
Söz konusu belgeyi almalarının ardından bir açık-
lama yapan SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya 
İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar 
Mammadov, rafineri ve petrokimya alanında bu öl-
çekte bir entegre tesisin ilk kez bu belgeyi aldığına 
dikkat çekerek, “Türkiye’nin ihtiyacı olan stratejik 
ürünleri üreten şirketlerimizin ‘COVID-19 Güvenli 
Üretim’ belgesini alması bizim için gurur kaynağı 
oldu. Salgınla mücadelede bir yandan çalışma arka-
daşlarımızın ve paydaşlarımızın sağlığını korumak 
için sağlık otoritelerinin önerileri doğrultusunda 
tüm önlemleri alırken, operasyonlarımızı da aralık-
sız sürdürmeyi başardık. Aliağa’da birbirine entegre 
olarak çalışan STAR Rafineri ve Petkim bu dönemde 
de Türkiye’nin ihtiyacı olan hammadde ve ürünleri 
üretirken SOCAR Depolama da sektöre hizmet ver-
meye devam etti” diye konuştu.

AYTEMİZ VE ŞAHSUVAROĞLU 
GRUP’TAN İŞ BİRLİĞİ

Akaryakıt sektörünün oyuncularından Aytemiz, 
otomotiv sektörünün köklü firmalarından Şah-
suvaroğlu ile önemli bir iş birliği anlaşmasına 
imza attı. SsangYong markasının Türkiye distri-
bütörü Şahsuvaroğlu ile yapılan anlaşma kapsa-
mında SsangYong araç satın alanlar ya da sahip 
olan kullanıcılar Aytemiz kartlarıyla anlaşmalı 
Aytemiz istasyonlarından avantajlı yakıt alımı 
yapabilecek. SsangYong araç sahipleri, Ssang-
Yong’un tüm satış ve servis noktalarından Ayte-
miz kartlarını temin edebilecek.

Aytemiz Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktö-
rü Özge Kansu Gökçek, yapılan anlaşmaya ilişkin 
“Normalleşme döneminde tüm sektörler yavaş 
yavaş canlanmaya başlıyor. Aytemiz olarak farklı 
firmalarla yapılan iş birlikleri sayesinde bu can-
lanmanın daha da hız kazanacağına inanıyoruz. 
Aytemiz Kart özelinde de sektöründe öncü birçok 
kurum ve kuruluşla iş birliği gerçekleştiriyoruz. 
Şimdi ise SsangYong markası ile iş birliklerimize 
bir yenisini daha eklemenin memnuniyetini ya-
şıyoruz. Otomotiv sektörünün ilklerine ve birçok 
başarılara imza atan Şahsuvaroğlu Grubun Tür-
kiye Distribütörü olduğu SsangYong markası ile 
imzaladığımız bu anlaşma ile SsangYong sahip-
leri artık Türkiye genelinde anlaşmalı istasyon-
larımızdan avantajlı yakıt alımı yapabilecekler” 
dedi.

ANNELERİNİ KAYBEDEN 
LEYLEK YAVRULARINI 

ELLERİYLE BESLİYORLAR
İzmir’in Bergama ilçesinde anneleri ölen 3 leylek 
yavrusu, elektrik dağıtım şirketi çalışanları tarafın-
dan günde 3 öğün besleniyor. Leylek yavrularını met-
relerce yükseklikteki yuvalarında elleriyle besleyen 
GDZ Elektrik Dağıtım çalışanları, leylek yavrularının 
yuvadan uçacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.
İzmir’in Bergama ilçesindeki kırsal Doğancı Mahal-
lesindeki yuvalarına her yıl gelerek yavrularını bü-
yüten anne leylek, bu yıl da 3 yavrusunu büyütmeye 
başladı. Anne leyleğin uzun süredir yavrularını bes-
lemeye gelmediğini fark eden Doğancı Mahallesi İma-
mı Mehmet Katırlı, durumu GDZ Elektrik Dağıtım’a 
bildirip yardım istedi. 
Sepetli araç yardımıyla elektrik direğinin üzerinde 
leylek yuvasına bakan elektrik dağıtım şirketi ça-
lışanları, yuvada bulunan 3 leylek yavrusunun aç, 
susuz ve bitkin olduğunu fark etti. Şirket çalışanları, 
günde 3 öğün balık ve su getirerek, metrelerce yük-
seklikteki yuvalarında leylek yavrularını beslemeye 
başladı. 
Çalıştıkları elektrik dağıtım şirketinin ilk etapta ley-
leklerin yuva yaptığı bölgelerdeki elektrik tellerini 
kapalı hatlara dönüştürdüğünü söyleyen GDZ Elektrik 
Dağıtım Şirketi çalışanı,  sonraki süreçte direklerin 
üzerine güvenli şekilde yuvalar yapıldığını belirtti. 
Şirketin kurduğu leylek yuvasında anne leyleğin uzun 
süredir görünmediğini öğrendiklerini ifade eden şirket 
çalışanı, «Yavruların aç kaldığını öğrendiğimizde çok 
üzüldük. Söz konusu elektrik direğinin üzerindeki ley-
lek yuvasına baktığımızda ise 3 leylek yavrusunun aç 
ve susuz kaldığını gördük. O günden sonra yavrulara 
günde balık ve su getirmeye başladık” dedi.
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JAPONYA, 100 KÖMÜR 
YAKITLI SANTRALİNİ 

KAPATACAK
Japonya, 2030 yılına kadar yaklaşık 100 eski 
ve verimsiz kömür yakıtlı elektrik santralinin 
faaliyetini durdurmayı veya kapatmayı istiyor. 
Japonya Hükümeti, ülkedeki 140 kömür yakıtlı 
santralin 114’ünü verimsiz olarak değerlendirdi. 
Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’ndan bir 
yetkili, Japonya’nın 2030 yılına kadar verimsiz 
kömür santrallerini aşamalı olarak kaldırmayı 
planladığını ancak şu an için alınan bir karar ol-
madığını belirtti.
Başka bir bakanlık yetkilisi de açıklamasın-
da, kömürün Japonya’nın enerji arzının yüzde 
32’sini oluşturduğunu ve ülkenin 2030 yılına 
kadar yüzde 26 hedefine ulaşması için önlemler 
alması gerektiğini söyledi. Japonya Hükümeti, 
fosil yakıta bağımlı olduğu için sivil toplum ku-
ruluşları, bazı ülkeler ve büyük Japon şirketleri 
tarafından eleştiriliyor. 
Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olarak gös-
terilen Japonya, 2011’deki Fukuşima nükleer fe-
laketinden sonra kömür kullanımını artırdı ve 
bu durum bir zamanlar Japonya’nın elektriğinin 
yaklaşık üçte birini sağlayan çoğu nükleer reak-
törün kapanmasına yol açtı.

SEDAŞ, ‘TRANSFORMERS’ PROJESİ 
İLE ÇEVİK ŞİRKET OLUYOR

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de 20 bin kilo-
metrekarelik alanda, 3,7 milyon nüfusa ve 1,9 
milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan 
SEDAŞ; yeni yapılanma sürecinin sonunda daha 
çevik ve esnek bir organizasyona geçiş yapıyor. 
Kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti sağlanması 
için sürekli gelişim ve dönüşüm ilkesini benim-
seyen SEDAŞ; organizasyonel yapısını da artan 
müşteri sayısına ve içinde bulunduğumuz çağın 
en temel yapı taşı olan “çeviklik” ve “esneklik” 
kavramlarına uygun olarak şekillendiriyor.
Bölgelerin yüzölçümü, hat uzunluğu, coğrafi 
yapısı, ihtiyaçları, tüketim değerleri gibi kritik 
parametrelerin değerlendirildiği, uzun bir araş-
tırma sonucunda oluşturulan çalışmada; sürdü-
rülebilir ve daha iyi hizmet kalitesi hedefleniyor. 
Yeni organizasyonel yapılanmayla bölge mü-
dürlükleri ve bu müdürlüklere bağlı toplam 21 
noktada operasyon yöneticilikleri oluşturuluyor. 
Bölge müdürleri ve operasyon yöneticileri ilgili il 
ve ilçedeki tüm SEDAŞ faaliyetlerinden sorumlu 
kişiler olarak kilit görevler üstleniyor.
Uzun süredir devam eden çalışmaların ardından 
oluşturulan organizasyon yapısı ile ilgili değer-
lendirmede bulunan SEDAŞ Yönetim Kurulu Baş-
kanı Dr. Necmi Odyakmaz, “İçinde bulunduğu-
muz çağ ve değişen koşullar tüm şirketlerin ve 
sektörlerin sürekli dönüşüm içerisinde olmasını 
gerektiriyor. Teknolojinin gelişmesi ile yoklu-
ğunda eksikliği çok fazla hissedilen elektrik da-
ğıtımında bu konu çok daha önemli hale geliyor. 
Organizasyonel yapılanma projemiz ‘Transfor-
mers’, şirket olarak çeviklik ve esneklik yolunda 
attığımız çok önemli bir adımdır” dedi.

BOSCH CAR SERVİCE’LER, 
ZORLU ENERJİ İLE 

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA DA 
HİZMET VERECEK 

Elektrikli araçların sayısı arttıkça şarj ihtiya-
cı, genel araç bakımı gibi altyapı konuları daha 
fazla önem kazanıyor. Her marka ve model araca 
tampondan tampona hizmet verebilen, Türki-
ye’nin en yaygın araç servis zinciri olan Bosch 
Car Service (BCS), bu ihtiyaçtan yola çıkarak hiz-
metlerini çeşitlendirmek amacıyla Zorlu Energy 
Solutions (ZES) ile bir işbirliği gerçekleştirdi. 
Türkiye’de otomotiv satış sonrası sektöründe 
öncü bir projeyi hayata geçirdiklerini belir-
ten Bosch Otomotiv Yedek Parça Türkiye, İran & 
Orta Doğu Bölge Direktörü Arda Arslan, “Sürü-
cüler, elektrikli araçlarının marka ve modeli ne 
olursa olsun; Bosch Car Service’lerde araç şarjın-
dan arıza tespiti ve çözümüne kadar birçok farklı 
ihtiyaçlarını tek bir merkezden karşılayabilme 
imkanına sahip olacaklar” dedi. 
İş birliği kapsamında halen Oksijen Dinlenme 
Tesisleri ile Zorlu Center’da hizmet veren elekt-
rikli araç şarj istasyonları, Bosch Car Service’ler 
bünyesinde de kurulacak. İlk istasyonlar Optimal 
Bosch Car Service Maltepe, Yaşa 2 Bosch Car Ser-
vice Eyüp, Oğuşlar Bosch Car Service Ümraniye 
ve Antalya’da Aktürk Otomotiv bünyesinde hiz-
mete açılırken, yıl sonuna kadar 50’nin üzerinde 
noktaya ulaşılması hedefleniyor. 

SCHNEİDER ELECTRİC 
UZAKTAN ESNEK ÇALIŞMA 

DÜZENİNE GEÇİYOR
Pandeminin ilk gününden itibaren çalışanları ve 
müşterilerinin sağlığı ve güvenliği için gerekli 
tüm tedbirleri alan Schneider Electric, yeni nor-
malin gerekliliklerine uygun yeni ve daha verim-
li çalışma yollarını hayata geçiriyor. Çalışanları-
na yüzde 50 oranında uzaktan çalışacakları bir 
düzen sunan marka daha esnek, daha akıllı ve 
daha dijital bir ofis yapısı oluşturuyor. Bu yeni 
çalışma düzeni ile çalışanlarının enerjisini yük-
selterek hem zihinsel hem de fiziksel verimlilik-
lerini artırmayı amaçlıyor.
Yeni çalışma düzeni sayesinde çalışanlara daha 
fazla esneklik sunulurken, aynı zamanda bir-
birleriyle daha çok etkileşim kurabilecekleri ve 
paylaşımda bulunabilecekleri bir ofis ortamı 
oluşturulacak. Konuyla ilgili değerlendirme ya-
pan Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başka-
nı Bora Tuncer “Çalışmanın yeni ve daha verimli 
yolları ile çalışanlarımıza daha esnek bir çalışma 
düzeni sunarken çalışma deneyimlerini iyileştir-
melerini ve daha sosyal bir çalışma kültürü su-
narak enerjilerini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Böy-
lelikle çalışanlarımızın daha çok etkileşimde ve 
paylaşımda bulunabileceği kısacası şirkete aidi-
yet duygusunu daha çok hissedecekleri bir ortam 
oluşturmayı istiyoruz” dedi.
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ROSATOM “ASE ULUSLARARASI FOTOĞRAF ÖDÜLLERİ 
2020” YARIŞMASI BAŞLIYOR

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali (NGS) Ak-
kuyu NGS’yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerji 
Kurumu Rosatom’un Mühendislik Bölümü ASE, 
Uluslararası Fotoğraf Ödülleri 2020 yarışması baş-
lıyor. İnsanlar arasındaki dostluğu, doğayı ve nük-
leer enerjiyi anlatmanın yanı sıra ASE’nin faaliyet 
gösterdiği ülkelerin yaşamlarına, kültürel zen-
ginliklerine ve ulusal kimliklerine dikkat çekmek 
amacıyla düzenlenecek yarışma için başvurular 
alınmaya başlandı. 
Yarışma ASE’nin operasyon bölgesi olan Hindistan, 
Bangladeş, Mısır, Çin, Belarus, Macaristan, Finlan-
diya, Türkiye, Bulgaristan, Slovakya, Özbekistan 
ve Rusya’da 18 yaş üstü tüm amatör fotoğrafçılara 
açık olacak. Fotoğraflar yarışma koşullarına uygun 

olarak ASE’nin faaliyet gösterdiği ülkelerden biri-
ni anlatacak. Yarışmada “Atom burada”, Ülkem, 
“Donmuş kare”, “Doğa ile diyalog” ve “Ne yersek 
O’yuz” kategorilerinde yarışma yapılacak. 

KAZANCI’NIN TÜM ENERJİ ŞİRKETLERİ FORTUNE 500’E GİRDİ
Kazancı Holding, enerji alanında 
faaliyet gösteren tüm grup şirket-
leri Fortune Dergisi tarafından ya-
yımlanan “Fortune 500” listesinde 
yer aldı. Grup şirketlerinden Aksa 
Doğalgaz listede 56’ıncı sıraya yer-
leşirken, Aksa Enerji 59’uncu, Aksa 
Elektrik Satış 149’uncu, Çoruh Aksa 
Elektrik Hizmetleri 182’inci, Aksa 
Jeneratör 224’üncü ve Fırat Aksa 
Elektrik Hizmetleri ise 244’üncü sı-
rada yer aldı. Bu sonuçlarla Aksa markasıyla enerji 
alanında faaliyet gösteren tüm grup şirketleri Tür-
kiye’nin en büyük şirketlerinin bulunduğu listede 

yer alma başarısını gösterdi. 

27 il, 181 ilçe ve beldeden oluşan 
faaliyet bölgesinde doğal gaz dağı-
tım hizmeti sunan Aksa Doğalgaz, 
listede net satışlar bazında bir 
önceki yıla göre 10 basamak yük-
selerek 56. sırada yer aldı. FAVÖK 
listesinde 58. sırada yer alan Aksa 
Doğalgaz; aktif toplamlar listesin-
de ise 64. oldu. 30 bin kilometre 

şebeke uzunluğuna ulaşan Aksa Do-
ğalgaz, cirosunu bir önceki yıla kıyasla yüzde 43 
artırarak 6 milyar TL’ye, öz kaynaklarını ise 684 
milyon TL’ye ulaştırmayı başardı.

Türkiye’nin yanı sıra KKTC, Gana, Mali ve Mada-
gaskar’da enerji santralleri bulunan Aksa Enerji, 
listede 59’uncu sırada yer alırken Aksa Elektrik 
Satış ise geçen yıl 193 olan sırasını 44 basamak 
birden yükselerek 149’a getirdi. Fırat ve Çoruh 
bölgelerinde, 9 il ve 102 ilçede toplamda 4 milyon 
nüfusa elektrik hizmeti sunan Çoruh Aksa Elektrik 
Hizmetleri ve Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri de ge-
çen yıl olduğu gibi bu yıl da listede yer aldı.
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SIFIR ENERJİ BİNALAR,  
ZEROBUİLD FORUM’20 DE İNŞA EDİLECEK

Çevre, ülke ekonomisi ve bireysel kazanım öze-
linde büyük bir öneme sahip olan ‘Sıfır Enerji 
Binalar’, Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Sanal 
Forumu ZeroBuild Forum’20’de uluslararası ko-
nuşmacılar ve tüm ilgili paydaşların katılımı ile 
ele alınacak. Tüketilen enerjinin büyük kısmının 
ithal edildiği, enerji tasarrufunun her geçen gün 
daha da önemli olduğu ülkemizde, ‘Sıfır Enerji 
Binalar’a dönüşüme dair yol haritası 
sunmayı hedefleyen forum, 23-27 
Eylül 2020 tarihleri arasında di-
jital ortamda gerçekleşecek. Bu 
yıl “Dünya Çözüm Bekliyor, 
Çözüm: Sıfır Enerji Binalar” 
sloganı ile düzenlenecek olan 
ZeroBuild Forum’20, sıfır ener-
ji binalara geçişi hızlandırmak 
hedefi ile 5 gün boyunca Türki-
ye’den ve dünyadan fikir önderle-
rini bir araya getirecek. 
www.zerobuild.org sayfasından yapıla-
cak ücretsiz kayıtla 23-27 Eylül tarihleri arasında 
takip edilebilecek olan ZeroBuild Forum’20, 100’e 
yakın sunum ile en yeni bina deneyimini suna-
cak. Sıfır enerji bina kavramının iki ana unsuru 
olan “Enerji Verimliliği” ve “Yenilenebilir Enerji” 
ana başlıkları etrafında şekillenen forum, anında 
simultane hizmeti ile İngilizce veya Türkçe olarak 
takip edilebilecek. 
ZeroBuild Forum’20 ile yeni bina deneyimi
“Dünya Çözüm Bekliyor, Çözüm: Sıfır Enerji Bina-
lar” sloganı ile düzenlenen ZeroBuild Forum’20, 
Sıfır Enerji Binalara dönüşümü desteklemek ama-
cıyla kamu, özel sektör, akademisyenler, inşaat 
malzemesi üreticileri, sivil toplum kuruluşları, 
üniversite öğrencileri, mimarlar, mühendisler, 
konut sakinleri, çevre gönüllüleri gibi birçok fark-
lı kitleyi biraraya getirecek. ‘Sıfır Enerji Binalar’ 
hakkında özel ağ oluşturma fırsatı da sunan Zero-
Build Forum’20, yapı malzemeleri, yenilenebilir 
enerji, yalıtım, havalandırma, ısıtma, soğutma, 
ev otomasyonu, aydınlatma, ev aletleri, mimarlık 

ve müşavirlik hizmetleri gibi tüm ilgili disiplin-
leri ve tedarikçilerini ortak bir platformda buluş-
turacak. 
ZeroBuild Forum’20 Genel Sekreteri Özgür Kaan 
Alioğlu, “Koronavirüs pandemi dönemi, doğayı 
korumamızın ne kadar önemli olduğunu ve ülke 
olarak her hangi bir konuda dışa bağlı olmanın ne 

kadar büyük risk taşıdığını bir kez daha biz-
lere hatırlattı. Sadece binalarda kullan-

mak için her yıl yaklaşık 15 milyar 
dolar enerji ithal eden memleketi-

mizin birçok sorununa, binalar-
da enerji verimliliğinin artırıl-
ması, fosil yakıt kullanımının 
minimuma indirilmesi ve aynı 
anda yenilenebilir enerji kay-

naklarına odaklanılması ile 
büyük ölçüde katkı sağlanabilir. 

Bu nedenle, dünyada birçok başa-
rılı örneği bulunan ve aynı zamanda 

birçok ülkenin de eylem planlarında yer 
alan Sıfır Enerji Binalara dönüşüm konusunu Ze-
roBuild Forum’20’de her açıdan ve dünyanın dört 
bir köşesinden konunun uzmanları ile ele alaca-
ğız. Sanal ortamda 5 gün sürecek etkinlikte, her-
kes istediği yerden ücretsiz olarak oturumları ta-
kip edebilecek, sorularını konunun uzmanlarına 
iletebilecek” dedi. 

Yeryüzünde
Yenilenebilir Enerji ile
Yeni Bir Yaşam Kuruluyor

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

• Kentlerde ve ülkelerde yenilenebilir 
enerjiye geçiş süreçlerini belirlemek 
için,

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

• Konferansın sonuçlarını hayata 
geçirmek üzere iş birliği yapmak için,

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

10.
 YIL IRENEC 2020

10. ULUSLARARASI 
%100 YEN‹LENEB‹L‹R 
ENERJ‹ KONFERANSI 
15-17 NİSAN 2020
M A LT EP E  T ÜRK A N  S AY L A N 
K Ü L T Ü R  M E R K E Z İ 
İ S T A N B U L

15-17 Nisan 2020 tarihlerinde birlikte olalım

w w w. irenec .org  •  w w w.eurosol ar.org .tr   •  w w w.power ingcommuni t ies .org
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Enerjisa Enerji Yönetim 
Kurulu’na yeni isim

Enerjisa Enerji AŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine Johan 
Magnus Moernstam getirildi. Enerjisa Enerji AŞ’de Yö-
netim Kurulu Üyesi iken istifa eden Manfred Michael 
Paasch’ın yerine Johan Magnus Moernstam getirildi. 

Şirketten yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu 

Üyesi Manfred Michael Paasch’ın görevinden istifası-
nın kabul edildiği ve 01 Ağustos 2020 tarihinden itiba-
ren geçerli olmak üzere Johan Magnus Moernstam’ın 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığı bildirildi. 

Shell & Turcas Filo Çözümleri Direktörü 
olarak Hakan Güner atandı

Shell Bulgaristan Filo Çözümleri Satış Müdü-
rü görevini Aralık 2018’den beri sürdüren Hakan 
Güner, Shell & Turcas Filo Çözümleri Direktörü 
olarak atandı. Güner yeni görevine 1 Haziran 2020 

tarihinde başladı. Shell & Turcas bünyesine 
2007 yılında satış destek uzmanı olarak 

katılan Hakan Güner, daha sonra Shell 
& Turcas Filo Çözümleri satış ekibinde 
görev alarak iş hacminin büyümesinde 
aktif rol üstlendi. 2010 yılında Shell 
& Turcas Kurumsal Filo Satışları Pa-
zarlama Müdürü görevini üstlenen 
Güner, markanın KOBİ segmentinde 
büyümesine, Shell Filo Çözümleri 

Premium Reseller organizasyonun 

kurulması ile kurumsal bayi yapısının geliştirilme-
sine ve iş kolunun global ekip ile entegrasyonuna 
liderlik etti. 

2013 yılında Shell & Turcas Filo Çözümleri Mar-
mara Bölge Satış Müdürü olan Güner, Türkiye’de 
sektöründe ilk ve lider olan Shell Taşıt Tanıma Sis-
temi’nin (TTS), pazar liderliğini yıllar boyu koruma-
sına ve geliştirmesine önemli katkılar sağladı. Aralık 
2018’den beri Shell Bulgaristan Filo Çözümleri Satış 
Müdürü ve Shell Bulgaristan Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak görev yapan Güner, bu sürede iş kolunun ye-
niden yapılandırılmasında, ülke stratejisinin oluştu-
rulması ve uygulanmasında kritik bir rol oynadı.

Hakan Güner, İstanbul Teknik Üniversitesi Jeo-
fizik Mühendisliği mezunu, evli ve bir çocuk babası.

Zülfikarlar Holding’in iletişimi  
Çağlayan Kent’e emanet

Türkiye Petrolleri’nin yanı sıra Akça Kimya, 
Tesla Enerji ve Akdeniz Faktoring ile farklı sek-
törlerde iştirakleri bulunan Zülfikarlar Holding’in 
Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Çağ-
layan Kent atandı. Sektörünün deneyimli isim-
lerinden Kent, 1 Ağustos 2020 itibarıyla yeni 
görevine başladı. Ankara doğumlu olan Çağla-
yan Kent, orta ve lise eğitimini Ankara Yükseliş 
Koleji’nde tamamladıktan sonra 1997 yılında İs-
tanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölümü’nden mezun oldu.

İş hayatına 1995 yılında Hürriyet Gazetesi’nde 
muhabir olarak başlayan Çağlayan Kent, 1999-
2002 yılları arasında Türkiye’nin önemli iletişim 

ajanslarında direktörlük yaptı. 2002-2004 yılları 
arasında Vehbi Koç Vakfı’nda İletişim ve Kurum-
sal İlerleme Direktörü olarak görev yapan Kent, 
2004 yılında Address İletişim’i kurarak 2017 yılı-
na kadar genel müdürlük görevini üstlendi.

2017 yılından 2020 Mayıs ayına kadar Hürri-
yet Gazetesi ve hürriyet.com.tr markalarının 
Kurumsal İletişim ve Marka Direktörlüğü 
görevini icra eden Çağlayan Kent, 2020 
yılı Mayıs – Temmuz ayları arasında 
Dünya Gazetesi Marka ve İletişim Koor-
dinatörü olarak görev yaptı. Çok iyi dere-
cede İngilizce bilen Kent, evli ve 1 çocuk 
sahibidir.

Enerji bürokrasisinde önemli atamalar
Temmuz ayında Enerji Bakanlığı’na bağlı birçok 

kurumda üst düzey atamalar yapıldı. Cumhurbaşkan-
lığı tarafından yapılan atamalar şöyle: 2020/344 sa-
yılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca, Boru Hatları ile 
Petrol taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nde açık 
bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Ali Kaya 
atandı. 2020/325 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uya-
rınca; Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Yönetim Kuru-
lu Üyeliği görevine, Muhammer Nuri Aslan atandı. 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nde (MA-

PEG) açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı görevine, 
2020/324 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla, bu görevi 
vekaleten yürütmekte olan Vedat Yanık atandı. EÜAŞ 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevine İlyas Tufan atandı, 
Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Karasu ise bu görevden 
alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda çeşitli görevler 
üstlenen İlyas Tufan son olarak Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı, İç Finansman Yönetimi Genel Müdür Yardımcı-
sı olarak görev yapıyordu. 

Tüpraş, gençlere “Nextremers”  
projesiyle online staj yaptırdı

Dijital teknolojileri iş süreçlerine entegre eden 
Tüpraş, yetenek yönetimi kapsamında, pandemi dö-
neminde üniversite öğrencilerinin yer aldığı projeleri 
de online olarak sürdürüyor. Tüpraş’ın, üniversite öğ-
rencilerine gerçek bir çalışma ortamı deneyimi sunan 
genç yetenek programı “Nextremers Proje Öğrencisi 
Programı”, pandemi döneminde de online eğitim ve 
içerikleriyle öğrencilerin gelişimlerine destek oluyor.

Tüpraş Genel Müdürlüğü ile İzmit, İzmir ve Kırıkka-
le Rafinerilerinde uygulanan “Nextremers” programı 
kapsamında öğrenciler, uzaktan çalışma deneyimini 
yaşarken online eğitimler almaya ve çalıştıkları de-
partmanlarına destek vermeye devam ettiler. Ayrıca 
pandemi döneminde aldıkları inovatif fikir üretme 
eğitimlerini de tamamladı. “Nextremers” proje öğren-
cileri gelişimlerini, tasarım odaklı düşünme eğitimle-

riyle devam ettirecek. Böylece üretecekleri projelerle, 
yeni dönemde programa katılacak “Nextremers”ların 
yaşayacağı deneyimin tasarlanmasına da katkı sağ-
layacak.

Yeni dönemde kariyerlerine ilk adımı Tüpraş’ta at-
mak ve “Nextremers” programının bir parçası olmak 
isteyen 4 bin 500’den fazla üniversite 3. ve 4. sınıf öğ-
rencisi, 23 Şubat - 15 Mart tarihlerinde projeye baş-
vurdu. Pandemi süresince de dijital araçlar üzerinden 
yetenekleri ve yetkinlikleri göz önünde bulundurularak 
değerlendirilen öğrencilerden son aşamaya geçenler, 
dijital ortamda gerçekleştirilen birebir mülakatlara 
katılmaya devam ediyor. Değerlendirme süreci ta-
mamlanarak yeni dönem Nextremersları temmuz so-
nunda belirlenmiş olacak.
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AKFEN SARITEPE RES’IN 
KAPASITESINI ARTTIRACAK

Akfen Yenilenebilir Enerji’nin bağlı ortaklı-
ğı İmbat Enerji, Osmaniye’de işlettiği 50 

MW’lık Sarıtepe RES’in kapasitesini 57,8 MW’a çı-
karacak. Akfen Yenilenebilir Enerji’nin bağlı ortak-
lığı İmbat Enerji, Osmaniye ili Bahçe ilçesi, Karsut, 
Armutbeli, Tepesidelik, Kirtmiktepe, Kaman, Ta-
raklık Sırtı, Sarıtepe, Kervenlikaş Sırtı, Bozboyun 
mevkiinde bulunan ve bu yıl Zorlu Enerji’den dev-
raldığı Sarıtepe Rüzgar Enerjisi Santali’nin (RES) 
kapasitesini arttırmayı planlıyor. 

60 milyon lira bedelli proje kapsamında 20 
rüzgar türbiniyle 50 MW kapasitede elektrik üret-
mekte olan santrale 2 adet türbin ilave edilerek 
kapasitesinin 57,8 MW’a çıkarılması planlanıyor. 
Kapasite artışıyla birlikte santralde 202.300.000 
kWh olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarı 
236.000.000 kWh’e çıkacak. 

CW ENERJI’NIN GES’LERININ FİNANSMANI GARANTİ’DEN

Güneş enerji sistemleri üreticisi CW Enerji, le-
asing sektörünün önde gelen firmalarından 

Garanti BBVA Leasing ile iş birliği protokolü imzala-
dı. Protokol kapsamında, güneş enerjisi santralleri-
nin kurulumu için müşteriye özel finansman desteği 
çözümleri sunulacak. CW Enerji’nin kendi elektriğini 
üretmek amacıyla, fabrika çatısına kurduğu çatı üstü 
güneş enerji sistemi de Garanti BBVA Leasing’in fi-
nansman desteği ile gerçekleştirildi.

Anlaşmayla ilgili açıklama yapan CW Enerji Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “Avrupa’nın en büyük 
güneş enerji sistemleri üreticisi olarak, ülkemiz adına 
yatırım yapmaktan gurur duyuyoruz. Güneş enerjisi, 
ülkemizin dünyadaki stratejik önemini ortaya çıkar-
tacak en önemli avantajımız olacak. Biz bu konuda 
çok hızlı çalışarak, ülkemizi bu alanda büyük bir güç 
haline getirme hedefindeyiz. Yaptığımız iş birliği kap-
samında, güneş enerjisi alanında uygun finansman 
çözümleri sağlanacak. Gerçekleştirdiğimiz iş birliği 
sayesinde, güneş enerjisiyle elektrik üretmek isteyen 

firmalara, hızlı ve kolay kredi sistemiyle yardımcı ola-
cağız. Böylece finansman sorunu ortadan kalkacak” 
dedi.

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen 
ise çevreci yatırımları desteklemeye her zaman ön-
celik verdiklerini vurgularken, bu alanda kazandıkları 
deneyimi, çatı üstü güneş enerjisi santral projelerin-
de yatırımcılara sunarken, ekonomiye de katkı sağla-
maktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. 
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IZMIR’DE BELEDIYE 
ATIKLARI ELEKTRIĞE 
DÖNÜŞTÜRÜLECEK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Entegre 
Katı Atık Yönetim Planı’na göre Menderes ilçesine 

24 MW’lık enerji tesisi kuracak. Belediye, yaklaşık 312 
hektar yüz ölçümlü orman alanında evsel ve evsel ni-
telikteki katı atıkların bertaraf ve ekonomiye yeniden 
kazandırılması için 24,038 MW kapasiteli “Entegre 
Katı Atık Bertaraf Tesisi” yapılması planlanıyor. Tesi-
si ihaleyi kazanan Yılbatu Elektrik Üretim A.Ş. kurup 
işletecek.

Tesise gelecek karışık belediye atıkları mekanik 
ayırma tesisinde türlerine göre ayrıldıktan sonra biyo-
bozunur atıklar biyometanizasyon tesisine alınacak, 
bakiye atıklar düzenli depolama alanına, yanabilen 
atıklar atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisine, geri 
kazanımı mümkün atıklar lisanlı firmalara gönderile-
cek. 

Biyometanizasyon tesisinden çıkacak katı fer-
mente ürün de kompost tesisinde işleme tabi tutu-
larak kompost ürün elde edilecek. Yanabilir nitelikte 
olan atıklar ise atıktan türetilmiş yakıt hazırlama te-
sisine alınarak atıktan türetilmiş yakıt elde edilme-
si planlanıyor. Bu şekilde atık stabil hale getirilecek, 
depolanacak atık miktarı minimize edilecek, elektrik 
ve ısı enerjisi elde edilecek ve atıkların çevreye olan 
olumsuz etkileri ortadan kaldırılmış olacak.

KARS BARAJI HIZMETE ALINDI

Kars’ın en büyük kamu yatırımlarından olan Kars 
Barajı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 

video konferansla iştiraki ve Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla 20 Haziran 2020 ta-
rihinde hizmete alındı. Kars ve Digor ovalarında 475 
bin dekar tarım arazisine can suyu olacak Kars Barajı, 
yılda 10 milyon kilowatt saat enerji üretecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı ko-
nuşmada, barajla Kars ve Iğdır’ın topraklarını sulaya-
rak verimliliği artırdıklarını belirterek, yaklaşık 10 yıllık 
bir inşaat mazisi olan barajda geçtiğimiz yıl su tutul-
maya başladığını kaydetti.

Buradan Arpaçay Barajı’na yapılan takviyeyle Ak-
yaka ve Iğdır Ovası’nda 541 dekar arazinin sıkıntısız 
bir sulama mevsimi geçirmesinin sağlandığını ifade 
eden Erdoğan, sadece bu bölgede bir yılda 603 mil-
yon lira tarımsal gelir elde edildiğini kaydetti. Erdo-
ğan, inşa bedeli 330 milyon lira olan barajın bir yılda 
yapılan yatırımı iki katıyla geri ödediğini vurgulayarak, 
sulamalar ve diğer yatırımlarla bu projenin toplam 
maliyetinin 2 milyar lirayı bulacağını dile getirdi.

Kars Barajı’nda, 2018 Temmuz ayından itibaren su 
tutulmaya başlandı. Baraj sayesinde, Kars Ovası’nda 
260 bin dekar, Digor Ovası’nda 215 bin dekar olmak 
üzere toplam 475 bin dekar zirai arazinin pompajsız 
borulu sistem sulama şebekesiyle sulanması sağla-
nacak. Kars Barajı’nda depolanacak 182 milyon met-
reküp su tarım arazilerini canlandıracak. Barajdan 
bırakılan su, nehir yatağındaki can su görevini de gö-
recek. Aynı zamanda da aşağısında bulunan Arpaçay 
Barajı’nı beslemek suretiyle, bu barajdan sulama ya-
pılan Iğdır Ovası’ndaki 700 bin dekarlık alanın sorun-
suz bir şekilde sulanmasını sağlayacak.

BOZCAADA RÜZGAR SANTRALI 
DEVLETE DEVREDİLDİ

Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, 
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde bulunan ve 17 

rüzgar türbininden oluşan 10.2 MW kurulu güce sahip 
Bozcaada Rüzgar Elektrik Santrali’nin devrinin gerçek-
leştirildiğini bildirdi. Açıklamada, “İkinci rüzgar elektrik 
santralimiz Bozcaada RES’in, EÜAŞ kurulu gücüne dahil 
olmasıyla rüzgar kurulu gücümüz 17.3 MW’a ulaştı” ifa-
desi yer aldı. EÜAŞ bünyesinde Bozcaada RES’in yanın-
da İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan 7,20 MW kapasiteli 
Alaçatı RES bulunuyor. 

EÜAŞ’a devri öncesi Demirer Holding tarafından işle-
tilen Bozcaada Rüzgâr Enerji Santralı yılda yaklaşık yılda 
35 milyon kilovatsaat elektrik üreterek 14 bin konutun 
elektriğini karşılıyor. Adanın elektrik ihtiyacının 30 kat 
fazlasını üreten santralde üretilen elektriğin kalanı ye-
raltı kablolarıyla Çanakkale’ye aktarılıyor.

TÜRKIYE’NIN DÜNYAYA 
TEDARIK ETTIĞI GÜNEŞ 

PANELLERI 1GW’A ULAŞTI

Dünyanın en büyük güneş paneli üreticilerinden 
HT Solar, kurulduğu 2016 yılından bugüne dek 

küresel güneş paneli sevkiyatının 1GW’a ulaştığını 
açıkladı. 2019 yılında sadece ABD pazarına 400 MW 
güneş paneli ihracatı gerçekleştiren şirket, ABD’nin 
yanı sıra Avrupa ülkeleri, Ortadoğu, Güney Amerika ve 
Balkan ülkelerine de güneş paneli ihraç ediyor. Türkiye 
pazarında da lider üretici konumda bulunan HT Solar, 
ISO 500 Büyük Sanayi Kuruluşları 2019 Listesi’ndeki 
sıralamasını da 2018 yılına göre 160 sıra birden yük-
selterek 191. sıraya yükseltti.

İstanbul Tuzla’daki fabrikasında yıllık 800 MW’lık 
güneş paneli üretim kapasitesi ve 400 MW’lık güneş 
hücresi üretim kapasitesine sahip olan HT Solar, baş-
ta ABD olmak üzere Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına 
da ihracat gerçekleştiriyor. ABD ve Avrupa’nın ihracat 
şartları için gerekli tüm sertifikalara sahip olan HT So-
lar, kurulduğu 2016 yılından bu yana Türkiye dahil tüm 
güneş paneli sevkiyatının 1 GW’a ulaştığını açıkladı. 
3,5  yıl gibi kısa bir sürede üretimine ve sevkiyatlarına 
aralıksız devam eden şirket, bu dönemde en çok ABD 

olmak üzere; Macaristan, Slovenya, Suriye, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Fransa, Almanya, Ukrayna, Hollanda, 
Meksika’nın yanı sıra iç pazara yaptığı sevkiyatlarla 
referans projelerini artırdı. 

HT Solar, son olarak ABD merkezli test laboratu-
varı olan ve sektörün en prestijli kurumları arasında 
yer alan PVEL’in hazırladığı PVEL 2020 PV Güvenirliği 
Değerlendirmesi’ne İstanbul, Türkiye’deki fabrikasın-
da üretilen ürünlerle girmeyi başaran tek Türk üretici 
oldu. Yüksek performanslı panelleriyle dünya çapın-
da birçok projede yer alan HT Solar, 2016 yılından bu 
yana Türkiye’den dünyaya güneş paneli sevkiyatını 
1GW’ a ulaştırarak, güçlü finansal yapısı, kaliteli üreti-
mi ve yüksek kapasitesi ile daha fazla global projenin 
çözüm ortağı olmayı hedefliyor. 

 YATIRIM  
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EGESA’NIN HEDEFI ABD’DEN 
DÜNYAYA AÇILMAK

2010 yılından itibaren yenilenebilir enerji sek-
töründe mühendislik ve taahhüt firması olarak 

faaliyet gösteren EGESA Elektrik İnşaat Enerji Üretim, 
genç ve tecrübeli bir yönetici ekibin liderliğinde çalış-
malarını sürdürüyor. Türkiye’nin yanı sıra başta ABD 
olmak üzere yurtdışında yeni projelerle büyümeyi he-
definde olan EGESA, 28 projede toplamda 230 MW’lık 
güneş enerjisi santrallerini devreye aldı. Şirket, hali 
hazırda 8 proje toplamda 106 MW güce sahip güneş 
enerjisi santrallerinin proje aşamaları için çalışmalara 
devam ediyor. Uzman Ar-Ge ekibi ile hibrit projelerde 
optimum dizayn üzerinde çalışıp enerji depolama sis-
temleri  için  hazırlıklar  yaptıklarını söyleyen EGESA 
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Taymur, 2018 yılında 
ABD’de kurulan TEMO POWER, ABD pazarında faali-
yet gösteriyor ve şu anda 60 MW solar-PV projesine 
sahip. Orta vadede ABD pazarında 200 MW’lık güneş 
ve enerji depolama çalışmaları yapmayı hedefliyoruz. 
Temo Power, ABD’de katıldığı birçok fuarda öne çıkan 
yatırımcı ödülleri aldı ve 2019 yılında Amerika’ya ih-
racat yapan firmalar listesinde ilk sıralarda yer aldı” 
dedi. 

DÜNYANIN EN BÜYÜK NÜKLEER 
FÜZYON REAKTÖRÜNÜN 
MONTAJINA BAŞLANDI

Yapay güneş oluşturarak sonsuz ve temiz elekt-
rik üretimini hedefleyen dünyanın en büyük 

tokamak nükleer füzyon reaktörü ITER’in makine 
montajına başlandı. Uluslararası deneysel tokamak 
nükleer füzyon reaktörü ITER’in makine montajına 
başlama töreni online olarak Fransa’da gerçekleşti. 
Törene Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dı-
şında Çin, Avrupa, Hindistan, Japonya, Kore, Rusya ve 
ABD’den liderler katıldı. 

2006 yılında Güney Fransa’da başlatılan ve 35 
ülkeden binlerce bilim insanı ve mühendisi içererek 
tarihin en büyük uluslararası bilimsel ve teknik pro-
jesi olan International Thermonuclear Experimental 
Reactor (ITER), Rusya’da icat edilen ve geliştirilen 
tokamak tesisi konseptine dayanıyor. Uluslararası 
bir füzyon reaktörü kurma fikri ilk olarak 1985 yılında 
Mikhail Gorbaçov tarafından öne sürüldü ve zamanın 
ABD ve Fransa başkanları Ronald Reagan ve François 
Mitterrand tarafından desteklendi. 

ITER, dünyanın en büyük manyetik hapsedilmiş 
plazma fiziği deneyi olarak, güneşin dünyadaki ter-
monükleer gücünü enerji amacıyla yeniden üretmeyi 
amaçlıyor. Tamamlandığında, ITER’in insanlığa mil-
yonlarca yıl boyunca güvenilir ve verimli bir enerji 
kaynağı sağlaması bekleniyor. Reaktör nükleer füzyon 
prensibi ile çalışıyor ve yakıt için hammadde olarak 
deniz suyu ve lityum kullanılıyor.

100 MW KOCATEPE  
RES’IN TÜM TÜRBINLERI 

DEVREYE ALINDI

Güriş Holding, Afyon Sandıklı’daki Kocatepe 
Rüzgar Enerji Santrali’ndeki son teknolo-

jiye sahip türbinleriyle Türkiye’nin enerjide dışa 
bağımlılığını azaltmaya devam ediyor. Kocate-
pe RES, 25 adet türbiniyle toplamda 100 MWm 
elektrik üreterek sanayiciye, turizme, eğitime ve 
yöre halkına büyük destek olacak.

Güriş Holding tarafından yapımı ve yatırımı 
gerçekleştirilen, Afyonkarahisar ili Sandıklı İlçe-
sinde yer alan 100 MWm Kocatepe RES’in tüm 
türbinleri elektrik üretimine başladı. Kocatepe 
Rüzgar Santrali’nde kullanılan Enercon türbin-
ler (25 adetx4 MW E-126 EP3), 116 metre kule 
yüksekliği ve 127 metre kanat çapına sahip özel 
tasarımları sayesinde düşük ve orta güçteki rüz-
garlarda bile yüksek güçte üretim yapabilme 
özellikleriyle farklılaşıyor. Güriş Holding, tamamı 
yenilenebilir enerji olmak kaydıyla , Türkiye’de 
toplamda 896 MW güç ile ülkemizin artan enerji 
ihtiyacını karşılamak ve yerli kaynaklardan milli 
enerji üretmek için çalışmalarını hız kesmeden 
sürdürüyor. 

SALGIN, YENILENEBILIR 
ENERJI YATIRIMLARININ 

HIZINI KESEMEDI

Küresel yenilenebilir enerji yatırımları Covid-19 
salgınına karşın yılın ilk yarısında bir önceki yıla 

göre yüzde 5 oranında arttı. Bloomberg New Energy 
Finance (BNEF) tarafından hazırlanan rapora göre, 
bu yılın ilk altı ayında yenilenebilir enerji yatırımları bir 
önceki yıla göre yüzde 5 oranında artarak 132.4 mil-
yar dolar oldu. 

Offshore rüzgar yatırımları yüzde 319 oranında 
artarak 35 milyar dolar olurken, karasal rüzgar ener-
jisi yatırımları yüzde 21 düşerek 37.5 milyar dolar 
oldu. Güneş enerjisi yatırımları yüzde 12 düşerek 54,7 
milyar dolar, biyokütle ve atıktan enerji yatırımları 
yüzde 34 düşerek 3.7 milyar dolar olurken, jeotermal 
yatırımları da yüzde 594 artarak 676 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 

50 MW’ın altındaki küçük hidro projelere yatırım 
yüzde 14 düşüşle tahmini 576 milyon dolar ve biyo-
yakıt üretim tesislerine yatırım yüzde 82 düşüşle 250 
milyon dolar oldu. Yenilenebilir enerji kapasite finans-
manı ve kurumsal düzeyde hisse senedi anlaşmaları 
da dahil olmak üzere toplam temiz enerji yatırımları, 
2020’nin ilk yarısında bir önceki yıla göre yüzde 4 ora-
nında artarak 137 milyar dolara ulaştı.
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Döviz kuru Döviz kuru 
gölgesinde enerjide gölgesinde enerjide 

zam denklemizam denklemi

Türkiye ekonomisi, 2018 yılının ağustos 
ayından bu yana döviz kurundaki şok ar-
tışın gerek emtia, gerek ithalat ve ihracat 

gerekse de vatandaşın cebine etkilerini tartışıyor. 
Bu tartışma devam ederken döviz kurları yükse-
lişini sürdürmeye devam ediyor. İki yıl önce ağus-
tos ayında, hızla tırmanan döviz kuru, ekonomi 
yönetiminin müdahalesi sonrasında gevşeyerek 
7.22’den 5.20 TL’ye inmişti. 

Ancak kısa bir süre önce başlayan ve bu kez 
müdahalelerin de etkisini yitirdiği yükseliş eko-
nominin her alanını direkt etkiliyor ancak domino 
etkisi yapan en büyük etki enerjide yaşanıyor. 
Yani doğal gaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarını di-
rekt olarak yükseltiyor. 

Kurdaki her artış, tamamı ithal edilen doğal 
gaz ve petrol için yurt dışına ya da tedarikçilere 
(Rusya, İran, Azerbaycan, Nijerya, Katar) daha çok 
para ödenmesi anlamına geliyor. Bu durum, do-
ğal gazda ve akaryakıtta kaçınılmaz olarak zam 
baskısı oluşturuyor. Zaten artışlar da başladı. İlk 
zam benzin ve motorinde yaşandı; pompa fiyat-
ları yükseldi. Peki, doğal gaz? Kura bağlı olarak 
artan maliyetler, hem ısınma hem elektrik üreti-
mine yönelik hem de sanayide kullanılan gazın fi-
yatını yukarı taşıdı. Zira elektriğin (koşullara göre 
değişmekle birlikte) hala yüzde 20-30’u doğal 
gazdan üretiliyor. Diğer yandan su, güneş, rüzgar 

gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik, 
YEKDEM kapsamında destekleniyor ve dolar kuru 
üzerinden üreticilere her kilovatsaat için ödeme 
yapılıyor. Milli enerji olarak adlandırdığımız yeni-
lenebilir enerjide de maliyetler artacak. Bu geliş-
menin doğal bir sonucu olarak vatandaş, enerjiye 
ve dolasıyla elektrik, gaz, akaryakıt kullanılarak 
üretilen ürünlere daha çok para ödemek zorunda 
kalacak. Vatandaşın, aylık bütçesinden enerjiye 
ayırmak zorunda kaldığı pay artacak. 

Döviz kurundaki artışın petrol, doğal gaz, 
elektrik, akaryakıt üzerindeki etkisine, tabii va-
tandaşı ihmal etmeden bir göz atalım… Kalem 
kalem konuyu irdeleyelim. 

Döviz özellikle de dolar kurunun ‘başını alıp 
gitmesi’ enerji sektöründe ‘zam’ beklentisini 

yeniden gündeme getirdi. Son iki yıldır art arda 
yapılan zamlarla kamunun açığını azaltmaya 
çalışan hükümetin, doların artmasıyla birlikte 
fiyatlarda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Petrol 
ve doğal gazı dolar fiyatıyla ithal eden Türkiye, 

YEKDEM kapsamındaki santrallere de dolar kuru 
üzerinden ödeme yapıyor. Hem enerji sektörü 

oyuncularının hem de tüketicilerin gözü kulağı 
Ankara’dan gelecek haberde… 

22 • Ağustos 2020 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA • Ağustos 2020 • 23

▶ Döviz kuru gölgesinde enerjide zam denklemi KAPAK 
Deniz Suphi 



PETROL: Türkiye’nin, 2019 verileriyle yıllık yaklaşık 50 milyon ton toplam petrol tüketimi 
bulunuyor. Bunun, 25 milyon tonu dizel, 5 milyon tonu jet yakıtı, 2.3 milyon tonu benzin, 4.5 mil-
yon tonu LPG, geri kalanı da diğer yakıtlardan oluşuyor. Türkiye, doğal gazda olduğu gibi petrol 
ihtiyacının da önemli bölümünü ithalat yoluyla karşılıyor. Dolar kurunda yaşanan her kuruş 
artış, Türkiye’nin petrol ithalat faturasının da şişmesine yol açıyor. Türkiye, her yıl doğal gaz ve 
petrol ithalatı için onlarca milyar dolar (40-45 milyar dolar) ödüyor. Kur artışı, ülkeden daha çok 
para çıkmasına yol açıyor.

ELEKTRİK: Türkiye’de elektrik üretiminde önemli bir gelişme yaşanıyor. Yerli ve yenilenebilir kay-
naklar su, güneş ve rüzgarın toplam üretim içindeki payı artıyor. Bu son  derece önemli ve sevindi-
rici bir gelişme… Ancak, önemli bir konu var. Elektrik üretiminde su, güneş, rüzgar gibi yenilenebilir 
kaynaklardan üretilen elektrik, YEKDEM kapsamında destekleniyor. (Bu mekanizmada, 2021 yılından 
itibaren bazı değişiklikler yapılması bekleniyor.) Üreticilere, dolar kuru üzerinden ürettikleri ve sis-
teme verdikleri her kilovatsaat elektrik için ödeme yapılıyor. Örneğin, YEKDEM kapsamında bulanan 
ve güneşten yapılan her kilovatsaat elektrik üretimi için ilgili üreticiye, 13.3 dolar/sent ödeniyor. Diğer 
yenilenebilir kaynaklar için de dolar kuru esas alınarak, üreticilere para ödeniyor. Dolar kurunda yaşa-
nan her kuruş artış, bu kaynaklara daha fazla ödeme yapılmasını zorunlu kılıyor. Aynı zamanda, doğal 
gaz ve kömür santrallarında kullanılan fuel oil ve motorin de dolarla satın alınıyor.  

Elektriğin, koşullara ve mevsimine göre değişmekle birlikte yüzde 20-30’unun gazdan üretildiği de 
dikkate alınırsa, gazdaki bir fiyat hareketinin, elektrik fiyatına yansıtılması zorunlu olacaktır. Bu ge-
lişmenin doğal bir sonucu olarak vatandaş, elektrik için aylık daha çok pay ayırmak zorunda kalacak. 
Elektrik fiyatlarının artması, diğer tüm sektörlerde de ürün, mal ve hizmetlerde artışı tetikleyecektir. 

AKARYAKIT: Türkiye’de iç piyasada 
benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, 
şu üç  temel bileşen göz önünde bulun-
duruluyor: 

 � Uluslararası piyasalarda oluşan 
ürün (benzin ve motorin) fiyatı,

 � Rafineri, dağıtıcı ve bayi marjları,
 � KDV ve ÖTV toplamından oluşan 

vergi.
Bu başlıkları biraz açalım… Ürün 

fiyatı, uluslararası piyasalarda olu-
şuyor ve tatil günleri dışında sü-

rekli değişiyor. Ürün fiyatında 
düşüş olmasına karşın dolar 

kuru arttı. Kur artışının bas-
kın gelmesi durumunda 

yurt içi piyasada benzin 
ve motorin fiyatları 

yükseliyor. Ürün fi-
yatlarının üzerine 
daha sonra rafi-

nerici, dağıtıcı ve 
bayi marjı ekle-
niyor. Rafineri 
marjı sıklıkla 
d e ğ i ş m e k l e 
birlikte da-
ğıtıcı ve bayi 
marjı daha 

stabil bir düzey izliyor. 
Akaryakıtta, vergilendirmeyle ilgili 

konuları, Hazine ve Maliye Bakanlığı ta-
kip ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarında 
verginin payı yüzde 60-70’i buluyor. 

Şimdi, somut olarak fiyatlara daha ya-
kından bakalım. 

Küresel ölçekte yaşanan koronavirüs 
salgını sonrasında ekonomilerin kapan-
masıyla uluslararası piyasalarda petrol 
fiyatları dramatik biçimde geriledi. Benzin 
ve motorinin tonu, 150-200 dolara kadar 
indi. Bu dönemde, akaryakıta peş peşe 
indirim yapıldı. Normalleşme adımlarıyla 
birlikte artan talebe bağlı olarak petrol 
ve akaryakıt fiyatlarında hızlı bir yükseliş 
yaşandı. Akaryakıta, bu kez peş peşe zam 
gelmeye başladı;  pompa satış fiyatları 
yükseldi. 

Ağustos ayının üçüncü haftası itiba-
rıyla benzinin tonu 409, motorinin 376 
doları gördü. Yurt içinde dolar kurunda da 
yukarı yönlü bir hareketlilik söz konusu. 
Bu nedenle benzin ve motorinde yeni ar-
tışlar gündeme gelmeye devam ediyor. 
Kur artışı, depoyu doldurmanın maliyetini 
artırıyor. Aynı zamanda taşımacılık ma-
liyetini de artırdığı için her türlü ürünün 
fiyatını da doğrudan etkiliyor. 

DOĞAL GAZ: Türkiye, yılda 45-50 milyar metreküp 
doğal gaz tüketiyor. İthalatta, ikili yöntem izleniyor. 
Rusya, İran ve Azerbaycan’dan boru hatları üzerinden 
uzun dönemli sözleşmelerle doğal gaz satın alınıyor. 
BOTAŞ; ABD, Katar, Cezayir ve Nijerya’dan da sıvılaş-
tırılmış doğal gaz (LNG) ithal ediyor. LNG, kontratlar 
üzerinden (Katar, Cezayir gibi) ya da spot piyasadan 
(ABD’den) temin ediliyor.

Sözleşmelere göre gaz fiyatı, petrol ve türevlerinde 
yaşanan hareke göre üçer aylık dönemler halinde ye-
niden hesaplanıyor. Brent petrolde oluşan fiyat hare-
ketleri, gaz ithalat sözleşmesine 6-9 aylık gecikmeyle 
etkide bulunuyor. Fiyat düşüyor ya da artıyor. Elbette, 
önemli bir konu da dolar kuru. BOTAŞ, ithalatı dolarla 
yapıyor, iç piyasaya TL ile gazı satıyor. 

Şirket, halen konutlara her 1000 metreküp gazı bin 
251, sanayi ve santrallara da bin 400 TL’den satıyor. 
Dolar kuru arttıkça BOTAŞ’ın (özel sektör gaz ithalat-
çılarının da) maliyetleri artıyor. Zam baskısı oluşuyor. 

Örnekle açıklayalım: Dolar kuru, birkaç ay önce 6.85 
TL’ydi. Her 1000 metreküp gaza 200 dolar ödendiğini 
varsayarsak, cebimizden çıkan para 1370 TL’ydi. Kur, 
7.40’a çıkınca ithal edilen her 1000 metreküp gaza 
1480 TL ödenmesi söz konusu olacak. Aradaki fark, 
her 1000 metreküpte 110 lira. Milyarlarca metreküp 
gaz ithal edildiği düşünüldüğünde kur artışıyla birlikte, 
milyarlarca TL’lik ek maliyet oluşuyor. Bu durumda ya 
gaza zam yapılıyor ve tüketiciye maliyet yansıtılıyor ya 
da BOTAŞ zarar yazıyor. Hazine, diğer bir deyişle 83 
milyon vatandaş maliyeti karşılıyor. 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 21 Ağustos 
2020 Cuma günkü basın bildirisiyle, Fatih sondaj 
gemisinin 320 milyar metreküp (bcm) doğal gaz ‘re-
zervi’ keşfettiğini duyurdu. Keşfin ekonomik değeri 
çok önemli olmakla birlikte rezervin; ülkenin milli 
güç unsurları açısından en faydalı şekilde kullanıla-
bilmesi için keşfedilen rezervin ekonomik değerine 
değil, stratejik değerine odaklanılmalı. Başka saha-
ların da keşfedileceği henüz kesin olmadığından, 
uzun vadeli kalıcı bir stratejik faydayı, kısa süreli ge-
çici ve kısıtlı bir ekonomik faydaya öncelemek, milli 
güç optimizasyonu açısından daha makul.

Karadeniz’de, Ereğli ilçesinin 175 km kuzeyin-
deki Tuna-1 kuyusunda, 2 bin 117 metre su derinli-
ğinde gerçekleştirilen 3 bin 520 metre derinliğindeki 
sondajda keşfedilen ‘rezervin’ ne kadarının çıkarıla-
bilir olduğu ve doğal gazın niteliği tartışmalı olmakla 
birlikte, yaklaşık 200 bcm kadarının üretilebilir ol-
duğu ve üretimin 2023 yılı civarında başlayabileceği 
genel kabuller arasında. Rezervin ekonomik değe-
riyse 60 ila 80 milyar dolar arasında tahmin edil-
mekte. Elbette, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar 
bu değerlemeyi de etkileyecektir. Bilhassa küresel 
salgının etkilerinin neler olacağı/ne kadar süreceği 
gibi belirsizlikler, net bir değerlemeyi daha da zor-
laştırmakta.

Ekonomik faydaları neler
2016’dan beri ekonomik sıkıntılar yaşayan Tür-

kiye’de, heyecan yaratan asıl şey keşfin 
ekonomik değeri oldu. Bazı yıllar 
50 bcm doğalgaz tüketen ve 
50 milyar dolar enerji it-
halatı yapan Türkiye’nin, 
enerjide dışa bağımlı-
lıktan kurtulmasının, 
cari açığı sıfırlaya-
rak döviz girdisi ih-
tiyacını azaltacağı 
umudu, birçok ke-
simin odağı. Esa-
sında Türkiye’nin 
cari açığı, enerjiyi 
ithal etmesinden de-
ğil, ithal ettiği enerjiyi 
düşük katma değerli iş-
lerde harcamasından ileri 
gelmekte. Yine de keşfin ciddi 

ekonomik faydaları olacağı aşikar. Kısa vadede be-
lirgin bir ekonomik fayda tanımlamak zor olsa da 
orta ve uzun vadeli ekonomik faydalar, azımsanma-
yacak düzeyde.

Doğal gazın kendi piyasa değerine ek olarak re-
zervin, 2020 ortalarına kadar peyderpey yenilecek 
olan uzun dönemli doğal gaz alım sözleşmelerinde, 
doğal gaz ithalatçısı Rusya gibi ülkelere karşı Tür-
kiye’nin gaz ithalat fiyatını azaltıcı etki yapacağı 
söylenebilir. Kendisi de doğal gaz üretebilen bir 
Türkiye’nin, doğal gazı daha ucuza almasıyla, hem 
dış ticaret açığı azalabilir hem ortalama doğal gaz 
fiyatı azalacağı için sanayi dahil tüm tüketiciler daha 
ucuz gaz tüketebilir ve doğal gazlı elektrik santralle-
rinin girdi maliyeti düşeceği için elektrik fiyatları da 
düşebilir. Elektrik fiyatlarının düşmesiyse, elektrik 
sektörü için kötü bir haber. Enerji girdilerinin azal-
ması, Türkiye’nin ürettiği mal ve hizmetlerin küresel 
piyasalardaki rekabetçiliğini artırıcı bir etki de yapa-
caktır.

Kolay yoldan, doğal kaynak sahibi zengin bir ülke 
olma hayali, hevesli yorumculara daha cazip gelse 
de keşfedilen rezervin stratejik değeri, ekonomik 
değerinden daha önemli. Öncelikle neredeyse bü-
tün uluslararası çalışmaların gösterdiği gibi, doğal 
gazda küresel bir arz fazlası var ve bu fazlanın kısa 
süre içinde dengelenmesi beklenmiyor. Arz fazlası-
nın doğal gaz fiyatlarını düşük seviyede tuttuğu bir 

gelecekte, kısıtlı bir ekonomik fayda için, 
bu önemli varlığımızı ucuz fiyatla 

tüketmemek daha akılcı. Ayrıca 
Türkiye’nin cari açık ve yük-

sek enerji ithalat faturası 
gibi sorunları, hemen 

bugün canımızı ya-
kan sorunlar. Yani, 
keşfedilen rezerv, 
bugünkü derdimize 
derman değil. Bu-
günkü ekonomik 
faydaları zayıf olan 
keşfin, yarınki stra-

tejik faydaları çok 
daha büyük.

Siyasi faydalar daha 
önemli
Uluslararası İlişkiler lite-

Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz kaynağı devletçi ve iç siyasi hesapları sübvanse edici 
bir çerçevede mi, kısa süreli geçici refah doruklaştırması için mi, yoksa ülkenin uzun 
erimli stratejik faydasına mı kullanacağımız henüz belirgin değil. Bu sorunun cevabı, 
Türkiye’nin enerji merkezi olma hedefini de etkileyecek. Serbest bir doğal gaz piyasası 
inşa etmediğimiz müddetçe, Türkiye’nin enerji merkezi olması, uzak bir hedef olarak 

kalmaya devam edebilir.

Karadeniz doğal 
gazının uluslararası 

siyasi, ekonomik 
analizi

 VİZYON 
Serhan Ünal 
TENVA Direktörü 
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ihtiyaçlarını kendi üretimiyle giderebilmesini sağlar.
İleride bulunacak başka sahalar, salt ekonomik 

faydalarına göre değerlendirilmeye devam edebilir. 
Ama başka rezervler bulunmazsa ve bu rezerv de 
kısa süre içinde hızla tüketilirse, şimdiki ithalatçı ve 
bağımlı pozisyonumuza geri dönmüş olacağız. Arz 
güvenliğini temin edebilmek için Tuz Gölü’nde, mil-
yarlarca dolar harcayarak gaz depoları inşa eden 
Türkiye için bu ilk rezerv, stratejik bir depo gibi, her 
şeyden değerlidir. Hatta bu saha, ekonomik olarak 
üretilebilir çıkmasa dahi, stratejik faydası sebebiyle 
değerlendirilmelidir.

Karadeniz’deki bu keşif, iyi kullanıldığı takdirde, 
Doğu Akdeniz’deki çekişmelerde de Ankara’nın elini 
güçlendirebilir. Doğu Akdeniz’le alaka ve menfaati 
bulunan uluslararası şirketler, Karadeniz’deki muh-
temel müteakip keşiflerde hissedar hale getirilerek, 
Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye muhasım faaliyetlerin 
içinde bulunmaktan caydırılabilir. Bu sayede, mu-
zaffer deniz kuvvetlerimizi kullanma ihtiyacı hisset-
meden, dış politik meselelerimizi barışçıl usullerle 
çözme konusunda elimiz güçlenebilir.

En kritik karar gazın hangi amaçla 
kullanacağı olacak

Diğer taraftan, keşfin, Türkiye açısından küresel 
siyasette eksen değiştirici, oyun kurucu bir niteliği 

olmadığını belirtmek gerekiyor. Her şeyden önce, 
Türkiye’nin, dünyanın bir ucundan gelip burnu-
nun dibinde operasyon yapabilen örneğin Amerika, 
Rusya ve Almanya gibi aktörlere karşı zaafiyeti, 
enerjide dışa bağımlılığından ziyade, F-35 gibi bir 
uçağı, S-400 gibi bir savunma sistemini, milli Altay 
tankının motorunu veya Covid-19 aşısını üreteme-
mesinden, bu ülkelerden gelecek turistlere muhtaç 
olmasından ve küresel finansal ve ekonomik mi-
maride kural koyucu kapasitesi olmamasından ileri 
geliyor. Keşfedilen rezerv, bunların hiçbirinde kökten 
bir değişiklik yapmayacak. Dolayısıyla, tek başına bu 
rezervle, Türkiye’nin siyasi ekonomik kapasitesinde 
bir sıçrama beklenmemeli.

Şu husus da çok önemli, Türkiye, tarihinde ilk kez, 
hanehalkı tüketimine konu olan bir doğal kaynak 
zenginleşmesiyle karşı karşıya. Bunun bir benzerini 
hiç yaşamadık ve devlet tecrübemizde bunun bir 
karşılığı yok. Bu sebeple, bu doğal kaynağı devletçi 
ve iç siyasi hesapları sübvanse edici bir çerçevede 
mi, kısa süreli geçici refah doruklaştırması için mi, 
yoksa ülkenin uzun erimli stratejik faydasına mı kul-
lanacağımız henüz belirgin değil. Bu sorunun cevabı, 
Türkiye’nin enerji merkezi olma hedefini de etkileye-
cek. Serbest bir doğal gaz piyasası inşa etmediğimiz 
müddetçe, Türkiye’nin enerji merkezi olması, uzak 
bir hedef olarak kalmaya devam edebilir.

ratürüne göre; bir ülkenin toplam güç kapasitesi, o 
ülkenin sahip olduğu milli güç unsurlarının bir bileş-
kesidir. Milli güç unsurları, ülkenin coğrafi konumu, 
nüfusu, ordusu, ekonomik gücü, teknolojik ve en-
düstriyel imkanları, siyasetçilerinin ve diplomatları-
nın kabiliyetleri ve sahip olunan doğal zenginlikler 
gibi birçok unsuru içerir. Bir ülke, milli güç unsurla-
rına ne kadar çok sahipse toplam güç kapasitesi de 
o nispette artar. Bu açıdan bakılınca, Karadeniz’deki 
doğal gaz keşfi de Türkiye’nin sahip olduğu doğal 
kaynakları ve ekonomik gücü artırıcı bir etki yapmak 
bakımından, Türkiye’nin toplam güç kapasitesine 
katkı yapacaktır.

Milli güç optimizasyonu açısından değerlendiril-
diğinde, keşfin ekonomik değerinden ziyade stratejik 
değeri daha ön plana çıkıyor. Her şeyden önce, başka 
doğal gaz rezervleri de keşfedilinceye değin, Türki-
ye’nin elindeki, dikkate değer tek doğal gaz rezer-
vinin bu olduğu gerçeğinden hareket edilmeli. Daha 
başka doğal gaz rezervleri de muhtemelen buluna-
cak dahi olsa, ikinci bir saha asla bulunamayabilir 
de… Dolayısıyla doğru soru, bu rezervin ekonomik 
değerinin ne olduğu değil, ‘elimizdeki yegane doğal 
gaz rezervini nasıl değerlendirmeliyiz?’ şeklinde ol-
malıdır. Cevap, bu sahanın kullanımında, enerji eko-
nomisinden ziyade enerji güvenliğini öncelememiz 
gerektiğidir.

Yeni keşif, arz güvenliği için önemli bir fırsat 
Türkiye’nin doğal gaz tüketiminde neredeyse 

tamamen ithalata bağımlı bir ülke olması, ülkenin 
dış politik tercihlerinde ciddi kısıtlar yaratıyor. Yine 
de doğal gazda dışa bağımlılığın bedelinin, ‘iktisa-
den kaldırılabilir ve siyaseten katlanılabilir’ olduğu 
inkar edilemez. Rusya’yla yaşanan uçak krizinden 
sonra doğal gazın kesilmemesi, bunun bir örneği. 
Başka doğal gaz sahaları da bulununcaya değin, 
keşfedilmiş sahanın, kısa vadeli ve geçici bir gelir 
doruklaştırmasını hedefleyen yüksek üretim hacim-
lerindense, uzun vadeli ve kalıcı bir stratejik üretim 
hacmiyle devam etmesi, doğal gaz tedarikinde ya-
şanacak muhtemel kriz anlarında, ülkenin hayati 
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elektrik ihtiyacının üçte biri kömürden sağlanıyor.
Araştırmacılar, kömür kullanımının düşmekte 

ve yenilenebilir enerjilerin dünya çapında artmakta 
olduğunu, ancak ilerlemenin 2015 Paris İklim An-
laşması kapsamında belirlenen hedefleri tutturmak 
için yeterli olmadığının altını çiziyor. 2020’nin ilk 
yarısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 
14’lük bir artış gerçekleşti ve rüzgar türbinleri ve 
güneş panelleri, dünya elektriğinin yüzde 10’unu 
üretti.

 Yenilenebilir enerjiden kaçınan ülke: Rusya
Küresel elektrik üretiminin yüzde 83’ünü oluştu-

ran 48 ülkedeki verilerden hazırlanan Ember’in ra-
poru, pek çok ülkenin elektriğinin yaklaşık onda birini 
rüzgar ve güneşten ürettiğini gösterdi. Çin yüzde 10, 
ABD yüzde 12, Hindistan yüzde 10, Japonya yüzde 10, 
Brezilya yüzde 10 ve Türkiye yüzde 13 pay ile rüzgar 
ve güneş enerjisinden elektrik üretiyor. Bu oran, Av-
rupa Birliği’nde yüzde 21 ve İngiltere’de yüzde 33’e 
yükselirken Avrupa Birliği içinde en önemli pay sahibi 

Rüzgar ve güneş, son beş yılda küresel enerji 
karmasındaki payını ikiye katlayarak dünyayı kü-
resel ısınmanın en kötü etkilerini sınırlayacak bir 
yola yaklaştırdı. Yenilenebilir enerjinin lider kaynak-
ları olan rüzgar ve güneş, dünya elektriğinin yüzde 
10’unu üretiyor ancak bilim insanları iklim krizi ile 
başa çıkmak için çok daha hızlı bir değişim gerektiği 
konusunda uyarıyor.

Bağımsız düşünce kuruluşu Ember‘in raporuna 
göre, kömür santrallerinden elektrik üretimi yüzde 
8,3 ve genel elektrik talebi ise koronavirüs kilitlen-
meleri nedeniyle yüzde 3 düşüş gösterdi. Kömür 
kullanımındaki düşüşe rağmen, günümüzde küresel 

Rüzgar ve güneş, dünya 
elektriğinin yüzde 10’unu üretiyor

Bağımsız iklim düşünce kuruluşu Ember, 2020’nin ilk altı ayında rüzgar ve güneş enerjisinin küresel 
elektrik üretiminin yüzde 10’unu oluşturduğunu gösteren yeni bir rapor yayınladı. Sadece 5 yıl önce yüzde 

beş olan rüzgar ve güneş enerjisinin payları etkileyici bir sıçramayı temsil ediyor…
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yüzde 42 ile Almanya. Dünya doğal gaz rezervlerinin 
çoğunluğuna sahip Rusya, elektriğinin sadece yüzde 
0,2’sini rüzgâr ve güneş enerjisinden üretiyor ve bu 
zamana kadar yenilenebilir enerjiden “en çok kaçınan 
ülke” konumunda yer alıyor.

Dünya elektriğinin yüzde 10’unu rüzgar ve 

güneş enerjisinden üretiyor. Türkiye’de rüzgar 

ve güneş enerjisinden elektrik üretim oranı 

yüzde 13…

Çin, büyüyen enerji ihtiyaçları için kömüre 
güvenmeye devam ediyor

Ember kıdemli analisti Dave Jones, “İklim deği-
şikliğini 1,5 dereceyle sınırlama şansını korumak 
için, kömür üretiminin bu on yılda her yıl yüzde 13 
düşmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu. ABD 
ve Avrupa’da kömür enerjisi üretimi sırasıyla yüzde 
31 ve yüzde 32 azalırken, Çin’deki kömürden üretim 
sadece yüzde 2 azaldı. Ember’ın çalışmasına göre, 
kömür kullanımının geçen yılki seviyelere göre 2030 
yılına kadar yaklaşık yüzde 79 düşmesi gerekiyor. Bu 
da önümüzdeki on yıl boyunca her yıl yüzde 13’lük 

bir düşüş gerektiği anlamına geliyor.
Çin, yeni yenilenebilir enerji tesisleri, barajlar 

ve nükleer santraller inşa ederek dünyaya liderlik 
ederken büyüyen enerji ihtiyaçları için ise kömüre 
güveniyor. Ember’e göre; Çin, 2015’te yüzde 44 olan 
dünya kömür enerjisi üretiminin yaklaşık yüzde 
54’ünden sorumlu. Yenilenebilir enerji kaynaklarına 
ve doğalgaza geçiş, Avrupa ve ABD’de kömür üreti-
mini önemli ölçüde azalttığı için, fosil yakıtın artan 
payı özellikle Çin’e kalıyor.

İki Avustralyalı milyardere ait olan ve geçen ay 
Avustralya hükümeti tarafından onaylanan Avust-
ralya-ASEAN Power Link Projesi, dünyanın en iddi-
alı yenilenebilir enerji projesi olma yolunda ilerliyor. 
Washington Post’ta yer alan haberde, enerji tari-
hinde yeni bir döneme işaret ettiği düşünülen proje, 
“Yeşil Gücün Kıtalararası Hareketi” olarak adlandı-
rılıyor.

Sun Cable isimli firmaya ait olan proje, fizikle ol-
duğu kadar jeopolitik tarafından da yönlendiriliyor. 
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), 15 yıldır 
bölgesel bir elektrik şebekesini tartışıyor ancak si-
yasi farklılıklar ve altyapı boşlukları nedeniyle mü-
zakerelerden sonuç alınamıyor. Avrupalılar 50 yıldır 
elektriği ASEAN ülkeleri ile paylaşıyor. Özellikle, Sin-
gapur, küresel ısınmaya katkıda bulunmayan güve-
nilir ve ucuz enerjinin yollarını arıyor.

Projenin destekçileri, Avustralya’nın Pan As-
ya’daki elektrik şebekesine ucuz güneş enerjisi sağ-
layarak milyonlarca insanın yaşam standartlarını 
yükselteceğine ve küresel ısınmaya büyük etkide 

bulunan bölgenin, kömüre ve doğal gaza olan ba-
ğımlılığını azaltabileceğine inanıyor.

9 milyon çatı üstü güneş paneline eşdeğer  
3 GW güç

Projenin geliştiricilerinden Vestas Avustralya’nın 
CEO’su Peter Cowling yaptığı açıklamada, “Güzel ve 
yeni olan şey, yenilenebilir enerjiyi mevcut fosil yakıt 
ticaretine karbonsuz bir alternatif olarak kullanmak. 
Bu, Asya’nın enerji arzını karbonsuzlaştırmasına 
yardım etmek için gördüğüm en makul çözüm” dedi.

Yaklaşık 16 milyar dolarlık bir maliyetle 2027’de 

‘Yeşil enerjinin kıtalararası 
hareketi’ başlıyor

Dünyanın en büyük kömür ve doğal gaz ihracatçılarından biri olan 
Avustralya, güneş enerjisinde süper güç olma yolunda planlar yapıyor. 
Asya’nın mega şehirlerinden uzaktaki ada kıtası, taşra arazilerindeki 

verimli güneşi yakalamayı, dev pillerde saklamayı ve 2 bin 800 mil deniz 
tabanından geçen bir kabloyla Singapur’a iletmeyi planlıyor

ALMANYA LİDERLİĞİNİ 
SÜRDÜRÜYOR

Almanya, bu yılın ocak-haziran ayları arasın-
da rüzgar ve güneş enerjisinin etkileyici yüzde 
42’sini üretmesiyle küresel rakamın çok üzerin-
de. Birleşik Krallık da son yıllarda atılımlar yaptı 
ve rakamı yüzde 33. Dünyanın en güçlü ekono-
milerinden, ABD elektriğinin yüzde 12’sini, Çin, 
Hindistan ve Japonya ise yüzde 10’unu rüzgar ve 
güneş enerjisinden üretiyor. Türkiye de yılın ilk 
yarısında elektriğinin yüzde 13’ünü rüzgar ve gü-
neş enerjisinden üreterek Almanya, Birleşik Kral-
lık, Avustralya gibi ülkelerin ardından yenilene-
bilir enerji kullanımını geliştiren ülkeler arasında 
yerini aldı.

32 • Ağustos 2020 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA • Ağustos 2020 • 33

▶ ‘Yeşil enerjinin kıtalararası hareketi’ başlıyor▶ Rüzgar ve güneş, dünya elektriğinin yüzde 10’unu üretiyor



faaliyete geçmesi planlanan proje, dünyanın en bü-
yük güneş enerjisi çiftliğini, en büyük bataryayı ve 
en uzun denizaltı elektrik kablosunu birleştirecek. 9 
milyon çatı üstü güneş paneline eşdeğer, 3 Gigawatt 
(GW) güneş elektriği gücü sağlanacak.

Projenin geliştiricilerinden David Griffin’e göre, 
teknik özellikler oldukça karmaşık ve yapay zeka 
kullanan bilgisayarlar tarafından tasarlanacak. Grif-
fin, ‘Milyonlarca hesaplamaya ihtiyaç var. Daha önce 
hiç kimse bu teknolojileri tek bir projede birleştir-
memişti. Bu, bir insanın tasarlama kabiliyetinin de 
ötesinde” açıklamasında bulundu.

Denizaltı zorluklar sonar haritalama 
gerektiriyor

Yapım aşamasında olan en uzun denizaltı güç 
kablosu, önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi planla-
nan 435 millik Norveç-İngiltere Kuzey Denizi Bağ-
lantısı. Griffin, Sun Cable’ın altı kat daha uzun ola-
cağını ve güzergah boyunca deniz tabanının sonarla 
ayrıntılı bir şekilde haritalanması gerektiğini belirtti. 
Mühendisler, toplam mesafe boyunca, kablonun ta-
sarımına bağlı olarak, ışık hızı yolculuğu boyunca 
elektriğin yaklaşık yüzde 4 ila 10’unun doğal olarak 

kaybolacağını hesapladı.
Avustralyalı bir denizaltı kablo uzmanı olan Step-

hen Onley’e göre, Endonezya’nın Lombok ve Sum-
bawa adaları arasında bulunan ve derinliği 5 bin 
fitten daha az olan sulardan geçerken, çapaların 
neden olduğu hasarı önlemek için kabloların gömül-
mesi gerekecek. Derin suda, deniz halatları genel-
likle deniz yatağına yaslanarak kullanılıyor.

Kablonun genişliğinin de önemli olduğu ve muh-
temelen 5 ila 12 inç (1 inç = 2,54 cm) arasında de-
ğişeceği ifade edildi. Onley’e göre, kalın bir kablo 
gemiden indirildiğinde kopacak kadar ağır olabilir. 
İnce bir kablo ise deniz tabanına olan yolculuğa da-
yanacak kadar sağlam olmayabilir.

Uzak bir kasabada güneş çiftliği kurulacak
Karada ise Avustralya’nın Tennant Creek bölge-

sindeki uzak bir kasabada güneş enerjisi çiftliği ku-
rulacak. Ortalama gündüz sıcaklığı 89.5 Fahrenheit 
derece (32°C civarı) olan bölgede, Avustralya’daki 
Kuzey Toprakları eyaletinin başkenti Darwin’e giden 
bir tren, haftada bir kasabadan geçiyor. 30 bin dö-
nümlük bir alanı kaplayacak güneş panelleri, Singa-
pur için öngörülen kapasitesinin üç katından fazla 
üretim sağlayarak kıtaya da elektrik sağlayacak ve 
yaklaşık 10 GW kurulu güce sahip olacak.

Avustralya’nın elektrik olarak tüketebileceğinden 
daha fazla güneş ışığına sahip olduğunu belirten 
proje sahipleri, güneş enerjisinin Avustralya tarihin-
deki en önemli ihracat ürünü haline gelebileceğini 
düşünüyor. Uzmanlara göre, projenin finansal olarak 
uygulanabilir olup olmadığını ise zaman gösterecek.
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men orta vadede ekonominin büyüme trendini de-
vam ettirmesi bekleniyor.

Raporun başyazarı, Shura Enerji Sistem Analisti 
Hasan Aksoy ise ”Elektrik talebinin hızlı artışının 
yeni elektrik sistemi yatırımlarını gerekli kılacağı 
öngörülüyor. Bu çalışmada, en verimli sonuçlara 
ulaşmak için bu yatırımların hangi alanlara yönlen-
dirileceğini ve bunun için hangi politika araçlarının 
kullanılması gerektiğini inceledik” dedi. 

Rapora göre, enerji arz güvenliği ve uygun fiyatlı 
arz tedarikini sağlarken fosil yakıtlı kaynakların 
olumsuz çevresel ve ekonomik etkilerini sınırlandır-
mayı hedefleyen Türkiye, enerji dönüşümü planla-
masına ihtiyaç duyuyor. Bu kapsamda 2023 yılı he-
deflerini ve stratejilerini temel alan, uzun dönemli, 
entegre bir enerji ve iklim değişikliği stratejisinin 
oluşturulması gerekiyor.

Rüzgar ve güneşe destek devam etmeli
Raporun sonuçlarına göre, tüm senaryolar için 

en az maliyetli seçenekler olan rüzgar ve güneşin 
enerji üretimi içindeki payları önemli ölçüde arta-
cak. Hedefe yönelik, piyasa odaklı düzenleyici poli-
tikalarla verilen destekler bu kaynakların gelişimini 
hızlandıracak. Maliyetlerin fiyatlara yansıtılması ve 
rekabetçiliğin artırılmasını sağlayacak bir piyasa 
tasarımına gidilmesi, değişken yenilenebilir enerji 
kaynaklarının sisteme entegre edilmesinde de kritik 
rol oynayacak. 

Diğer yandan daha fazla yenilenebilir enerji en-
tegrasyonu için sisteme esneklik sağlayan enerji 
depolama teknolojilerinin piyasa mekanizmalarıyla 
desteklenmesi tavsiye ediliyor. Çoğunlukla küçük 
çaplı ve çatı üstü güneş enerjisi uygulamalarından 
oluşan dağıtık yenilenebilir enerji tesislerine uygun 
finansman ve iş modellerinin geliştirilmesi ise ye-

nilenebilir enerji yatırımları teşvik mekanizmalarını 
tamamlayabilir.

Enerji dönüşümü konusunda çalışan Türkiye’nin 
ilk ve tek düşünce kuruluşu Shura Enerji Dönüşümü 
Merkezi, ‘2030 Yılına Doğru Türkiye’nin Optimum 
Elektrik Üretim Kapasitesi’ raporunu açıkladı. 2020-
2030 arası dönem için Türkiye’nin elektrik üretim 
kapasitesinin, farklı girdi ve kısıtların dikkate alın-
dığı senaryolar ile modellenerek optimum olarak 
belirlenmesini amaçlayan çalışmada, farklı politika 
tercihlerinin enerji hedeflerine ulaşılmasında oyna-
cağı roller ayrı ayrı bakış açılarından incelendi. 

Raporda ‘Tam Piyasa Odaklı’, ‘Düşük Talep’, ‘Yerli 
Kaynak’, ‘Karbon Maliyeti’ ve ‘Dengeli Politikalar’ ol-
mak üzere beş farklı senaryo yer alıyor. Bu senar-

yolar için analiz edilen parametreler arasında sis-
tem maliyetleri, elektrik piyasa fiyatları, dış ticaret 
dengesi ve karbondioksit salımları bulunuyor. Ayrıca 
enerji hedeflerine ulaşmak için kullanılabilecek her 
strateji farklı fayda ve maliyet bileşenlerini içeriyor.  

Bu çalışmayla Türkiye’de uzun dönemli bir enerji 
sistemi planlamasına katkıda bulunmayı istedik-
lerini belirten Shura Enerji Dönüşümü Merkezi Di-
rektörü Değer Saygın şunları söyledi: Türkiye’nin 
önümüzdeki 10 yıllık enerji dönüşümü süreci bugün 
verilecek politika kararlarıyla şekillenecek. Günü-
müzdeki elektrik arz fazlası ve Covid-19 salgınının 
neden olduğu kısa vadeli iktisadi durgunluğa rağ-

ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
YENİLENEBİLİR ENERJİYLE 

DESTEKLENMELİ

Çalışmanın sonuçlarına göre, enerji hedeflerini tek 
tek hayata geçirmeye çalışmaktansa farklı hedef-
lerin bir arada değerlendirildiği bütüncül bir yak-
laşım izlenmeli. Bu yaklaşımla yenilenebilir enerji 
kaynaklarının potansiyelinin tümüyle değerlendi-
rilmesi enerji ithalatını azaltacak, arz güvenliğini 
artıracak, hava kalitesini yükseltecek, küresel iklim 
değişikliğinin önlenmesine katkıda bulunacak ve 
ekonomi açısından da önemli faydalar sağlayacak.
Raporda, çok yönlü avantajları olan ve maliyet et-
kin sonuç sağlayan enerji verimliliğinin artırılma-
sının yakın dönemde zaruri olacağına dikkat çeki-
liyor. Ancak tek başına enerji verimliliği Türkiye’nin 
enerji hedeflerine ulaşması için yeterli değil; enerji 
verimliliğini artırmaya yönelik politikalar, yenile-
nebilir enerjiyi teşvik edici ve çevreci politikalarla 
desteklenmeli.
Çalışmanın senaryoları arasında karbon maliyetlen-
dirme mekanizmasının kurulması da yer alıyor. Se-
naryoya göre, düşük verimli kömür santralleri artan 
maliyetleri nedeniyle arz talep eğrisi dışında kalır-
ken elektrik üretiminden kaynaklı sera gazı salımı 
azalıyor. Fakat salımlarda düşüş beraberinde spot 
elektrik fiyatlarında nispeten artış getirecek. Ancak 
karbon maliyetlendirme mekanizması yenilenebilir 
enerji politika araçlarıyla birlikte kullanıldığında it-
halat maliyetleri ve spot elektrik piyasa fiyatlarının 
düştüğü dengeli bir yaklaşım ortaya koyulabilir. 

Shura tarafından hazırlanan yeni rapora göre, rüzgar ve güneş enerjisi kurulumları en az maliyetli 
seçenekler olarak öne çıkıyor. Çok yönlü maliyet etkin faydalar sağlayan enerji verimliliğini artırmaya 
yönelik politikaların, yenilenebilir enerjiyi teşvik edici ve çevreyi korumaya yönelik diğer politikalarla 
yönetilmesi önerilen raporda, 2030’da yenilenebilir enerjinin toplam üretimdeki payının yüzde 52’ye, 

rüzgar ve güneşin payının ise yüzde 30’un üzerine çıkması öngörülüyor… 

“Yenilenebilir enerjide maliyetler fiyata 
yansıtılmalı, rekabetçilik artırılmalı”

36 • Ağustos 2020 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA • Ağustos 2020 • 37

▶ “Yenilenebilir enerjide maliyetler fiyata yansıtılmalı, rekabetçilik artırılmalı” ANALİZ 



2019’da 4,3 milyar dolar dövizi Türkiye’ye kazan-
dıran madencilik, pandeminin en çok etkilediği sek-
törlerden biri oldu. Sektör son bir buçuk aydır çark-
ların dönmesiyle beraber toparlanma sürecine girdi. 
Maden platformunda yer alan sivil toplum kuruluş-
larının (STK) başkanları, Ege Maden İhracatçıları Bir-
liği ev sahipliğinde pandemi sürecinin etkilerini, sek-
törün beklentilerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini 
konuşmak için masaya oturdu, birlik ve beraberliğe 
devam mesajı verdi. 

Madenin tüm ihraç ürünlerinin ham maddesi ol-
duğunun altını çizen Ege Maden İhracatçıları Birliği 
Başkanı Mevlüt Kaya, STK başkanları olarak sektöre 
güvenin artırılması ve madenciliğin insan hayatının 
her alanına dokunan bir sektör olduğunun vurgu-
lanmasında görüş birliğine vardıklarını söyledi. Top-
lantı sonunda yapılan ortak açıklamada şu görüşlere 
yer verildi: 

Türkiye, mart ayının sonlarına doğru pandemiyi 
hissetmeye başladı. Biz ise ihracatımızın yüzde 
50’sini gerçekleştirdiğimiz Çin’in kitlenmesi nede-
niyle bunu 3 ay öncesinden hissettik. Ciddi bir çaba 
göstererek en az hasarla bu süreci atlatmak için 
mücadele ettik. Aynı zamanda kısa çalışma ödeneği, 
kamu bankalarının çok düşük rakamlarla kredi ola-
nakları, Eximbank’ın mevcut kredileri ötelemesi gibi 
destekler sektöre gerçekten nefes aldırdı. Son 1.5 
aydır çarkların yavaş yavaş dönmeye başlamasıyla 
pandemi döneminde yerli ve milli ürünlerin önemi 
daha çok fark edildi. Sektörümüzün daha da güçlü 
bir şekilde canlanması için, hedeflerimize daha sağ-
lam adımlarla ulaşmak için takım ruhuyla hareket 
ederek yenilenmeli ve tazelenmeliyiz. Yeni normalle 
birlikte yeni bir atılım dönemine başlıyoruz. Çevreye 
duyarlı, dünya standartlarında madencilik yapabilen 
kapasitemiz, insan kaynağımız, teknolojimizle her 
bir insanımızın sesine kulak kabartarak dün olduğu 
gibi yarın da el ele omuz omuza çalışarak ortak 
akılla üretmek şiarımız olacak.

Sektör yöneticilerinin yeni kanun için 
‘olmazsa olmazları’ 

Şu anda yürürlükte olan ve yıllar içinde yapılan 
onlarca değişiklik ile yıpranmış Maden Kanunu’nun 
her maddesinin madenciliğin önünde bir engel ola-
rak durduğunu vurgulayan Ege Maden İhracatçıları 
Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, sektörün önünü açacak 
ve büyütecek yeni bir maden kanunu çalışmalarının 

hız kazanmasını istediklerini söyledi. “Ülkemiz ye-
raltı kaynaklarının, yer bilimleri öğretileri temelinde 
çevreye duyarlı bir şekilde üretilerek ekonomiye ka-
zandırılması, istihdamın artırılması, kaynaklarımızı 
günümüz koşullarının yanı sıra gelecek nesillere de 
aktarılması öncelikli hedefimizdir” diyen Kaya, bu 
hedef doğrultusunda, hazırlanacak yeni Maden Ka-
nunu çalışmalarında tüm sektör STK’larının altına 
imza attığı bir metin hazırladıklarını söyledi.

Dernek ve birlik başkanlarının Enerji Bakanlı-
ğı’na öneri olarak hazırladıkları çalışmada şu baş-
lıklara vurgu yapılıyor: 

 î Yeraltı kaynaklarımızın korunarak ruhsat güven-
cesinin sağlanması, kanunun amaçları arasında 
yer almalı, 
 îMadencilik sektöründen elde edilen devlet geli-
rinin artırılması için, sektörden alınan vergi ve 
devlet hakkının artırılması yerine, yatırım ve üre-
timi artıracak, istihdamı artıracak düzenlemeler 
olmalı,

Yıllar içinde yapılan 23 değişiklikle yıpranmış Maden Kanunu’nun her maddesinin madenciliğin 
önünde bir engel olarak durduğunu vurgulayan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, 
tüm sektörün yeni bir kanun istediğini söyledi. STK başkanlarıyla bir toplantı yaparak yeni kanuna 

baz oluşturacak öneriler hazırladıklarını belirten Kaya, “Sektörde şeffaflık hakim olmalı ayrıca sürekli 
artırılan devlet payı da düşürülmeli” dedi… 

MADEN PLATFORMU 
KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Agrega Üreticileri Birliği, Altın Madencileri Derne-
ği, Aydın Sanayi Odası, Batı Akdeniz İhracatçılar 
Birliği, Çanakkale Madenciler Derneği, Ege Bölgesi 
Madenciler Derneği, Ege Maden İhracatçıları Birliği, 
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Kireç Sanayi-
cileri Derneği, Kömür Üreticileri Derneği, Seramik, 
Cam ve Çimento Ham maddeleri Üreticileri Birliği, 
T. Mermer Doğal Taş ve Makinaları Üreticileri Birli-
ği, Türkiye Madenciler Derneği, Yurt Madenciliğini 
Geliştirme Vakfı.

Madencilerden Ankara’ya çağrı:  

“Maden Kanunu 23 
kez değişti, yenisi şart”
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 î Ruhsat düzenlendikten sonra, diğer kurum ve 
kuruluşlar tarafından getirilecek olası kısıtlama-
lar karşısında, Maden Kanunu’nda, ruhsat huku-
kunu koruyan ve olası dış etkilere karşı ruhsat 
güvencesini kesin olarak sağlayan düzenlemeler 
sağlanmalı,
 îMaden üretimi ile doğrudan ilgisi olmayan, yük-
leme, tesis/fabrika maliyetleri, ihracat giderleri 
gibi kalemlerden devlet hakkı alınması önlen-
meli,
 î Uluslararası uygulamalarda olduğu gibi ulusal 
maden kaynak rezerv raporlama sisteminin, 
yatırımcının ihtiyacına bağlı olarak borsada iş-
lemleri, banka kredisi gibi benzeri durumlarda 
işletilmesini sağlayarak zorunluluk olmaktan 
çıkarılmalı, dünya ülkelerindeki gibi gönüllülük 
esasında olmalı,
 î Orman arazi izin bedellerine getirilen yüzde 50 
indirimin, bir defaya mahsus olmak üzere 10 yıl 
boyunca tüm ruhsatlara uygulanarak haksız re-
kabetin önüne geçilmeli, 
 î Kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin, üre-
tim teknolojisinden kullanım yerlerine kadar bü-
yük farklılık gösteren maden grupları ve bentle-
rine göre ayrı ayrı düzenlenmeli,
 î Ruhsat ve izin işlemleri öngörülebilir sürede so-
nuçlandırılmalı, süreç şeffaf olmalı,
 î ‘Vergi borcu yoktur’ yazısı ve benzeri gibi belge 
eksikliklerinden dolayı uygulanan ruhsat iptalle-
rinden vazgeçilmeli,
 î ETKB ve MAPEG yetkilerinin artırılarak tek merci 
tek izin ilkesi güçlendirilerek uygulamaya geçi-
rilmeli,
 î Son yıllarda öngörülemez oranlarda artırılan 
devlet hakkı, ruhsat bedeli, orman arazi izin be-

deli gibi bedeller yabancı ülkeler baz alınarak 
makul seviyelere indirilmeli,
 î Valilik, yerel belediye ve köy tüzel kişiliklerine 
devlet hakkından pay verilerek madenciliğe sa-
hip çıkılması sağlanmalı.

Ruhsat güvencesi şart
Madenciliğe ceza, mali yaptırım, diğer bakanlık-

ların mevzuatı ve bürokrasiden başka bir yükümlü-
lük getirmeyen mevcut Maden Kanunu’nun geçen 34 
yıl içinde 4’ü köklü olmak üzere 23 kez değişikliğe 
uğradığını ifade eden Kaya yeni kanun çalışmasının 
tüm bunlardan arındırılarak hazırlanmasının ülke-
miz madenciliği için çok büyük öneme sahip oldu-
ğunu söyledi.

Ruhsat devri, rödövans, arama ve işletme ruh-
satı, ruhsat temdidi, işletme izni gibi işlemlerin es-
kiden olduğu gibi MAPEG içinde sonuçlandırılması 
gerektiği görüşünü yineleyen Kaya, açıklamalarını 
şöyle sürdürdü: 

Hangi kriterlere göre değerlendirildiği, ne kadar 
sürede izin verileceği, işlemlerle ilgili sonucun bilin-
memesi belirsizliği de beraberinde getiriyor. Bu yüz-
den izin süreçlerinin öngörülebilir ve şeffaf olması 
lazım. Bir diğer önemli konu ise maden hakları ve 
ruhsat güvencesinin arttırılması. Yatırımcıyı koruyor 
ve yatırımcının ruhsat aldıktan sonra yapılan yasal 
değişikliklerden olumsuz etkilenmemesini sağlıyor. 
Ruhsat sahipleri ruhsatın alındığı tarihte geçerli 
olan yasal yükümlülüklerden sorumlu tutuluyor. Gü-
nümüzde ürün taahhüdüne girmiş, madene dayalı 
tesis kurmuş, yatırım yapmış ruhsat sahiplerinin 
ruhsat güvencesi yok. Bu durum madencilerin ve ya-
tırımcıların sektörden uzaklaşmasına neden oluyor.

Ruhsat bedeli ve devlet hakkı makul 
seviyelere çekilmeli

Maden Kanunu’na göre ruhsat sahiplerinden 
ruhsat bedeli adı altında yüksek bedeller talep edil-
diğini söyleyen Kaya, ruhsat bedeli ve devlet hak-
kının makul seviyelere çekilmesi taraftarı. Kaya, 
“2019’daki 7164 sayılı kanunla bu bedellerin hesap-
lanması karmaşık hale getirildi ve aşırı yükseltildi. 
Diğer taraftan da devlet hakkı ödemeleri ruhsat be-
delle ilişkilendirilerek ruhsat sahibinin ödeyeceği 
devlet hakkı kat kat artırıldı. Yakın zamanda talep-
lerimizle ilgili olumlu gelişmelerin yaşanmasını te-
menni ediyoruz” dedi. 
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tamamının kullanıldığı varsayıldığında yıllık yak-
laşık olarak doğal gaz tüketiminin yüzde 4’üne 
karşılık gelecek oranda biyogaz üretilebileceğini 
vurguladı. Sadece tek bir atık türü ve bir çevrim 
yönteminden katma değeri yüksek bir enerji geri 
kazanımının ortaya çıkabileceğine işaret eden 
Koçar, “Sığır atığı yanında kanatlı hayvan gübresi, 
hasat sonrası elde edilen tarımsal artıklar, yağlı 
tohumlu bitkiler, belediye atıkları, enerji orman-
cılığı ürünleri, orman artıkları ve atık su arıtma 
çamurları gibi diğer biyokütle kaynakları dikkate 
alındığında, teorik olarak, yıllık elektrik tüketimi-
nin üçte birini karşılayabilecek oranda yüksek bir 
potansiyel karşımıza çıkabilir” diye konuştu.

7 adet yüksek bütçeli proje yürütülüyor
Koçar, BESTMER olarak her geçen gün ulusal 

ve uluslararası gelişmeleri takip ederek, Ar-Ge 
altyapılarını ve analiz çeşitliliğini artırdıklarını, 
ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş 
birliği dahilinde ortak çalışmalarda yer alarak 
bilgi birikim ve deneyimlerini güçlendirdikle-
rini vurguladı. Şu anda 3’ü ulusal, biri ise ulus-
lararası olmak üzere 4 yüksek bütçeli ve 2 Ege 
Üniversitesi kaynaklı proje yürüttüklerine işaret 
eden Koçar, şunları kaydetti:

Bugüne kadar toplamda 60’tan fazla ulu-
sal ve uluslararası kaynaklı projede yer aldık 
ve sürekli olarak gelişmeleri takip ederek yeni 
proje başvurularında da bulunuyoruz. European 
Energy Research Alliance: EERA Bioenergy gru-
buna ‘tam üyelik’ ile kabul edildik ve böylece 
biyokütle enerjisi konusunda yaptığımız çalış-
maları uluslararası kuruluşlarla paylaşabilecek, 
karşılıklı bilgi aktarımı sağlayabilecek ve ortak 
çalışmalar yürütebileceğiz. Aynı zamanda, Be-
lediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji 
ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEV-
DES) Dördüncü Bileşeni kapsamında üniver-
siteler tarafından yenilenebilir enerji ve enerji 
verimliliği alanında geliştirilen Ar-Ge projelerine 
yönelik AB etkin kaynak kullanımı ilkeleri doğ-
rultusunda, Yurtdışı Çalışma Ziyareti Desteği 
almaya hak kazandık. Bu sayede yurt dışında 
bulunan örnek kuruluşlarla çalışma ziyaretleri 
kapsamında bilgi paylaşımı gerçekleştirebilecek 
ve ülkemizde uygulanabilir teknolojilerin Ar-Ge 
çalışmalarını yürütebileceğiz.

Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve 
Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEST-
MER) Müdürü Prof. Dr. Günnur Koçar, biyokütle kay-
naklarının teorik olarak, Türkiye’nin yıllık elektrik 
tüketiminin üçte birini karşılayabileceğini söyledi. 
Koçar, İzmir özelinde tüm Türkiye’ye hizmet ver-
meyi ve Türkiye’nin sahip olduğu biyokütle kaynak-
larından maksimum fayda sağlanmasını amaçlayan 
BESTMER’in İzmir Kalkınma Ajansı’ndan 6 milyon 
850 bin lira, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan ise 13 
milyon 50 bin lira hibe desteği alarak, 2014 yılında 
hayata geçirildiğini söyledi.

BESTMER’in tüzel kimliğinin oluşturulmasına 
yönelik çalışmaların ise 2019 yılında başlatıldığını 

kaydeden Koçar, merkezin Ege Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Budak’ın da desteğiyle, Yükseköğ-
retim Yürütme Kurulu tarafından 17 Şubat 2020 ta-
rihli Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla kurulduğunu 
ifade etti.

Türkiye’de öncelikle sığır ve kanatlı gübresi kul-
lanımıyla doğal gaz benzeri bir gaz karışımının üre-
tilmesine olanak sağlayabilen biyogaz potansiyelini 
ele almak gerektiğini belirten Koçar, Biyokütle Ener-
jisi Potansiyeli Atlası (BEPA) 2020 çalışmasına göre; 
Türkiye’de 17 milyon sığır potansiyeli olduğu düşü-
nüldüğünde, yıllık 120 milyon ton atık elde edilebile-
ceğini söyledi.

Koçar, bu atıkların pratikte mümkün olmasa da 

BESTMER Müdürü Prof. Dr. Günnur Koçar, biyokütle kaynaklarının teorik olarak, Türkiye’nin yıllık 
elektrik tüketiminin üçte birini karşılayabileceğini söyledi. Koçar, Biyokütle Enerjisi Potansiyeli Atlası 
2020 çalışmasına göre; Türkiye’deki 17 milyon sığırdan yıllık 120 milyon ton atık elde edilebileceğini 
belirterek “Bu atıkların pratikte mümkün olmasa da tamamının kullanıldığı varsayıldığında yıllık 
yaklaşık olarak doğal gaz tüketiminin yüzde 4’üne karşılık gelecek oranda biyogaz üretilebilir” dedi… 

FERMENTE ATIKLAR GÜBRE 
YERİNE KULLANILABİLİR“Biyokütle yıllık elektrik 

tüketiminin üçte birini 
karşılayabilir”
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Başkanı Mustafa Yılmaz’ın katılımıyla bir toplantı 
gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, ülke gene-
linde kurulacak şarj istasyonlarının yol haritasının 
masaya yatırıldığı ifade edildi. Açıklamada, toplan-
tıda şarj istasyonlarının kurulumunda teknik ve idari 
hususların yanı sıra şarj yönetimi ve donanım stan-
dartlarının oluşturulması, gerekli mevzuat düzenle-
meleri, fiyatlandırma, yavaş ve hızlı şarj gereksinim-
leri, ulusal projeksiyon ve uluslararası gelişmelerin 
ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada toplantıya ilişkin değerlendirmele-
rine yer verilen Bakan Dönmez, Türkiye’de her bin ki-
şiye 155 araç düştüğünü belirterek, “2030 yılına gel-
diğimizde 1 ila 2,5 milyon elektrikli aracın yollarda 
olacağını öngörüyoruz. Bu araçlar için her 10 araca 
1 şarj noktası olacak şekilde şarj noktası planlaması 
yapıyoruz. Böylece yaklaşık 250 bin adet kamuya 
açık şarj noktası oluşturacağız” bilgisini paylaştı. 
Dönmez, şarj altyapısının araç piyasaya çıkmadan 
önce hazırlanması için çalışmalara başladıklarını 
ifade ederek, konuyla ilgili bir çalışma grubunun 
oluşturulduğunu bildirdi. Türkiye’nin enerjisini, Tür-
kiye’nin otomobiliyle buluşturacaklarını kaydeden 
Dönmez, şöyle devam etti:

Dünyada dijitalleşmenin artmasıyla elektriğin 
önemi daha da artıyor. Akıllı sistemler, yapay zekâ 

ve depolama gibi teknolojilerle enerjide ciddi bir de-
ğişim yaşıyoruz. Bugün elektriği sadece klasik an-
lamda tüketici dediğimiz kişi ya da kurumlar tüket-
miyor. Tüketici kavramı insan yerine artık nesneleri 
ve nesnelerin interneti tabanlı bir enerji talebini de 
oyuncu yapıyor. Günümüzün oyuncuları artık TOGG 
örneğinde de olduğu gibi cansız nesneler ve yapay 
zekâ yazılımları da olabiliyor. TOGG’un her türlü 
yapay zekâ temelli teknolojiyle eşleşecek ve onları 
yönlendirecek olması bunun en güzel örneklerinden 
birisi.

“Teknolojiyi enerji sektörünün her birimine 
aktarıyoruz”

Dönmez, enerjideki dönüşüme yakıt ve teknoloji 
temelli attıkları adımlarla hazırlandıklarına değine-
rek, “Enerji politikalarımızı hem üretim-tüketim hem 
de teknoloji noktasında eşgüdüm halinde yürütü-
yoruz. Enerji portföyümüzde yerli ve yenilenebilir 
enerjinin payını artırarak hem Türkiye’nin enerjisini 
yeniliyor hem de konjonktürel gelişmelere karşı 
daha dirençli bir altyapı oluşturuyoruz. Öte yandan 
dijitalleşmenin artmasıyla birlikte her türlü geliş-
meyi enerji teknolojilerine aktarıyoruz. Yerli otomo-
bille ilgili de bu anlamda gereken bütün süreçleri bir 
araya getirmek için diğer bakanlıklarımızla da koor-
dineli olarak çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 
yerli elektrikli otomobilin şarj altyapısı için çalışma-
lara başladıklarını belirterek, “Her 10 araca 1 olacak 
şekilde şarj noktası planlaması yapıyoruz. Böylece 
yaklaşık 250 bin adet şarj noktası oluşturacağız” 
dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapı-
lan açıklamada, Türkiye’de 2022’de banttan inecek 
seri üretim ilk yerli otomobilin şarj altyapısının ku-
rulması için çalışmalara başladığı kaydedildi. 

Bakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez’in ev sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

“Her 10 araca bir şarj 
noktası yapılacak”

Yerli elektrikli otomobilin şarj altyapısı için Enerji, 
Sanayi ve Çevre bakanları bir araya geldi. Toplantı 
hakkında bilgi veren Bakan Dönmez, Türkiye’de 

her bin kişiye 155 araç düştüğünü belirterek, “2030 
yılına geldiğimizde 1 ila 2,5 milyon elektrikli aracın 
yollarda olacağını öngörüyoruz. Bu araçlar için her 
10 araca 1 şarj noktası olacak şekilde şarj noktası 
planlaması yapıyoruz. Böylece yaklaşık 250 bin 

adet kamuya açık şarj noktası oluşturacağız” dedi…
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pılmak istenen her türlü çalışmayı gerçekleştirmek-
tedir. Bu çalışmalar saha personeli ve yapay zekayı 
bir araya getirmekte, “Human In The Loop” olarak 
isimlendirilen siber-insan etkileşimini sağlamak-
tadır. Böylece kritik karar alma süreçlerinde yapay 
zekanın öngörüsünü ve diğer sistemlerde henüz 
olmayan “Agent Based Decision Making” altyapı-
sını kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. Bunların 
gerçekleşmesinde teknoloji devlerinin kullanmış 
olduğu yüksek teknoloji içeren standartlara uygun 
Tensorflow, H2o.ai, OpenAI gibi altyapılar kullanıl-
maktadır.

BM EİS IoT Platformu’nun faydaları
1 MW’lık bir santralde; panel kirliliği, ot büyü-

mesi, panel arızası ve benzeri sorunlardan kaynaklı 
ortalama verim kaybı yüzde 10’dur. Bu verim kay-
bının bir aylık yaklaşık faturası 2 bin dolar, yıllık ise 
30 bin dolar. IoT platformunun ürettiği anlık alarm-
lar sayesinde santraldeki problemlere kısa sürede 
müdahale şansı bulunabilir ve zamanında fark edi-
lemeyen arıza kaynaklı yüksek maliyetlerin önüne 
geçilebilir.

Saatlik santral üretiminin, limit değerini aşması 
nedeniyle o aya ait kazanç kaybı yaklaşık 24 bin do-
lar. Oluşturulan alarmlar ve kesicinin belirli süre 
açılması ile bu kaybın önüne geçilebilmektedir.

Hava istasyonun izlenmesi sayesinde rüzgar, sı-
caklık ve nem gibi değerlerin kayba etkisi belirlenir. 
Bu sayede kayıp çözümleri için daha hızlı aksiyonlar 
alınabilir. Kayıpların çevresel faktör olup olmadığının 
tespit edilmesi ekstra masrafların önüne geçecektir. 
Böylelikle ekipman giderlerinde yüzde 15’e varan 
bir tasarruf sağlanabilir. Hava tahminleme modülü 
sayesinde firmaları yaklaşık 8 bin Euro’luk hava is-
tasyonu kurma maliyetinden kurtarır ve kalibrasyon 
masrafları da dolaylı olarak ortadan kalkar. Hava 
istasyonları sadece bir noktaya kurulduğunda sağ-
ladığı veriler kullanıcıları yanıltmakta ve gerçek per-
formanslar görülememektedir. Bu nedenle aylık 2 
bin dolar seviyelerinde kayıplar yaşanabilmektedir.

String bazında inceleme yaparak düşük üretim 
yapan invertör için giriş ve çıkış akımları karşılaş-
tırılarak String bazlı tespit yapılabilmektedir. Bu da 
sahadaki işçilik maliyetlerini yaklaşık yüzde 40 ora-
nında azaltıyor. Invertör ve EKK verilerinin aynı anda 
izlenebilmesi sayesinde invertörden sayaca ulaşana 
kadar kaybın belirlenebilmesi sağlanmaktadır.

Başarı Mobile, enerji üretim santrallerinin ve-
rim ve gelirlerini artırmak için Ar-Ge ve mühendis-
lik desteği sunuyor. 2012 yılında TEDAŞ için OSOS 
yazılımı geliştiren şirket, ardından TEİAŞ’ın enerji 
nakil hatlarının yüksek çözünürlükte kameralarla 
izlenmesini ve bunların raporlanmasını sağlayan 
platform geliştirdi. Bu başarılarını YEDAŞ ve OE-
DAŞ’a OSOS yazılım ve donanım platformu geliştire-
rek sürdüren Başarı Mobile, geliştirilmiş olan OSOS 
platformunu EDAŞ’ların talepleri doğrultusunda bu 
alanda ilk olan Alçak Gerilim İzleme Sistemi’ne dö-
nüştürdü.

Şirketten yapılan basın açıklamasında, bu IoT 
platformu sayesinde enerji üretim santrallerinin 
anlık takip edilebildiği, arızaların önceden tespit edi-
lebildiği, beklenen ve gerçekleşen üretimin karşılaş-

tırılabildiği ve santral sahiplerinin gerçek kazançla-
rını anlık izleyebildikleri vurgulandı.

BM EİS IoT platformunda yapay zeka 
kullanımı

BM EİS IoT platformunu kullanarak sahalar ger-
çek zamanlı izlenebilir. Sahadaki herhangi bir prob-
lemin önceden tahmin edilmesi yatırımcılar için çok 
önemlidir. BM EİS IoT platformu cihazlardan alınan 
verileri merkezdeki büyük veri havuzuna aktarmak-
tadır. Daha sonra büyük veri havuzunda depolanmış 
veri üzerinde önleyici bakım ve öngörücü bakım 
analitik uygulamaları çalışmaktadır. Sahadaki tüm 
envanter 7/24 kontrol altındadır.

Sahadaki cihazlardan gelen veriler ile eğitilen 
yapay zeka modelleri, akıllı olarak üretim tahmini, 
arıza tespiti, kural tabanlı alarmlar ve bu alanda ya-

Enerji üretim santrallerinin verim ve 
gelirlerini artıran izleme sistemi

YEDAŞ ve OEDAŞ’a OSOS yazılım ve donanım platformu geliştiren Başarı Mobile, 
geliştirilmiş olan OSOS platformunu EDAŞ’ların talepleri doğrultusunda bu alanda 
ilk olan Alçak Gerilim İzleme Sistemi’ne dönüştürdü…

KARSAN ELEKTRİKLİ 
ARAÇ LABORATUVARI 

KURACAK
Karsan, otomotiv sektöründe mesleki eğiti-
me katkı sağlamak amacıyla Bursa Valiliği ve 
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile “Mesleki ve 
Teknik Eğitimde İş Birliği Protokolü” imzaladı. 
İmzalanan protokolle “Karsan Elektrikli Araç-
lar Teknoloji Laboratuvarı” kurulması ve bu 
alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün 
yetiştirilmesi hedefleniyor.
Kadın istihdamına da katkı sağlanacak
Söz konusu protokolle “Karsan Elektrikli Araç-
lar Teknoloji Laboratuvarı kurulması” ve bu 
alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün 
yetiştirilmesi hedefleniyor. Mesleki ve Teknik 
Anadolu Liseleri’nin 10. sınıflarından seçile-
rek eğitim görecek 20 öğrencinin en az yüzde 
50’sini kız öğrencilerin oluşturması planlanır-
ken, çalışmayla; yakın geleceğin kadın istihda-
mının artırılmasına öncülük etmesi amaçlanı-
yor. Söz konusu iş birliği; mezun olana kadar 
Karsan Elektrikli Araçlar Teknoloji Laboratuva-
rı’nda okuyacak öğrencilerin, gelecekte sektör 
ve yeni teknolojilere katma değer yaratacak 
bireyler olması açısından ayrı bir önem taşıyor. 
İmzalanan protokol kapsamında; okullarda 
eğitimi verilen alanları sektörle birlikte tasarla-
mak ve mezunların iş hayatına hazırlanmaları-
na destek olunması amaçlanıyor.
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TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Yarışması’nda fizik alanında ‘güneş panellerinin 
verimliliğini arttırma’ projesiyle Türkiye birincisi, 
Malatyalı 17 yaşındaki lise öğrencisi Feridun Bala-
ban oldu. Malatya Bilim ve Sanat Merkezi’nde son 
sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Feridun Balaban, şeker 
fabrikalarının en son atığı olan ‘melas’ı kullanarak 
‘kuantum noktaları’ adı verilen ve farklı işlevler yük-
lenebilen sıvıyı üretti. Bu sıvıyı güneş panellerinde 
kullanarak daha verimli elektrik üretmeyi başardı. 
Geliştirdiği projeyle ‘51. TÜBİTAK Lise Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Yarışması’na başvuran Balaban, 
fizik alanında birincilik ödülüne layık görüldü.

Balaban, projesiyle ilgili şu açıklamalarda bu-
lundu: Günümüzde enerji kaynağı olarak bakıldı-
ğında kömür, petrol ve benzeri fosil yakıtlar kullanı-
lıyor ancak fosil yakıtlar çevreye zarar veriyor. Bütün 
enerji kaynaklarının temeli güneştir. Ben direkt gü-
neş ışığını elektrik enerjisine çevirerek daha verimli 
bir şekilde güneş panellerinde kullandım. Bunu da 
nasıl daha verimli hale getirebilirim diye düşündüm. 

Başlangıç olarak çok ucuza ve kolay bir şekilde bu-
lunabilen melası kullandım. Melas şeker fabrikaları-
nın son atığıdır ve melası kullanarak kuantum nok-
talarında çok yüksek verimler elde ettim. Bunları 
güneş panellerinde kullanarak daha verimli güneş 
panelleri yaptım. Geliştirdiğim kuantum noktalarının 
maliyeti piyasada yüksek. Kullandığım malzemeyle 
bunun daha ucuza mal edilebileceğini gösterdim. Bir 
güneş panelinin içine birden fazla güneş paneli ekle-
yerek kaplama yaptım. Bu sayede birden çok güneş 
panelini aynı yüzeye sığdırdım. Bunun içine de yap-
tığım kuantum noktalarını katkıladım ancak diyelim 
ki sizin hali hazırda güneş çiftçiliğiniz var. Direkt bu 
teknolojiyi satın alırsanız zarar edeceksiniz. Bunu 
engellemek için de yaptığım kuantum noktalarını bir 
filme kapladım ve o filmin içine ekledim. Bu sayede 
kolay uygulanabilir bir şekilde direkt bant yapıştırır 
gibi güneş panellerinin üzerine yapıştırdım. Güneş 
panellerine ultraviyole yani bizim göremediğimiz 
ışınları alarak elektrik üretmeyi sağladım.”

Tuzlu deniz suyunu temiz içme suyuna dönüş-
türebilen bir teknoloji, dünya çapında milyonlarca 
yaşamı değiştirme potansiyeline sahip. Bu nedenle 
bilim adamları, tam da bunu gerçek kılmak için pro-
jeler yürütüyor. ScienceAlert’ün aktardığı habere 
göre, Avustralyalı bilim insanları, güneş ışığıyla bir-
likte Metal Organik Çerçeve (MOF) ismi verilen bir 
bileşiği kullanarak, suyu sadece yarım saat içinde 
saflaştırmayı başardı.

Independent Türkçe’de yer alan haberde, araş-
tırmacıların PSP-MIL-53 adlı yeni bir MOF malze-
mesi ürettiği açıklandı. Söz konusu madde, suya ve 
karbondioksite tepki verme şekliyle bilinen MIL-53 
isimli malzemeden yapıldı. Şimdiye kadarki en umut 
verici teknoloji olduğu söylenen yöntemin Dünya 
Sağlık Örgütü’nün tuzdan arındırma standartlarını 

karşıladığı bildirildi.
İlk testler sonucunda bir kilogramlık MOF bileşe-

ninden günde yaklaşık 139,5 litre (37 galon) temiz su 
üretilebileceği anlaşıldı. Ayrıca bu malzemenin, Gü-
neş ışığına sadece 4 dakika maruz kaldıktan sonra 
sudan emdiği tüm tuz iyonlarını serbest bıraktığı ve 
tekrar kullanıma hazır hale geldiği görüldü.

Monash Üniversitesi’nden kimya mühendisi Hu-
anting Wang, “Güneş ışığı dünyadaki en bol yenile-
nebilir enerji kaynağıdır. Diğer teknolojilerin yüksek 
enerji tüketimi ve kimyasal kullanımı gibi bir dizi 
dezavantajı bulunuyor. Güneş ışığını kullanarak yeni 
bir tuzdan arındırma süreci geliştirmek, enerji açı-
sından verimli, çevresel açıdan sürdürülebilir bir 
çözüm sunar.”

Deniz suyunu kısa sürede içme 
suyuna dönüştüren teknoloji

Liseli gençten “güneş panellerinin 
verimliliğini arttırma” projesi
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Kurumların ihtiyacı: Yetkinlik…
Mevcut dönemde hızlı karar alan ve çevik dav-

ranan kurumların başarılı olduğuna, bu hareket ka-
biliyetini kazanmak içinse insan kaynakları uzman-
larına önemli görevler düştüğüne değinen Öztınaz, 
“Sıklıkla Darwin’i andığımız günler yaşıyoruz. Nor-
malleşme sürecinde güçlü ya da en büyük kurumlar 
değil; en çok uyum sağlayanlar dönemi az zararla 
atlatacak, belki de yeni fırsatlar bulacak. Bu ne-
denle belirsizlik ortamlarında yönetmeye ve sonuç 
almaya yetkin kişilere olan ihtiyaç artıyor. Yatırım 
yapılacak, aranan özellikler arasında ise; giri-
şimcilik, doğru analiz yeteneği, karmaşık 
problem çözme kabiliyeti ve empati, 
çeviklik, uyum gösterme gibi konu-
lar öne çıkıyor. İş geliştirme yetkin-
liği ve kurum içi girişimcilik dikkat 
çeken diğer yetkinlikler arasında 
sayılabilir” dedi. 

Salgın döneminin iş dün-
yasına olan en büyük mirasla-
rından birinin uzaktan çalışma 
modeli olacağını anlatan Öztınaz, 
“Covid-19’dan önce iş dünyasında 
yapılan araştırmalar geleneksel 
çalışma yöntemlerinin gelecekteki iş 
modellerine cevap vermediğini bize gös-
teriyordu. Salgın döneminin bize en büyük mirası 
olan uzaktan çalışma modeli önümüzdeki süreçte; 
çalışan deneyimi, performans, kariyer, şirket kültürü 
gibi pek çok kavrama dokunacak ve değiştirecek” 
dedi. 

Mevcut koşullarda uygulanan uzaktan çalışma 
modelinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini de anla-
tan Öztınaz, “Şu andaki şartları geleceğin modeli ile 
karıştırmamamız gerekiyor. Hali hazırda global bir 
kriz yönetimi yapıyoruz. Uzaktan çalışmak; sınırsız 
mesai saati, gece yarılarına dek her maile cevap 
vermek ya da yoğunluktan yemek bile yiyememek 
demek değildir. Odaklanmamız gereken asıl konu; 
değişimin başladığı ve farklı çalışma modellerinin 
önümüzdeki dönemin bir gerçeği olduğudur” dedi.

“Zor bir sürece giriyoruz…”
İş dünyasının zor bir sürece girdiğine değinen 

Öztınaz, “Gelecek aylar iş dünyası için maalesef zor 
olacak. Çünkü önümüzde bir resesyon var. Yaratıcı 

olmak zorundayız. STK’lar ve kurumlar olarak yeni 
çalışma yöntemlerine alışmamız, adaptasyonu ko-
laylaştırıcı rol oynamamız, konunun yasal mevzu-
atı ile ilgili altyapıların hazırlanmasını sağlamamız 
gerekiyor. Çünkü hibrit çalışma modellerinin hayata 
geçmesi an meselesi” dedi.

Pandemi döneminin kurumları üç farklı tipe ayır-
dığını anlatan Öztınaz, “Pandemiyi nasıl yaşadığımız 
şirketin liderlik olgunluğuna, coğrafyasına, sektö-
rüne, yaşam döngüsünün neresinde olduğuna göre 
de değişti. Şirketlerin pandemi savaşını yaptıkları 

işe göre 3 kategoride görüyorum. Bunlar-
dan ilki; krizin başlaması ile keskin bir 

talep düşüşü ve gelir kaybı yaşayan 
şirketler. Bu şirketler, hayatta kal-

maya odaklandı. Kemik kadrolarına 
çekilerek işlerini sürdürmek için 

mücadele ettiler. İkinci tip şirket-
lerse nispeten finansalları güçlü, 
yaptıkları iş sekteye uğrasa da 
iş devamlılığından fazla endişe 
duymayan şirketler. Rekabetten 

ve fırsat kaybından endişe etse-
ler de hayatta kalma kaygısını kısa 

dönemde yaşamayan şirketler. Bu 
kurumların çalışanlarına odaklanmaya 

imkanı ve isteği oldu. Ekiplerin fiziksel 
ve mental sağlıkları için anlamlı uygulamalar 

hayata geçirdiler. Atölyeler gerçekleştirildi, evden 
çalışma sürecinin nasıl olacağına dair eğitimler ve-
rildi, kitler dağıtıldı. Dönemi iyi değerlendiren bu ku-
rumların geleceğin iş dünyası için çalışmalar yapma 
şansı bile oldu” dedi. 

Yanılan liderler var…
Uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin ömrünü 

pandemiye bağlayan ve çalışanlarını eskisi gibi 
ofiste görmek isteyen liderler olduğunu belirten 
Öztınaz, önümüzdeki dönemde iş yaşamında ola-
cak muhtemel değişimlerin de altını çizdi. Öztınaz: 
“İçerisinde geçtiğimiz dönem farklı çalışma model-
lerinin doğru yönetilmesinin maliyet konusunda da 
karlı olduğunu ortaya koydu. Her şey eskisi gibi ol-
mayacak belki ama tamamen de değişmeyecek. Ça-
lışanların belli bir bölümü ofisten çalışırken belli bir 
kısmı uzaktan çalışmaya devam edecek.  Bu hem 
maliyet yönetimi hem jenerasyonların beklentisi 
hem de sürdürülebilirlik açısından talep edilecek.”

Pandemi döneminde aldıkları önlemlerle adeta 
yeni bir kolektif bilinç yaratan kurumlar için normal-
leşme süreci başladı. Ancak iş dünyasının salgın ile 
sınavı hala devam ediyor. Zira farklı çalışma model-
leri, ekip ilişkileri, iş-yaşam dengesi ve kurumların 
süreç içinde edindiği rol, normalleşme reçetesinin 
başarı oranını etkiliyor. Yeni dönem için şirketlerin 
farklı hamleler yapmaya başladığını anlatan PER-
YÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Berna Öztınaz’a göre pandemi sınavı-

nın iş dünyasına ve ekonomiye yönelik sonuçlarını 
kısa dönemde önce anlamak zor olacak. 

Öztınaz, “Yaşadığımız süreçte çözüm üretmek 
için kolektif çabalara ihtiyacımız var. Covid-19 bir 
kriz durumunda hep birlikte nasıl hareket edebildi-
ğimizi test etti. Bu sebeple PERYÖN olarak kurumsal 
tecrübelerimizle elimizdeki bilgileri süzmeye ve ta-
rafları en doğru şekilde bilgilendirmeye çalışıyoruz. 
Ancak sürecin iş dünyası üzerindeki etkilerini anla-
mak zamanımızı alacak” dedi. 

“Normalleşme sürecinde uyum 
sağlamayı başaranlar kazanacak”

PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz, pandemi sonrasında 
iş dünyasının nasıl şekilleneceğine dikkat çekti. Sadece uzaktan çalışma değil, farklı iş modellerine 

de hazırlıklı olunması gerektiğine değinen Öztınaz’a göre sürecin kurumlar üzerindeki gerçek etkisini 
görebilmek için en az altı ay beklemek gerekecek…
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2- İNTERNET BAĞLANTISINA DİKKAT
En öncelikli konuların başında kesintisiz bir in-

ternet bağlantınızın olması geliyor. Görüşme es-
nasında kopan internet, hem işe başvuru yapanın 
hem de görüşmeyi yapanın dikkatinin dağılmasına 
yol açar ve kişileri strese sokabilir. Bu durum taraf-
ların kendisini ifade edememesini de sağlayacağı 
için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden online 
görüşme yapmadan önce internet bağlantısını ga-
rantiye almanın yolu aranmalı ve her ihtimale karşı 
bir B planı oluşturulmalıdır. 

3- SADE BİR ARKA PLAN VE OMUZ HİZASI 
KAMERA AÇISI TERCİH EDİLMELİ

Görüşme esnasında arka planınızın sade ve 
dikkati dağıtmayan bir lokasyon olmasına dikkat 
etmelisiniz. Görüşme yapan kişiler tamamen bir-
birine odaklanmalı ve görüntü kirliliği oluşmamalı. 
Kameranızın konumunu görüşme öncesinde ayar-
layıp, ciddi bir görüntü yakalamanız gerekir. Bunun 
için de omuz planda bir kamera açısı tercih edilmeli. 

4-GİYİMİNİZE ÖZEN GÖSTERMELİSİNİZ
İş görüşmelerinin en önemli konularından bi-

risi de karşınızdaki kişiye ilk izlenimi veren görün-
tünüzdür. Online görüşmelerde de prezentabl bir 
görünüme sahip olmak size avantaj sağlayacaktır. 
Koyu tonlarda ve ciddi bir giyim ile bunu sağlayabi-
lirsiniz. Bakımlı ve dikkatli görünmeniz karşınızdaki 
kişiye ve işe verdiğiniz önemin de göstergesidir. 

5- İŞ ODAKLI VE NET OLMALISINIZ
İş görüşmeniz sırasında kelimeleri tane tane ve 

vurgulu bir şekilde kullanarak kendinizi net ifade 
etmelisiniz. Önceden ayna karşısında bir prova 
yapmanız faydalı olacaktır. Konunun tamamen iş 
olduğunu unutmadan, alakasız konulara ve özel 
hayatınıza dair detaylara girmeden deneyimlerinizi 
anlatmalısınız. Ne çok samimi ne de çok soğuk ve 
sert bir imaj çizin.

Yeni koronavirüs salgını iş ve çalışma hayatında 
birçok rutini değiştirdi hatta bazılarını tarihe gömdü. 
Sadece bilgisayar başında çalışanların alışık olduğu 
uzaktan çalışma artık iş dünyasının tüm departman-
larında etkisini gösteriyor. Bu alanlardan biri de iş 
arama ve iş görüşmeleri… Kısa süre öncesine kadar 
daha çok tanıdıklar vasıtasıyla, birebir görüşerek 
iş bulunabilen inşaat sektörü bile dijitalleşmeden 
payını aldı. İŞKUR’un resmi istihdam merkezi konu-
munda olan, yapı-inşaat sektörüne özel kariyer plat-
formu Workindo.com CEO’su Erhan Kocabaş, yeni 
dönemde projelere insan kaynağı sağlama konu-
sunda dijital platformların kullanılmasının daha da 
artacağına değinerek, “Dijitalleşmenin kullanılmaya 
başlandığı her alanda, koronavirüs etkisiyle bu süreç 
daha da hızlandı. Pandemiden önce işimizin online 
kariyer sitesi olmasından kaynaklı iş görüşmelerini 
online olarak yapıyorduk. Pandemi sırası ve sonra-

sında bu görüşmeler çok daha fazla artış gösterdi. 
Birçok sektörde kariyer anlamında da gerek şirket-
ler gerekse de çalışanlar yine online platformlardan 
iş başvuruları ve görüşmeleri gerçekleştirmeye de-
vam edeceklerdir” dedi. 

Mavi yakalıların ağılıkta olduğu inşaat sektö-
ründe online iş görüşmesi yaparken birtakım kriter-
lere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Erhan 
Kocabaş, 5 önemli maddeyi şöyle sıraladı: 

1-KONFORLU VE SAKİN BİR ORTAM SEÇMELİSİNİZ
İş görüşmeleri genelde heyecanın yüksek olduğu 

anlardır ve kişi kendisini her anlamda rahat hisset-
melidir. Bu yüzden de bulunulan ortam sizi rahat 
ettirecek bir yer olmalı. Her iki tarafında birbirinin 
sesini rahatça duyabileceği sessiz ve tek başınıza 
olabileceğiniz bir ortam verimli bir görüşme gerçek-
leştirmenizi sağlayacaktır. 

Online iş görüşmelerinde 
dikkat edilmesi gereken 

5 önemli nokta
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi birçok alanda dijitalleşmeye geçilmesine ön ayak oldu. 

Salgının etkisiyle, çeşitli sektörlerde yüz yüze yapılan iş görüşmeleri, yerini online platformlarda birebir 
yapılan görüşmelere bıraktı. Beyaz yaka çalışanlarda önceki dönemlerde az da olsa kullanılan bu yöntem, 

Covid-19 ile birlikte mavi yaka çalışanlar tarafından da kullanılmaya başlandı…

“Türkiye’nin En İyi İş 
Yeri” seçilen 32 şirketin 
16’sı Koç Topluluğu’ndan
Dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim 

danışmanlığı şirketi Kincentric tarafından 

gerçekleştirilen “Kincentric Best Employers 2019” 

araştırması sonucunda “Türkiye’nin En İyi İş Yeri” 

ödülünü almaya hak kazanan 32 şirketin 16’sını Koç 

Topluluğu şirketleri oluşturdu…

Türkiye’nin en iyi iş yerleri listesinde zirvede yer 

bulmaya devam eden Koç Topluluğu’ndan 16 şirket, 

dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim da-

nışmanlığı şirketi Kincentric tarafından 20 yılı aşkın 

süredir yapılan ve Türkiye’de 2006 yılından bu yana 

gerçekleştirilen “Kincentric Best Employers 2019” 

araştırmasında ,“Türkiye’nin En İyi İş Yeri” ödülleri sa-

hiplerini buldu. 

Türkiye’nin en geniş katılımlı iş yeri araştırması 

olan ve şirketlerin bünyesindeki çalışanlar tarafından 

yapılan değerlendirmeler kapsamında oluşturulan 

listede, çalışanlarına en iyi iş yeri deneyimi ve çalışma 

ortamını sağlayan 32 şirket, “Türkiye’nin En İyi İşyeri” 

olmaya hak kazandı. Şirketler ‘liderlik’, ‘çeviklik’, ve 

‘yetenek odağı’ olmak üzere üç kategoride değerlen-

dirildi. Araştırma sonucunda ödül alan 32 şirketin ya-

rısını Koç Topluluğu şirketleri oluşturdu. Koç Holding 

ile birlikte topluluk şirketlerinden Aygaz, Bilkom Bili-

şim Hizmetleri, Demir Export, Ditaş Deniz İşletmeciliği 

ve Tankerciliği, Divan Turizm İşletmeleri, Entek Elekt-

rik Üretimi, Ford Otosan, Koçtaş, Körfez Ulaştırma, 

Opet Petrolcülük, Otokar Otomotiv ve Savunma, Oto-

koç Otomotiv, Setur Marinalar, Vehbi Koç Vakfı ve Yapı 

Kredi Finansal Kiralama ödüle layık görüldü. 
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TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2020 Temmuz ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %62,35 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %37,65 olarak gerçekleşmiştir4. 

 

2019 yılı Temmuz ayında 304,55 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı 
(PTF), 2020 yılı Temmuz ayında, bir önceki yıla göre %2,7 oranında azalarak 296,36 TL/MWh 
olarak kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (281,91 
TL/MWh) %5,1 oranında artış göstermiştir.  

Temmuz 2020’de en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 1 Temmuz Çarşamba günü 
320,14 TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 5 Temmuz Pazar 
günü 257,53 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde 
ise en yüksek PTF değerinin 27 Temmuz Pazartesi günü saat 14:00’da 350,00 TL/MWh, en 
düşük PTF değerinin ise 13 Temmuz Pazar günü saat 06:00'da 140,01 TL/MWh olarak 
gerçekleştiği görülmektedir. 

 

 
4 2020 Temmuz verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 31 Temmuz 2020 tarihli Kamusal 
Rapordan alınmıştır.  

APLUS ENERJİ TEMMUZ 2020 ANALİZİ 

2020 yılı Temmuz ayında gerçekleşen toplam 27.209 GWh elektrik üretiminin %78,18’i serbest 
üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 3,46 puan azalmış, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre ise 8,86 puan 
artmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini %18,9 oran ile EÜAŞ santralleri ve %2,6 oran ile İşletme Hakkı Devir 
santralleri izlemektedir. Toplam üretimin %0,2’sine karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-Devret 
santralleri tarafından üretilmiştir1. 

 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise 2020 Temmuz ayında 
toplam üretimin %23,8’inin doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği 
görülmektedir. Barajlı hidroelektrik santraller ilgili ayda toplam üretimin %20,1’ini karşılarken, 
akarsu tipi hidroelektrik santraller ise %5,3 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür 
santralleri temmuz ayında toplam üretimin %22,1’ini karşılarken, yerli kömür santralleri ise 
%14,9 oranında katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar enerjisi santralleri 
toplam üretime %9,7, jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise %2,7 oranında katkıda 
bulunmuştur. Diğer termik santrallerin3 üretimdeki payı ise %1,6 olarak gerçekleşmiştir.  

 
1 Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı Kamusal Raporlardan alınmıştır.  
2 Jeotermal ve Güneş enerjisi santralleri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıflandırılmıştır. 
3 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak 
sınıflandırılmaktadır. 

APLUS ENERJİ TEMMUZ 2020 ANALİZİ

2020 yılı Temmuz ayında ger-
çekleşen toplam 27.209 GWh 
elektrik üretiminin %78,18’i ser-
best üretim şirketleri tarafından 
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tim şirketlerinin üretimdeki payı, 
bir önceki aya göre 3,46 puan 
azalmış, geçtiğimiz senenin aynı 
dönemine göre ise 8,86 puan art-
mıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 

%18,9 oran ile EÜAŞ santralleri ve 
%2,6 oran ile İşletme Hakkı Devir 
santralleri izlemektedir. Toplam 
üretimin %0,2’sine karşılık gelen 
miktar ise Yap-İşlet-Devret sant-
ralleri tarafından üretilmiştir1.

Gerçekleşen elektrik üretimi 
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1  Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin 
yayımladığı Kamusal Raporlardan alın-
mıştır. 
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oranıyla üretime katkıda bulun-
muştur. İthal kömür santralleri 
temmuz ayında toplam üretimin 

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2020 Temmuz ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %62,35 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %37,65 olarak gerçekleşmiştir4. 

 

2019 yılı Temmuz ayında 304,55 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı 
(PTF), 2020 yılı Temmuz ayında, bir önceki yıla göre %2,7 oranında azalarak 296,36 TL/MWh 
olarak kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (281,91 
TL/MWh) %5,1 oranında artış göstermiştir.  

Temmuz 2020’de en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 1 Temmuz Çarşamba günü 
320,14 TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 5 Temmuz Pazar 
günü 257,53 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde 
ise en yüksek PTF değerinin 27 Temmuz Pazartesi günü saat 14:00’da 350,00 TL/MWh, en 
düşük PTF değerinin ise 13 Temmuz Pazar günü saat 06:00'da 140,01 TL/MWh olarak 
gerçekleştiği görülmektedir. 

 

 
4 2020 Temmuz verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 31 Temmuz 2020 tarihli Kamusal 
Rapordan alınmıştır.  

2020 yılı Temmuz ayında pik saatlerde5 304,75 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 295,74 TL/MWh’lik değere göre %3 oranında artmıştır6.  

2019 yılı Temmuz ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 296,31 TL/MWh 
iken, bu değer 2020 yılı Temmuz ayında %2,8 oranında bir azalma kaydetmiş ve 287,97 
TL/MWh olarak gerçekleşmiştir. 

 

2019 yılı Temmuz ayı içerisinde toplam 28.835 GWh olan elektrik talebi, 2020 yılı Temmuz 
ayında bir önceki yıla göre %5,53 oranında azalış göstererek, 27.241 GWh değerine 
düşmüştür7. 2019 yılı Temmuz ayında 36.853 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2020 
yılı Temmuz ayında 36.614 MWh olarak gerçekleşmiştir. 

 

2020 yılı Haziran ayı sonunda 91.461 MW olan toplam kurulu güç değeri 689,6 MW’lık artışla 
2020 yılı Temmuz ayı sonunda 92.159 MW olarak kaydedilmiştir.  

 
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. 
 

%22,1’ini karşılarken, yerli kömür 
santralleri ise %14,9 oranında 
katkı sağlamıştır. Yenilenebi-
lir enerji santrallerinden rüzgar 
enerjisi santralleri toplam üre-
time %9,7, jeotermal ve güneş 
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nında katkıda bulunmuştur. Diğer 
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payı ise %1,6 olarak gerçekleş-
miştir. 
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diğer termik santraller olarak sınıflan-
dırılmaktadır.
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alınmıştır. 
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PTF ise 5 Temmuz Pazar günü 
257,53 TL/MWh olarak kaydedil-
miştir. Piyasa takas fiyatları sa-
atlik bazda incelendiğinde ise en 
yüksek PTF değerinin 27 Temmuz 
Pazartesi günü saat 14:00’da 
350,00 TL/MWh, en düşük PTF 
değerinin ise 13 Temmuz Pazar 
günü saat 06:00’da 140,01 TL/
MWh olarak gerçekleştiği görül-
mektedir.
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A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF orta-
lamaları kullanılmaktadır.
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2020 yılı Temmuz ayında pik saatlerde5 304,75 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 295,74 TL/MWh’lik değere göre %3 oranında artmıştır6.  

2019 yılı Temmuz ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 296,31 TL/MWh 
iken, bu değer 2020 yılı Temmuz ayında %2,8 oranında bir azalma kaydetmiş ve 287,97 
TL/MWh olarak gerçekleşmiştir. 

 

2019 yılı Temmuz ayı içerisinde toplam 28.835 GWh olan elektrik talebi, 2020 yılı Temmuz 
ayında bir önceki yıla göre %5,53 oranında azalış göstererek, 27.241 GWh değerine 
düşmüştür7. 2019 yılı Temmuz ayında 36.853 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2020 
yılı Temmuz ayında 36.614 MWh olarak gerçekleşmiştir. 

 

2020 yılı Haziran ayı sonunda 91.461 MW olan toplam kurulu güç değeri 689,6 MW’lık artışla 
2020 yılı Temmuz ayı sonunda 92.159 MW olarak kaydedilmiştir.  

 
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. 
 

Toplam kurulu gücün %67,8’lık (62.498 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %21,9 (20.201 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
devret santralleri %0,2’lik (150 MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,1’lik (2.827 MW) 
bir orana sahiptir. Lisanssız santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %7 (6.482 MW) 
olarak kaydedilmiştir.  

 
 

2020 yılı Temmuz ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %27,8’lik kısmı (25.615 MW) doğal 
gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %23’lük kısmı (21.242 MW) barajlı hidrolik 
santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12,3’lük (11.313 MW) oran ile yerli 
kömür9 santralleri ve %9,7’lik oran (8.967 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu 
tipi hidrolik santraller %8,6’lık bir orana (7.916 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu 
gücün %8,6’lik bir kısmını (7.901 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün %6,7’lik kısmı 
(6.176 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,6’lik kısmı (1.515 MW) jeotermal enerji 
santrallerinden oluşurken, %1,6’lık kısmı (1.515 MW) ise diğer termik santraller11 tarafından 
oluşturulmaktadır.  

 
8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 31 Temmuz 2020 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi 
raporu kullanılmaktadır.  
9 Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır. 
10 Akarsu tipi hidrolik santrallere lisanssız hidrolik santraller de dahildir. 
11 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik, kojenerasyon ve biyokütle santralleri diğer termik 
santraller olarak sınıflandırılmaktadır. 
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MW) ile ithal kömür santralleri 
izlemektedir. Akarsu tipi hidro-
lik santraller %8,6’lık bir orana 
(7.916 MW) sahipken, rüzgâr 
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9  Taş kömürü, linyit ve asfaltit sant-
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gücün %6,7’lik kısmı (6.176 
MW) güneş enerjisi santralleri, 
%1,6’lik kısmı (1.515 MW) jeoter-
mal enerji santrallerinden olu-
şurken, %1,6’lık kısmı (1.515 MW) 
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2019 yılı Temmuz ayında 3,25 
milyar m3 olarak kaydedilen top-
lam doğal gaz tüketimi, 2020 yılı 
Temmuz ayında (26 Temmuz’a 
kadar) %14,9 oranında bir aza-
lışla 2,76 milyar m3 olarak ger-
çekleşmiştir. Elektrik santralle-
rinde tüketilen doğal gaz miktarı 
2019 yılı Temmuz ayında 890,8 
milyon m3 iken bu miktar, 2020 
yılının aynı döneminde %3,1 ora-
nında azalarak 863 milyon m3 
olarak kaydedilmiştir12. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğal 
gaz miktarının toplam doğal gaz 
tüketimine oranı 2019 yılı Tem-
muz ayında %27,4 iken, bu oran 
2020 Temmuz ayında %31,2 ola-
rak gerçekleşmiştir.

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

12   2020 yılı Temmuz ayı Elektrik 
üretimi için tüketilen toplam doğalgaz 
miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 
raporlarından alınmaktadır. Yuvarla-
malardan dolayı hesaplanan oranlarda 
farklılık bulunabilir. Raporun yapıldığı 
tarihte yayımlanan veriler 26 Temmuz 
2020’ye kadar olan süreyi kapsamak-
tadır. Bu nedenle Temmuz 2020’de son 
beş günlük dönem hesaplamalara da-
hil edilmemiştir.

 
 

2019 yılı Temmuz ayında 3,25 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2020 
yılı Temmuz ayında (26 Temmuz’a kadar) %14,9 oranında bir azalışla 2,76 milyar m3 olarak 
gerçekleşmiştir. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2019 yılı Temmuz ayında 
890,8 milyon m3 iken bu miktar, 2020 yılının aynı döneminde %3,1 oranında azalarak 863 
milyon m3 olarak kaydedilmiştir12. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam 
doğal gaz tüketimine oranı 2019 yılı Temmuz ayında %27,4 iken, bu oran 2020 Temmuz ayında 
%31,2 olarak gerçekleşmiştir. 

 

 
 

 
12  2020 yılı Temmuz 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. Raporun yapıldığı tarihte yayımlanan veriler 26 Temmuz 
2020’ye kadar olan süreyi kapsamaktadır. Bu nedenle Temmuz 2020’de son beş günlük dönem 
hesaplamalara dahil edilmemiştir. 

 
 

2019 yılı Temmuz ayında 3,25 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2020 
yılı Temmuz ayında (26 Temmuz’a kadar) %14,9 oranında bir azalışla 2,76 milyar m3 olarak 
gerçekleşmiştir. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2019 yılı Temmuz ayında 
890,8 milyon m3 iken bu miktar, 2020 yılının aynı döneminde %3,1 oranında azalarak 863 
milyon m3 olarak kaydedilmiştir12. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam 
doğal gaz tüketimine oranı 2019 yılı Temmuz ayında %27,4 iken, bu oran 2020 Temmuz ayında 
%31,2 olarak gerçekleşmiştir. 

 

 
 

 
12  2020 yılı Temmuz 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. Raporun yapıldığı tarihte yayımlanan veriler 26 Temmuz 
2020’ye kadar olan süreyi kapsamaktadır. Bu nedenle Temmuz 2020’de son beş günlük dönem 
hesaplamalara dahil edilmemiştir. 
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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 SOSYAL MEDYA 
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