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Enerjisa ‘Görüntülü Teyit Sistemi’ ile iş
kazalarını yüzde 40 azalttı

Kömür üreticileri Ankara’ya
çıkarma yaptı

14 ilde 21 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Enerjisa Dağıtım,
kullanmaya başladığı ‘Görüntülü Teyit Sistemi’ sayesinde 2019’un başından bu
yana iş kazalarını yüzde 40 oranında azaltmayı başardı…

Kömür üreticilerinin mesleki örgütü KÖMÜRDER üyeleri, Ankara’ya çıkarma
yaptı. Dernek yönetimi Enerji Bakanı Dönmez’e sorunlarını anlatıp çözüm
önerilerinden oluşan bir paket sundu. Pakette kamulaştırmadan akaryakıt
fiyatlarına, ücretlerden satışlara kadar geniş bir alanda yaşanan sorunlar ve
çözüm önerileri yer aldı…

DOĞAL GAZ
SANTRALLERİNİN DOĞUDAN
BATIYA YOLCULUĞU
BAŞLIYOR
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Küresel ekonomi toparlanmak
için ortak zemin arıyor

Mutluluğu sağlayan en önemli faktör:
Güçlü ilişkiler

Türkiye ve dünya ekonomisinin değerlendirildiği Bakış’ın yeni sayısında
“Ticaret savaşları ve Brexit süreci küresel ekonomideki riskleri artırırken Türkiye
ekonomisinde de dengelenme sürüyor” saptaması yapılıyor. Enflasyonun
düşüş trendinde olmasına karşın işsizlik rakamının gelecek için sinyal verdiğine
dikkat çekilen araştırmada, Merkez Bankası’nın son faiz kararının ise mevduat
ve kredi faizlerinde düşüş şeklinde kendini göstereceğine vurgu yapılıyor…

Harvard Üniversitesi mutlu ve mutsuz bireyleri birbirinden ayıran faktörlerin
incelendiği bir araştırma yaptı. 1938 yılında başlayan ve 80 yıl süren
araştırmaya 721 aile katıldı. Mutluluğu sağlayan en önemli faktörün güçlü
ilişkiler olduğu saptandı. Öte yandan, sosyal medya kullanımı ise yalnızlık ve
depresyon getiriyor.
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BEREKET ENERJI, GEYVE
RES’I İKLIM ENERJI’YE
SATIYOR

AKSA ENERJI, KONSOLIDE NET
KÂRINI YÜZDE 170 ARTIRDI
Türkiye’nin halka açık en büyük serbest enerji
üreticisi Aksa Enerji, 2019 yılı ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2019’un ilk yarısında kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 170 artırarak 229 milyon TL net kâr elde
etti.
Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) rakamında 752 milyon TL ile bir önceki yıla göre
yüzde 67 artış kaydeden Aksa Enerji’nin faaliyet
kâr marjı yüzde 12.4’ten yüzde 22.6’ya yükseldi.
2015 yılından beri küreselleşme stratejisi doğrultusunda yurt dışı yatırımlarına ağırlık veren
Aksa Enerji’nin bilançosunda özellikle Afrika’daki santrallerin kârlılık üzerindeki olumlu etkisi
dikkat çekti. 2019 yılının ilk yarısında şirketin
cirosunun yüzde 69’u Türkiye ve KKTC’deki santrallerinden sağlanırken, FAVÖK’ünün ise yüzde
65’ini Afrika santralleri oluşturdu. Afrika’da sahip olduğu toplam 476 MW kurulu güce ek olarak
Madagaskar adına 24 MW güçteki bir santrali işleten Şirket, Afrika santrallerinden toplam 727,6
milyon TL ciro elde etti.
Aksa Enerji’nin CEO’su Cemil Kazancı, “Sürdürülebilir kârlılığa odaklanıyoruz. Afrika santrallerinin olumlu katkısıyla 2019 ilk yarıyıl sonunda
657 milyon dolar net finansal borç açıkladık.
Böylece küreselleşme stratejisinin başından beri
toplam 203 milyon dolar borç ödemesi gerçekleştirdik. Türkiye ve yurt dışı operasyonlarımızda
hacimden ziyade kârlılığa odaklandık ve sürdürülebilir büyüme stratejimizle faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz” dedi.
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AYGAZ, DIYABETIK
ÇOCUKLARI İZNIK
KAMPINDA BULUŞTURDU
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Büyüme-Gelişme
ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Çocuk ve Adolesan Diyabetikler
Derneği ve Aygaz’ın desteğiyle gerçekleştirilen
27. Diyabetik Çocuklar Kampı, 28 Temmuz- 3
Ağustos tarihleri arasında DSİ İznik Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Aygaz’ın 15 yıldır destek
verdiği Diyabetik Çocuklar Kampı’na bu yıl 9-18
yaş arasında 102 diyabetli çocuk katıldı. Diyabeti
kendi kendilerine yöneterek yaşamak konusunda uzmanlardan eğitim alan çocuklar, çeşitli
etkinliklerle keyifli vakit geçirdikleri kamptan
yeni dostluklar edinerek ayrıldı.
9-18 yaş arasındaki 102 çocuk kampta çeşitli
etkinliklerle keyifli vakit geçirmenin yanı sıra
gerçekleştirilen eğitimlerle diyabetle yaşamayı
öğrendi. Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin
yanı sıra temel diyabet bakımı ve tedavisiyle
ilgili teorik ders alan çocuklara kamp boyunca
profesör ve uzman doktorlar tarafından uygulamalı eğitimler verildi. Kamp süresince, diyabetik
çocuklara kendi kendilerine yeterek yaşayabilmeleri için ihtiyaç duydukları pek çok konuda
destek sağlandı. Kampta psikososyal destek için
psikolog ve psikiyatrisler de hazır bulundu.

Rekabet Kurumu İklim Elektrik Yatırım şirketinin, Bereket Enerji’nin sahip olduğu Hacim
Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. şirketini
devralmak için başvuruda bulunduğunu duyurdu. 4.6 milyar dolar kredileri nedeniyle 9
bankayla masaya oturan, geçtiğimiz aylarda da
anlaşma imzalayan Bereket Enerji, rüzgar enerjisinde önemli bir şirketini satışa çıkardı. Bereket
Enerji, Geyve Rüzgar Santrali’ni yöneten şirketi
Hacim Enerji Yatırım’ı İklim Elektrik’e devrediyor. Anlaşma sağlanırsa, Bereket Enerji, Hacim
Enerji’deki paylarının tamamını İklim Elektrik’e
satmış olacak.
Bu yıl nisan ayında yapılan Yenilenebilir Enerji
Kaynak Alanları (YEKA) modeline dayalı ikinci rüzgar enerjisi kapasite tahsis yarışması için
Enercon, Enerjisa ile birlikte İklim Elektrik Yatırım şirketi tüm şehirler için başvurmuştu.
2017’de de İklim Enerji Zorlu Holding ile işbirliği
kararı almıştı. İklim Enerji, Tivnikli Ailesi’ne ait
Eksim Yatırım Holding’in iştiraki olarak biliniyor.
Aralarında Dicle Elektrik Dağıtım’ın da olduğu
20’den fazla şirketi olan ve 7 bin çalışanı bulunan Eksim Yatırım Holding, yenilenebilir kaynaklara dayalı 573 MW’lık kurulu güce sahip.
Rüzgar, 441 MW’la ilk sırada yer alıyor.
Bereket Enerji Geyve RES için kapasite hakkını
TEİAŞ tarafından 2011 yılında yapılan kapasite
tahsis yarışmasında kilovat-saat başına 11 kuruşluk katkı payı taahhüdü ile kazanmıştı.

ÇIN’DE EN UCUZ ENERJI
GÜNEŞTEN ELDE EDILIYOR
Yeni yapılan bir araştırmaya göre Çin’deki yüzlerce şehirde güneş enerjisi kaynaklı elektriğin,
şebeke elektriğinden daha ucuza temin edilmeye
başlandığı açıklandı. Ülkenin yenilenebilir enerjiye geçişi konusunda çok önemli olan bu gelişme, Çin ve İsveç’te görev yapan araştırmacıların
verileri neticesinde ortaya çıkarıldı.
Nature Energy dergisinde yayınlanan çalışma
sonuçlarına göre, ülkedeki 344 ilde devlet teşviklerine bağlı kalmadan üretilen güneş enerjisi
kaynaklı elektrik, şebekeden alınan hizmetlerden çok daha ucuza mâl edilebiliyor. Şehirlerin
yaklaşık dörtte birinde ise güneş enerjisi fiyatları kömür santrallerinden üretilen elektrikten de
ucuz.
Geçtiğimiz yıllarda son derece hızlı bir büyüme
gösteren Çin’in güneş enerjisi sektörü, 2018 Haziranı’nda hükümetin aşırı kapasite ve ölü yatırım endişeleri sebebiyle teşvik programlarını
sonlandırmasıyla duraklama sürecine girmişti.
Fakat tüm bu olumsuzluklara rağmen ülkenin
yenilenebilir enerji alanında gösterdiği bu gelişme, atmosferi en çok kirleten ülkelerin içinde
bulunan Çin için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.
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YÜZER NÜKLEER GÜÇ
ÜNITESI AKADEMIK
LOMONOSOV DENIZE
AÇILDI

SAKIT MAMMADOV SERGISI
SOCAR’IN DESTEĞIYLE
AÇILIYOR
Azerbaycan’ın ‘yaşayan mirası’ olarak bilinen ve
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in onurlandırdığı
dünyaca ünlü ressam Sakit Mammadov’un eserleri SOCAR Türkiye desteğiyle sanatseverlerle
buluşuyor. Opalizm tarzının yaratıcısı olan ünlü
ressamın eserleri 5 Eylül - 5 Ekim 2019 tarihleri
arasında Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergilenecek.
Azerbaycan’ın en önemli sanatçılarından biri
olan Sakit Mammadov’un “Opalizm” adlı sergisi
5 Eylül - 5 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul’daki Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nin Beş Kubbe salonunda ziyaret edilebilecek. Bir ay boyunca ücretsiz olarak gezilebilecek
sergide 160’ın üzerinde eser yer alıyor. Portre
resimlerindeki özgünlüğüyle dikkat çeken sanatçının, sergisiyle eş zamanlı olarak sanatını ele
alan kitabı da yine SOCAR Türkiye’nin desteğiyle
okurlarla buluşuyor.
SOCAR Türkiye Kurumsal İletişim Başkanı Murat LeCompte, “Azerbaycan ve Türkiye’nin ortak değerlerini yaşatmak ve bu kalıcı değerleri
daha ileri noktalara taşımak için önemli projelere imza atıyoruz. Bu kapsamda Azerbaycan’ın
yaşayan bir efsanesi olarak bilinen, eserleri ile
sanat dünyasında bir çığır açan böyle kıymetli
bir sanatçıya destek vermekten, eserlerini Türkiye’deki sanatseverlerle buluşturmaktan büyük
mutluluk duyuyoruz” dedi.

Dünyanın ilk yüzer güç ünitesi (FPU) Akademik
Lomonosov, sürekli temiz enerji sağlamak üzere,
Rusya’nın doğu ucunda bulunan Pevek, Chukotka’ya doğru yelken açtı. Türkiye’de kurulan ilk
nükleer güç santrali (NGS) Akkuyu NGS’yi inşa
eden Rosatom’un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Akademik Lomonosov’un yola çıkış sinyalini verirken şu açıklamada bulundu:
“Bu şirketimiz ve Chukotka bölgesi için çok
önemli bir an. Akademik Lomonosov bugün, bölgedeki halka ve iş çevresine temiz ve güvenilir
enerji tedariği sağlayacağı Pevek’e doğru yolculuğuna başladı. Bu, sürdürülebilir ve müreffeh
bir Arktik gelecek yaratmak amacıyla yapılan
çok önemli katkıdır.”
Yüzer nükleer güç tesisi, Pevek’e uzanan 4 bin
700 km’lik yolculuğunu tamamladıktan sonra
bölgenin güç tedariğinde merkez konumda yer
alacak. Orada, yüzer bir nükleer güç santralinin
parçası olarak çalışacak ve Bilibino NGS ile Chaunskaya CHPP’nin yitirdiği kapasitenin yerini
dolduracak.

Ortağınız ya da
hizmet sağlayıcınız
olarak
tüm uzmanlığımızı
sunuyoruz

GELİŞTİRME

İNŞAAT

İŞLETME

Yenilenebilir enerji alanında,
uluslararası ve yerel
tecrübelerimizle çözüm ortağıyız.

©KeithArkins

İhtiyaçlarınızı nasıl karşılayabileceğimizi
öğrenmek için şimdi bizi arayın
Renewable Energy Systems
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İNGILTERE’DEKI
ELEKTRIKLI ARAÇ ŞARJ
ISTASYONU SAYISI BENZIN
ISTASYONLARINI GEÇTI

ENERJISA VE TOBB ETÜ
HASTANESI’NDEN ÖRNEK
ANLAŞMA
Enerjisa Enerji’nin TOBB ETÜ Hastanesi ile imzaladığı anlaşma uyarınca Enerji Performans
Modeli’nden yararlanacak olan hastane, yılda
ortalama 677 bin kWh elektrik ve 207 bin TL’lik
tasarruf sağlayacak. Modele göre hastanenin eski
aydınlatma ürünleri Enerjisa Enerji tarafından
yeni ve yüksek verimli LED aydınlatma ürünleri
ile değiştirilecek. 2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile uyumlu olan Enerjisa Enerji
modelinin yaygınlaşmasının, ülke ekonomisine
de önemli katkıda bulunacağı öngörülüyor.
Yapılan anlaşmayla ilgili konuşan Enerjisa Enerji CEO’su Ziya Erdem, “Enerji sektöründeki müşteri ihtiyaçları ve beklentileri, diğer sektörlerde
de olduğu gibi hızlı bir değişim içinde. Biz de
Enerjisa Enerji olarak bu değişimin gerekliliklerini yerine getirmek için her müşteri segmentinin
ihtiyacına özel çözüm ve servislerle hem müşterilerde hem de sektörde fark yaratan deneyimler
sunan bir şirket olmayı hedefliyoruz” dedi.
TOBB ETÜ Hastanesi adına görüşlerini belirten TOBB ETÜ Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kutlucan ise, Enerjisa Enerji ile imzalanan anlaşma çerçevesinde hastanenin enerji
maliyetlerini düşürerek tasarruf sağlarken daha
yüksek performanslı aydınlatma ile enerji verimliliği elde edecek olmasının değerli bir ekonomik
katkı olacağını söyledi.
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Otomobil üreticisi Nissan tarafından yapılan
açıklamaya göre, ağustos ayı itibarıyla ülkedeki elektrikli araç şarj istasyonu satışı 9 bin 300
adede yaklaştı. Bunlardan bin 600’den fazlası
ise elektrikli araç bataryalarını, bir saatin altında yüzde 80 doluluk oranına ulaştırmayı sağlayan hızlı şarj istasyonları oluşturuyor.
Buna karşın ülkedeki benzin istasyonu sayısı ise
8 bin 400 düzeyinde.
Nissan’ın açıklamasında, şirketin bu rakama
2020 yılı ağustos ayında ulaşılmasını tahmin
ettiği bildirilirken, 1 yıl önceden ulaşılan bu seviyenin elektrikli araçların toplumda kabullenilmesinin hızlandığı şeklinde yorumlamasına
sebep oldu.
Bununla birlikte açıklamada Londra’daki Aşırı
Düşük Emisyon Bölgesi uygulaması ile yeni konut binalarında elektrikli araç şarj noktaları konulmasına yönelik yasa taslağının da bu hızlanmada etkili olduğuna vurgu yapıldı.
Londra’daki Aşırı Düşük Emisyon Bölgesi’ne
girecek araçların gerekli emisyon standartları karşılamadığı takdirde 3,5 tona kadar
olan araçlar için 12,50 Pound, daha ağır araçlar için ise 100 Pound ödemesi gerekiyor.
2019 yılı ağustos ayında İngiltere’de elektrikli
araç satış rakamı, bir yıl öncenin aynı dönemine göre yüzde 158,1 oranında artış göstermiş ve
elektrikli araçlar toplam satış rakamının yüzde
1,4’ünü oluşturarak, şimdiye kadarki en yüksek
noktaya çıkmıştı

PETDER tek yetkili Kuruluş olarak, Atık Yağların
Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde 2004 yılından
beri yürüttüğü “atık motor yağı toplama” çalışmaları kapsamında toplam 239 bin 230 ton atık motor
yağı toplayarak lisanslı işletmelerde ham madde
olarak kullanılmak üzere teslim etti, enerji olarak
geri kazandırdı veya bertaraf ettirdi.

TANAP’A ULUSLARARASI
ÇEVRE ÖDÜLÜ
TANAP, çevre yönetiminde göstermiş olduğu performansıyla Birleşik Krallık merkezli The Green
Organisation tarafından Green World Awards
(Yeşil Dünya Ödülleri) “En İyi Çevresel Uygulamalar” kategorisinde ödüle layık görüldü.
TANAP 2019 yılı içinde ayrıca, Sosyal ve Çevresel
Yatırım Programları kapsamında uygulanan projelerle, ABD merkezli The Communitas “Toplum
Hizmeti ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ödülü
ile “Sürdürülebilirlik” ödülünü de kazanmıştı.
Çevre koruma hedefli projelerin değerlendirildiği Yeşil Dünya Ödülleri, 1994 yılından bu yana
düzenleniyor. Amacı çevresel performansı artırmak, kaynakların verimli kullanımını teşvik
etmek, kurumların rekabetçiliğini geliştirmek
ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine destek
olmak olan ödül programı, tüm dünyada özel
sektör, kamu kuruluşu ve ulusal hükümetler bazındaki başvuruları çevresel, sosyal, ekonomik
fayda, inovasyon, nicel etki, geleceğe yönelik
geliştirme planları ve üst kademe çalışanların
katılımı gibi kriterler üzerinden değerlendiriyor.
Doğal ve kültürel kaynakların korunmasına
katkıda bulunmayı amaçlayan çalışmaları ve
Türkiye’de çevre yönetiminde hayata geçirdiği
birçok yeni uygulama ile ulusal ve uluslararası
standartları belirleyen rolüyle öne çıkan TANAP,
ödülünü Eylül ayında düzenlenecek uluslararası
törenle alacak.

PETDER Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi
2018 Faaliyet Raporu’na göre, 2018 yılında Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı işletmelere teslim
edilen atık motor yağı miktarı, 2017 yılına kıyasla
yüzde 10,75 artarak 22 bin 146 ton olarak gerçekleşti. 2018 yılında en çok araç servisleri, endüstri araç
parkları ile
inşaat ve madencilik sektöründen toplandı. En fazla
atık motor yağı teslim eden iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.
Toplanan atık motor yağlarından 1. kategoride yer
alanlar (az kirli yağlar) rafinasyon / rejenerasyon
yapan geri kazanım tesislerine, 2. kategoride yer
alanlar (kirli yağlar) enerji amaçlı geri kazanım
yapan çimento, kireç fabrikalarına ve ihracata, 3.
kategoride yer alanlar ise (çok kirli yağlar) imha işlemi yapan İZAYDAŞ firmasına teslim edildi.
PETDER, 1 Varil 1 Ağaç Projesi ile kamu kurumlarından toplanan her bir varil atık motor yağı için
bir fidan dikiyor. Finansmanı PETDER tarafından
karşılanan bu projeyle, kamu kurumlarından toplanan her bir varil atık motor yağına karşılık olarak
bir fidan dikilmek suretiyle, toplanan atık motor
yağlarına karşılık olarak, 10 bini 2017 yılında olmak üzere, 91 bin 500 adet fidan dikildi. PETDER
ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı ile “Bir Enerji Bir Nefes Projesi” kapsamında imzaladığı yeni protokolle doğaya 150 bin ağaç daha
kazandıracak.
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Hakan Timur, Enerjisa’nın
yönetim kurulu üyesi oldu
Enerjisa Enerji AŞ’de Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Alper’in görevinden istifa etmesinin
ardından boşalan üyeliğe Hakan Timur getirildi.
Hakan Timur, İstanbul Üniversitesi’nde İngilizce İktisat lisansı yaptı ve Sabancı Üniversitesi Enerji ve Teknoloji Yönetimi Bölümü’nden yüksek lisans derecesiyle mezunu oldu.
Çalışma hayatına 1997 yılında Marsa-Kraft Foods International’da başlayan Timur,
sonrasında Sabancı Topluluğu’nda Gıda Grubu İnsan Kaynakları Müdürü, Sabancı Holding İnsan Kaynakları Müdürü, Kordsa Global İnsan Kaynakları Direktörü, Akçansa İnsan
Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı ve Enerjisa İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler
Başkanı olarak görev yaptı.
1 Şubat 2018 tarihinde Sabancı Topluluğu’nda İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevini üstlenen Hakan Timur, ek olarak Sabancı Holding’de Yürütme Kurulu Üyeliği, Kordsa
Global, Çimsa, Avivasa, Carrefoursa, Teknosa ve SabancıDX şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir’e
enerji sektöründen üç transfer
Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten
sonra yaptığı üst düzey atamalar arasında enerji sektöründen önemli isimler yer aldı. Tüpraş eski Genel Müdürü Yavuz Erkut İBB Genel Sekreterliği’ne,
Tüpraş Finansal Planlama ve Raporlama Direktörü Turgut Tuncay Önbilgin ve
SEDAŞ Regülasyon Direktörü Yeşim Meltem Şişli Genel Sekreter Yardımcılığına atandı.
1979 yılında çalışmaya başladığı Tüpraş’ta 2005 yılında genel müdür olan
Erkut, 2015 yılında emekliye ayrılımştı.
İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan Yeşim Meltem Şişli, çalışma hayatının 27 yılını enerji sektöründe tamamladı. TEİAŞ’tan emekli olduğu
2007 yılından itibaren Türkiye’nin önde gelen elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinde üst yönetici olarak görev yaptı. Şişli son olarak SEDAŞ’ta Regülasyon Direktörlüğü yapıyordu. Yeşim Meltem Şişli, İBB Genel Sekreter Yardımcılığı’na atanan ilk kadın olurken, 1984 yılından bu yana belediyedeki en üst
düzey kadın yönetici unvanını da aldı.
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İGDAŞ Genel Müdürü
Mithat Bülent Özmen oldu
Altyapı yatırımlarıyla İstanbul’un tamamına yakınına ulaşan ve yaklaşık 6.5 milyon abonesine yılda 6.5
milyar metreküp doğal gaz dağıtımını güvenle gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki
İGDAŞ’ın yeni genel müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen oldu.
Dr. Mithat Bülent Özmen, 1988-1992 yılları arasında Mülkiye’de siyaset bilimi ve kamu yönetimi
okudu. AB Jean Monnet Bursiyeri olarak özel sektörü temsilen gittiği University of Kent, Brussels
School of International Studies’den uluslararası ilişkiler yüksek lisans derecesi aldı. Doktorasını Okan
Üniversitesi’nde bankacılık ve finans üzerine yaptı.
1992 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda iş hayatına başlayan Dr. Özmen, 1994 yılında Türkiye İş
Bankası Teftiş Kurulu’na katıldı. Devam eden süreçte hem banka ve finans kuruluşlarında
hem de reel sektörde üst düzey yöneticilik yapan Dr. Özmen, en son enerji sektörünün
önde gelen holdinglerinden birinde CEO ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Doğalgaz İthalatçıları Derneği (GAZİD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütüyordu.
Çeşitli üniversitelerin MBA ve yüksek lisans programlarında risk yönetimi, finansal yönetim, finansal piyasalar ve kurumlar dersi veren Dr. Özmen’in, Türkiye’de dar
gelirli hane halklarının konut sorununun çözümüne yönelik yeni bir finansal model
öneren kitap çalışması, Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayımlandı.

Selim Şiper, ‘Bir Gün CEO’ programına katıldı
Dünyada son 10 yıldan bu yana Odgers Berndtson tarafından yürütülen ‘Bir Gün CEO’ – ‘CEO for a Day’ programı, uygulandığı 12 ülkenin
ardından Türkiye’de de hayata geçti. Edindikleri akademik eğitimi gerçek dünyada uygularken, kariyerlerine adım atacakları araç ve becerileri
kazanma fırsatı sunan genç lider adaylarını, özel sektörün önde gelen
CEO’ları ile bir araya getiren ‘Bir Gün CEO’ programına, Petrol Ofisi’nin
yanı sıra Türkiye’nin önde gelen şirketleri, üniversiteleri ve STK’ları da
katıldı.
‘Bir Gün CEO’ programı kapsamında Petrol Ofisi CEO’su Selim
Şiper’in konuğu Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin
bu yılki mezunlarından Fırat Can Dikme oldu. İnşaat Mühendisliği
Bölümü’nün başarılı mezunu Fırat Can Dikme, Selim Şiper’e gün
boyunca yoğun ve önemli programlarının tamamında eşlik etti.
“Fırat aslında çok rahat adapte oldu” oldu diyen Şiper, şu
önerilerde bulundu:
Ne kademede iş yapılıyor olunursa olsun ve ne yaşta olursa
olsun, muhatap olunan kişilerin her şeyden önce insan oldukları unutulmamalı. Jenerasyonların da, kendilerini bu ‘jenerasyon’
denilen zamanla kısıtlanmış kalıplara sokmak yerine, insan olarak birbirlerini anlamaya çalışmaları gerekli.”
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Fırat EDAŞ’ın
yeni genel müdürü Türkmen oldu
2017 yılından itibaren Kazancı Holding’e bağlı Aksa Elektrik Dağıtım Grubu’nda müşteri ve
şebeke operasyonları direktörü olarak görevini yürüten Fikret Türkmen, holding bünyesinde
gerçekleştirilen değişim ve yeniden yapılandırma kapsamında Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. Şirket
Müdürü görevine getirildi.
Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde yaklaşık 1 milyon müşteriye hizmet veren Fırat
EDAŞ tarafından yapılan açıklamada, yeni süreçte müşteri memnuniyeti odağında, kaliteli
ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti hedefi ile özverili çalışmaların artarak devam edeceğine dikkat çekildi.
1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden elektrik mühendisi olarak mezun olan
Türkmen, 11 yıl boyunca Erdemir’de sistem mühendisi olarak görev yaptı. 2006 yılında
Enerjisa ailesine katılan ve çeşitli pozisyonlarda görev yapan Türkmen, 2016-2017
yılları arasında da Arasa Elektrik’te genel müdür olarak çalıştı.

Aytemiz’de satışlar Bahadır Durusan’a emanet
Aytemiz Akaryakıt’ın satışlarından sorumlu genel müdür yardımcılığı pozisyonuna Bahadır Durusan
getirildi. Durusan, yeni görevi kapsamında akaryakıt, araç yakıt tanıma (AYT) ve madeni yağ satışlarından sorumlu olacak.
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mühendislik eğitimini tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi’nde pazarlama ve işletme dallarında yüksek lisans eğitimi alan Durusan, otomotiv, arama, üretim ve
tüketici finansmanı alanlarında tecrübe kazandı. Durusan, daha sonra Shell Akaryakıt ve Madeni
Yağlar Toptan Satışlar Bölge Müdürü oldu. Bu görevi sonrasında akaryakıt sektöründeki çalışmalarına, Shell & Turcas ve Petrol Ofisi’nde filo kartları müdürlüğü göreviyle devam etti.
2011-2014 yılları arasında OMV Petrom şirketinde Romanya Perakende Satışlar Müdürü
olarak görev yapan Durusan, 2014- 2018 yılları arasında da Orta Doğu, Körfez ülkeleri, Asya
ve Kuzey Afrika’da petrol şirketleri ve istasyonlarının otomasyon alt yapıları kuran RPS
(Retail Petroleum Solutions) Otomasyon A.Ş’de genel müdür olarak çalıştı. Durusan, son
olarak kurucu ortağı olduğu BODSAN Proje Yönetim Danışmanlık’ta çeşitli projeler yürüttü.

Mehmet Sezgin, SOCAR’da
yatırımcı ilişkilerini yönetecek
SOCAR Türkiye’nin Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü görevine Mehmet Sezgin getirildi. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan ve Fransa’da MBA eğitimi alan Sezgin’in 20 yıldan
fazla profesyonel tecrübesi bulunuyor. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Sezgin, MBA eğitimini Fransa’da bulunan ve dünyanın önde gelen işletme
okullarından biri olan INSEAD’de tamamladı. 20 yıldan fazla profesyonel tecrübesi bulunan Sezgin, bankacılık sektöründe analist olarak başladığı kariyer hayatına, Turkcell’de
yatırımcı ilişkileri ve daha sonra iş geliştirme bölümlerinde devam etti. Garanti Yatırım’da başkan yardımcısı olarak görev alan Sezgin, ardından ABN Amro Bank’ta başkan
yardımcılığı görevini üstlendi. 2010 yılında direktör olarak başladığı ÜNLÜ & Co.’da yaklaşık 9 yıl çalışan Sezgin bu şirkette son olarak yönetici direktör pozisyonunu üstlendi.
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HASANOBA RES
RÜZGÂRDAN ELEKTRIK
ÜRETIMINE BAŞLADI

2

020 yılına kadar yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından 1000 MW’lık enerji üretim santrali
portföyüne ulaşmak için yatırımlarına ara vermeden
devam eden Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale’deki
üçüncü rüzgâr santrali projesi Hasanoba RES’in 23,8
MW’lık ilk fazını devreye aldı.
Hasanoba RES’in ilk fazının üretime başlamasıyla
Akfen Yenilenebilir Enerji, Türkiye’nin rüzgâr enerjisi en fazla olan bölgelerinden Çanakkale’de üç farklı
projede işletmedeki rüzgâr enerjisi portföyü 167 MW
güce ulaştı. Akfen Yenilenebilir Enerji’nin kurulu gücü
ise 504 MW’a çıktı.
Yıllık 178,5 GWh elektrik üretecek Hasanoba
RES, 100 bin ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı
salınımını engelleyecek. Tamamı bittiğinde 75 milyon
dolara mal olacak Hasanoba RES ile 235 bin kişinin
yıllık enerji ihtiyacı tamamen yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak. Projenin ikinci fazının da devreye alınmasıyla birlikte Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale rüzgar portföyünde yer alan Kocalar, Üçpınar
ve Hasanoba rüzgar santralleri ile 802 bin kişinin yıllık
enerji ihtiyacını sadece rüzgârdan karşılamış olacak.
Akfen’in yapımına devam edilen 34 MW’lık Hasanoba RES ikinci faz ve 74,8 MW’lık Denizli RES projelerinin hayata geçmesiyle şirket 2019 yılı sonunda
sadece rüzgârda 275 MW’lık kurulu güce ulaşacak.

...Your Global Partner for Measuring Energy
ÇINLILER GÜNEŞ ENERJISI
ILE ÇALIŞIN İHA YAPTI

Ç

inli OXAI Aircraft şirketi tarafından geliştirilen ve tek şarjla 12 saate kadar uçuş ya-

pabilen güneş enerjili insansız hava aracı “MOZI
2” ilk uçuşunu tamamladı.
Shangai merkezli OXAI Aircraft şirketi, geliştirdiği güneş enerjili insansız hava aracı “MOZI
2”nin ilk uçuşunu başarılı bir şekilde tamamladığını duyurdu. Açıklamaya göre uçuş, 27 Temmuz
2019’da Çin’in Zhejiang Eyaleti’nin doğusundaki
Deqing ilçesindeki bir havaalanında gerçekleştirildi.
Şirketin Genel Müdürü Mao Yiqing, uçağın uygulamasını daha da genişletmek için 5G servis
sağlayıcılarıyla birlikte çalışacaklarını söyledi. Şirket, 15 metrelik kanat açıklığına sahip ve sadece
güneş enerjisiyle çalışan uçağın, maksimum 8 bin
metre yükseklikte uçabileceğini söyledi. MOZI 2,
Sekiz saat boyunca güneş ışığında şarj ettikten
sonra gece boyunca 12 saate kadar düşük bir
hızda seyir yapabiliyor. Uçağın afet yardımı, keşif
ve iletişim için kullanılması bekleniyor.
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YATIRIM

HINDISTAN 10 YILDA YÜZDE 100 YEŞIL
DEMIRYOLU AĞINA SAHIP OLACAK

H

indistan demiryolu ağını 10
yıl içinde dünyanın ilk yüzde
100 yeşil demiryolu ağı haline getirmeyi planlıyor. Hindistan’da toplam elektrik tüketiminde yüzde 2,4
payla en büyük elektrik tüketicisi
olmasının yanında yıllık 2,6 milyar
litre benzin tüketimiyle üçüncü
en büyük benzin tüketicisi konumundaki trenler artık yenilenebilir
enerji ile çalışacak. Hindistan Parlamentosu, ulusal demiryolu işletmesinin mevcut mali yılda 1 GW
güneş enerjisi üretim kapasitesi

ile 200 MW rüzgar enerjisi kapasitesi kurma ve 2025’te güneş enerjisi kapasitesini 5 GW’a çıkarma
amacıyla yeni bir ihale planladığını
açıkladı. Böylece Hindistan demiryolu ağı bu yıl elektrik ihtiyacının
yüzde 10’unu yenilenebilir enerjiden karşılayacak.
Hindistan Demiryolları Bakanı
Piyush Goyal, güneş enerji kurulumlarının trenlerin çatıları yerine hat boyu ve statik çatı tesisatı
üzerinde olması üzerinde yoğunlaşılacağını kaydetti. Hindistan

demiryolu operatörü halihazırda
88 MW kapasiteli güneş santrali ve
103 MW kapasiteli rüzgar santrali
kurmuş durumda.

İRAN, 17 HES INŞAA EDECEK

A

rtan yağışlardan daha iyi yararlanmayı amaçlayan İran 3 bin 725 megavat kapasiteli 17
hidroelektrik santral HES inşa ediyor. Bunların inşasının tamamlanması ile yıllık ortalama saatte 7 bin 883
gigavat enerji üretimi mümkün hale gelecek.
İran Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya
göre, bu yıl bol yağışlar nedeniyle İran genelinde bulunan hidroelektrik santrallerinin üretim miktarı İran
takviminin ilk üç ayında (21 Mart- 21 Haziran tarihleri
arası) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 415
artış göstererek, saatte 12 bin gigavatı geçti.
İran’da 12 bin megavat kapasiteli 54 hidroelektrik santrali faaliyet gösteriyor. Bunların yılda ortalama
saatte 24 bin gigavat elektrik üretiyor. IRNA’nın ha-

berine göre, inşa halindeki hidroelektrik santrallerinin kapasitesinin yüzde 86’sı Fars Körfezi ve Umman
Denizi havzasında yer alıyor. Bunun dışında İran’da 14
bin 686 megavat kapasiteli 217 hidroelektrik santrali
de plan ve proje aşamasında.

TÜRKIYE ENERJI VERIMLILIĞINE 1.35 MILYAR YATIRIM YAPTI

T

ürkiye’nin 2017-2018 yıllarında gerçekleştirdiği enerji verimliliği yatırımları 1,35 milyar dolar seviyesinde
oldu. Bu yatırımlar sayesinde yaklaşık 900 bin ton eşdeğer petrol enerji tasarrufu sağlandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Ulusal
Enerji Verimliliği Eylem Planı: 2017-2018 Gelişimi Özet Raporu” yayımlandı. Rapora göre, bina ve hizmet sektöründe A ve B sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalara teşvikler getirilirken, sanayide verimlilik artırıcı projelere 2011-2018 yılları arasında 23,1 milyon lira destek ödemesi yapılarak, yaklaşık 100 milyon liralık enerji verimliliği yatırımının gerçekleştirilmesi sağlandı. Söz konusu yatırımlarla yıllık 84 milyon lira tasarruf sağlanıyor.
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YATIRIM

YATIRIM

SUUDI ACWA, ETIYOPYA’DA
IHALE KAZANDI

PETROL OFISI GÜNEŞ
ENERJILI ISTASYONUNU AÇTI

E

P

tiyopya’da gerçekleştirilen güneş enerjisi kapasite tahsis yarışmasını Suudi Arabistanlı enerji
şirketi ACWA Power kazandı. Etiyopya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, Gad
ve Dicheto GES projeleri için toplamda 250 MW’lık
kapasite hakkını kilovat-saat başına 2,526 ABD Dolar-sentlik teklifi ile kazandı.
Dünya Bankası’nın Afrika’da güneş enerjisi yatırımlarını desteklemek için geliştirdiği Scaling Solar girişimi ile desteklenecek olan projeler, Etiyopya’da kamu özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilecek
ilk güneş enerjisi yatırımları olma unvanını da kazanabilecek. ACWA Power 12 firmanın kısa listeye girdiği
yarışmada teklif sunan 5 firma arasında yer alıyordu.

TOKYO ELECTRIC POWER,
YENILENEBILIR IÇIN YENI
ŞIRKET KURDU

J

FILISTIN’IN ELEKTRIĞI ZORLU ENERJI’DEN

Z

orlu Enerji’nin yüzde 75, JDECO’nun yüzde 25
oranında ortaklığıyla geçtiğimiz mayıs ayında
kurulan ZJ Strong girişim şirketi Filistin’in Jericho
bölgesinde 1,8 MW kurulu güce sahip bir güneş enerji
santrali kurmak üzere ilk adımı attı. Anlaşma kapsamında Zorlu Enerji, ZJ Strong şirketiyle JDECO’dan kiraladığı arsa üzerine güneş enerjisi santrali kuracak
ve santralden üreteceği elektriği 25 yıl boyunca garantili fiyattan JDECO’ya satacak.
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Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji alanındaki öncülerinden Zorlu Enerji ile Filistin’in elektriğinin
yüzde 25’ini dağıtan elektrik dağıtım şirketi JDECO
(Jeruselam District Electricity Company), bölgeye
elektrik sağlamak amacıyla yeni bir anlaşmaya imza
attı. Filistin’in Jericho bölgesinde 1,8 MW kurulu güce
sahip olacak bir güneş enerji santralinin kurulmasını
öngören anlaşmanın imza töreni 28 Ağustos Çarşamba günü Filistin Enerji Kurumu Başkanı Zafer Milhem,
Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak ve diğer yetkililerin katılımıyla Batı Şeria’da bulunan Filistin Enerji ve Doğal
Kaynaklar Kurumu’nda gerçekleşti.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, ‘Bölgenin enerji ihtiyacını güneş
santralleriyle karşılamak üzere JDECO ortaklığıyla
kurduğumuz ZJ Strong (ZJ Strong Energy For Renewable Energy Ltd. Co) şirketimizle Filistin’in Jericho
bölgesinde 1,8 MW kurulu güce sahip olacak bir güneş enerji santrali kuracağız. Bölgeye elektrik sağlamak için ilk etapta 30 MW olmak üzere toplamda 100
MW kurulu güce erişmeyi hedefliyoruz” dedi.
Zorlu Enerji aynı zamanda santral yatırımının finansmanında kullanılmak üzere Bank of Palestine ile
5 milyon İsrail Şekeli (ILS) tutarında bir kredi sözleşmesi de imzaladı.

aponya’nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.
(TEPCO HD) yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanacak
yeni bir şirket kurma kararının alındığını açıkladı.
Açıklamada şirketin yenilenebilir enerjilerin birincil
enerji kaynağı olmasını desteklediği vurgulanırken, yeni
kurulacak şirketin bu amaç doğrultusunda Japonya ve Japonya dışında 6 ila 7 GW arası kurulu güce sahip yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçirmesinin hedeflendiği
bildirildi.
Bunun için de ekim ayında yeni bir şirket kurulacak,
kasım ayında ise TEPCO HD ile yeni şirket bölünme anlaşması yapacak. Açıklamada kararın gerekçesi olarak TEPCO
Grubu’nun yenilenebilir enerji sektöründeki bilinirliğini artırmak ve büyük ölçekli yatırımlar ile ilgili hızlı karar almak
için gerekli olan sorumluluk ve yetkiyi netleştirmek gösterildi.
Bununla birlikte TEPCO HD ve tüm TEPCO Grup şirketlerinin 2011 yılı mart ayında yaşanan Fukuşima nükleer
kazasından kaynaklı tüm sorumlulukları yerine getirmeye
devam edeceği de açıklamada yer buldu.
TEPCO’nun elektrik üretim kapasitesi, 2018-2019 mali
yıl başında 67,59 GW düzeyinde bulunuyor. Bu kurulu güçte
en büyük payı, 31,03 GW ile LNG&LPG kullanan santraller
alıyor. Bu tarihte şirket portföyündeki nükleer enerji santrallerinin gücü 12,61 GW, petrol santrallerinin 10,83 GW,
hidroelektrik santrallerinin 9,87 GW, kömürlü termik santrallerinin 3,20 GW olarak gerçekleşti. Yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı santrallerinin gücü ise yalnızca 50 MW
olarak açıklandı.

etrol Ofisi, solar çatısı ile ilk güneş enerjili istasyonunu Bodrum Ortakent’te hizmete
soktu. 153 adet yüksek verimli güneş paneli bulunan Petrol Ofisi bayisi Paşalılar Petrol’ün solar sistemi 42 kWp kurulu güçle, istasyonun tüm elektrik
ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’ini karşılayacak. Yaklaşık 30 evin yıllık elektrik ihtiyacını karşılaşabilecek
kapasitedeki sistem ile yılda 180 ağaç kurtarılıyor ve
32 ton karbon salımı engelleniyor.
Petrol Ofisi istasyonunun, birkaç alanda birden
ilkleri oluşturmasının yanı sıra karbon ayak izini
azaltma konusunda da önemli bir örnek olduğuna
vurgu yapan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Bu
proje, Petrol Ofisi’nin ruh ve felsefisini taşıyan, lidere
ve onun sorumluluklarına yakışır, öncülük yapacak
bir proje” dedi.
Açılışı gerçekleştirilen Petrol Ofisi istasyonunda,
275 Watt’lık 153 adet yüksek verimli yerli üretim
panel ve 2 adet invertör kullanılıyor. Toplam 42,075
kWp’lık kurulu güce sahip istasyonda, yıllık 70 bin
266 kWh’lık elektrik üretilmesi bekleniyor. Kurulu sistem, istasyonun elektrik tüketiminin yaklaşık
yüzde 70’ini karşılıyor. Petrol Ofisi istasyonunda kurulu solar sistem ile, 30 dairelik bir site ya da küçük
bir sokağın tüketimine eşdeğer elektrik üretiliyor.
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Enerjisa ‘Görüntülü Teyit
Sistemi’ ile iş kazalarını
yüzde 40 azalttı
14 ilde 21 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Enerjisa Dağıtım, kullanmaya başladığı
‘Görüntülü Teyit Sistemi’ sayesinde 2019’un başından bu yana iş kazalarını yüzde 40 oranında
azaltmayı başardı…
Enerjisa Dağıtım Genel Müdürü Murat Pınar,
Ar-Ge ve teknolojye yaptıkları yatırımların sonuçlarını almaya başladıklarını belirterek “Kullandığımız
çözümlerden biri olan Görüntülü Teyit Sistemi ile yılın ilk 8 ayında iş kazalarında yüzde 40’lık bir düşüş
elde ettik” diyor. Şirketin kullandığı Coğrafi Bilgi Sistemi de ESRI tarafından en başarılı uygulama örneklerinden biri seçildi. Pınar ile Enerjisa’nın teknoloji
yatırımlarını ve sektörün geleceğini konuştuk…
Enerjisa Dağıtım şu anda nasıl bir büyüklüğe
ulaştı?
Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak AYEDAŞ, Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ bölgelerimizde bulunan
14 ilde yaklaşık 21 milyon kişiye elektrik dağıtımını
gerçekleştiriyoruz. Türkiye’deki her 4 kişiden 1’inin
elektriğini sağlarken yatırımlarımızı yalnızca bugünün operasyonları için değil, geleceğin şebekesi için
de gerçekleştiriyoruz.
İşimizin odağına insanı, müşterilerimizi, çözümü
ve geleceği yani teknolojiyi alıyoruz. Her geçen yıl
artan abone sayımız ile kapsamlı bir müşteri ilişkileri operasyonu yürütürken, süreç mükemmelliği
hedefiyle 800 kişinin çalışmakta olduğu çağrı merkezlerimizle 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Ayrıca
dijitalleşen dünyada yenilikleri takip ederek Twitter,
Facebook, SMS ve mobil uygulama gibi yeni kanallar üzerinden de müşterilerimize ulaşmaya devam
ediyoruz.
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Faaliyet gösterdiğiniz bölgelerde hayata
geçirdiğiniz ve sektörde yenilik olarak gördüğünüz
çalışmalar nelerdir?
Müşterilerimize kesintisiz ve sürdürülebilir
elektrik sunmak için teknoloji yatırımlarımızı ve
Ar-Ge faaliyetlerimizi yoğun biçimde
sürdürüyoruz. İş sağlığı ve güvenliği
bizim en önemli önceliğimiz. Bu
kapsamda operasyon sahamızda
bulunan yüksek gerilim ve alçak
gerilimdeki tüm işlemlerde; yüksekte çalışma kurallarına uygunluk,
çalışma öncesi enerji kontrolü, topraklama ve ark koruyucu kıyafetlerin
kullanımı gibi gerekliliklerin yerine getirilmesi bizim için çok
büyük önem arz ediyor. 2018
yılı içerisinde hayata geçirdiğimiz Görüntülü Teyit
Sistemi
sayesinde,
özellikle bu gereklerin uygulamasını ve
kontrolünü daha etkin
şekilde gerçekleştirmeye başladık. Görüntülü Teyit Sistemi kapsamında
enerji kesme, yüksekte çaMurat PINAR
lışma, tesisata dokunmadan
Enerjisa Dağıtım Genel Müdürü

önce kontrol, topraklama ve etiketleme ve enerji
verme gibi çalışmalarda çalışanlarımız sahada iş
başlangıcında, iş bitişinde ve tehlikeli işlerde görüntülü kontrol ve teyit sürecini zorunlu olarak kullanıyor. Bu sayede iş sağlığı ve güvenliği kültürünün
olgunlaştırılması ve yaygınlaştırılmasını sağlarken
aynı zamanda sahadaki arıza, onarım, bakım ve diğer tüm faaliyetleri standardize edebiliyoruz. Görüntülü Teyit Sistemi ile bugüne kadar yaklaşık 512,000
video kaydı aldık ve denetimleri gerçekleştirdik. Söz
konusu sistem sayesinde 2019 yılının başından bu
yana kritik kazalarda yüzde 40 azalma sağladık.
Öte yandan elektrik dağıtım sektörünü her geçen
gün büyüyen bir sektör olarak görüyoruz. Bu noktada
mevcut teknolojilere bağlı kalmayıp var olan sistemlerimizi yeni teknolojiye adapte etmemiz hatta bir
adım öteye geçip kendi yenilikçi fikirlerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Şirket içinden gelen önerileri yeni
teknolojiyle harmanlayıp sahada yaşanan sorunlara
çözüm olmanın yanı sıra yurt dışında her geçen
gün yaygınlaşan mikrogrid, depolama ve elektrikli
araçlar gibi teknolojileri kendi sistemimize entegre
etmeye çalışıyoruz. Diğer bir yandan insansız hava
araçları, sanal gerçeklik teknolojisi gibi farklı disiplinleri elektrik dağıtım sektörüyle buluşturup daha
ileriye dönük çalışmalarda da yer alıyoruz.
Akıllı şebeke hedefimizin önemli bölümünü oluşturan dijitalleşme çalışmalarımıza da hızla devam
ediyoruz. Bu projelerin yanı sıra tarımsal sulama
alanlarında dronlarla sayaç okuma, enerji depolama
gibi birçok proje üzerindeki çalışmalarımız da devam ediyor.

SEKTÖR DÖRDÜNCÜ TARIFE
DÖNEMINE HAZIRLANIYOR
Türkiye’deki elektrik dağıtım sektörünün
durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gündemdeki en önemli konular ve geleceğe
yönelik beklentiler nelerdir?
Sektörün gündeminde 2021 yılında başlayacak
olan 4’üncü tarife dönemi var. Yeni tarife dönemi
için kamu ve özel sektör hazırlıklarını yapıyor. Biz
de üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle faaliyet
gösterdiğimiz bölgelerde hep daha iyiyi hedefliyor,
kaliteli ve sürdürebilir elektrik dağıtım hizmeti için
yatırımlarımıza devam ediyoruz.
Bir yandan da geleceğe yönelik önemli projeler
yürütüyoruz. ELDER’in desteği ile yürüttüğümüz
‘TAŞ 2023’ Projesi ile Türkiye’nin akıllı şebekelere
geçiş çalışmaları için elektrik dağıtım şirketlerinin
mevcut durum analizlerini yapıyoruz. 2023 ve 2035
yıllarına kadar şirketlerin teknolojik olgunluklarının
belirlenmesi ve yeni teknolojik altyapıların kurulması ile ilgili yol haritasının çıkartılmasını sağlayacağız. Böylece dağıtım şirketlerinin ihtiyaç duyduğu
sistemler için teknolojik alt yapı yol haritasının belirlenmesini ve sektörün bu doğrultuda yönlendirilmesini sağlamayı planlıyoruz.
HASAT Projesi ile de dağıtım sektöründe enerji
verimliliğinin artırılmasına yönelik metodolojileri
tespit ederken bu kapsamda enerji verimliliği yol
haritası oluşturulmasını amaçlıyoruz. Proje kapsamında ELDER çatısı altında oluşturulması planlanan
Enerji Verimliliği Komisyonu’nda diğer elektrik dağı-
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tım şirketlerinin de katılımı ile sektörde enerji verimliliğini artırmaya
yönelik çalışmalar yapılması ve gerçekleştirmesi gereken altyapı ve sistemsel iyileştirmelerin belirlenmesi
hedeflerimiz arasında.
Enerjisa Dağıtım Şirketlerinin
kullanmakta olduğu Coğrafi Bilgi
Sisteminin dünyadaki lider yazılım
firması olan ESRI tarafından
ödüllendirilmesinden bahsedebilir
misiniz?
Öncelikle kullanmakta olduğumuz Coğrafi Bilgi Sistemi’nin dünyanın lider Coğrafi Bilgi Sistemi yazılım firması olan ESRI tarafından
en başarılı uygulama örneklerinden
biri olarak seçilmesinden dolayı gurur duyduğumu belirtmek isterim.
Dünyanın birçok ülkesinden binlerce
başvuru arasından şirketimizin bu
ödülü almış olması doğru yolda yürüdüğümüzü bize bir kez daha gösterdi.
Tüm saha operasyonlarını ve şebeke plan kararlarını alırken faydalandığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri
ile veri toplama, kontrol, veri doğrulama, analiz, güncelleme, kesinti,
arıza, sorgulama, raporlama, iş emri,
rota optimizasyonu, saha personeli
ve operasyon araçları gibi önemli
konuları takip edebiliyoruz. Üç bölgede birbirinden farklı coğrafi yapılara sahip 14 ilde yürütmekte olduğumuz çalışmalarda hayati öneme
sahip Coğrafi Bilgi Sistemleri sayesinde şebeke bağlantı bilgisi ile arıza
kaynağını doğru ve hızlı şekilde tespit edebiliyor, şebeke bağlantı modeli ile çağrı merkezi sürecini geliştirebiliyor, müşterilere hızlı ve doğru
geri bildirim sağlayabiliyor, müşteri
ve envanter bazlı tutulan kesinti bilgilerinin doğru ve etkin analizlerini
gerçekleştirebiliyor ve bakımları bu
kapsamda planlayabiliyoruz.
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Yusufeli Barajı’nın
yüzde 70’i
tamamlandı
“YEŞİL ENERJİ ÜRETİMİ VE
YÖNETİMİNİ DESTEKLİYORUZ”
Türkiye’nin enerji geleceği ve Ar-Ge çalışmaları hakkında
neler söylemek istersiniz?
Türkiye’nin enerji geleceğinin en önemli gündem maddelerinin yeni teknolojiler ve dijitalleşme olduğunu düşünüyorum.
Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar doğrultusunda Avrupa
Birliği’nin enerji alanında Ar-Ge çalışmalarının liderliğini üstlenen EUROGIA2020’nin başkanlığına bu yıl ikinci kez seçildim.
Ülkemizin Ar-Ge alanında yalnızca takipçi değil, öncü olması
gerektiğini düşünüyorum. Bu hedefe ulaşmak için Ar-Ge çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye 2013’ten
beri EUROGIA2020’ye en fazla proje sunan ülke konumunda
bulunuyor.
Karbon temelli enerji yerine yenilenebilir yeşil enerji üretimini ve yönetimini destekliyoruz. Gerek Eurogia2020 gerekse
Enerjisa Dağıtım Şirketleri içindeki çalışmalarımız kapsamında disiplinler arası interaktif çalışmaların faydasına inanıyoruz. Dünyayı saran dijitalleşme akımını elektrik dağıtım sektöründe ve düşük karbon teknolojisinin gelişmesinde temel
elementlerden biri olarak görüyoruz. Bu nedenle genç girişimcileri dijitalleşme alanında destekliyor çeşitli start-up’ların dahil olduğu hackathon, forum ve seminerlere katılıp bu
alandaki gelişime ve ilerlemeye katkı sağlamaya çalışıyoruz.

Türkiye’nin ‘süper barajı’ Yusufeli’nin yüzde 70’i tamamlandı. Barajda incelemelerde bulunan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Türkiye’de birinci, dünyada üçüncü en yüksek baraj olacak ve
Türkiye’nin enerji sorunu kalmayacak” dedi.
Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek
barajı olması planlanan Yusufeli Barajı’nın üretime
geçmesi için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin programı kapsamında Limak Holding tarafından inşa edilen ve
ekonomiye 1.2 milyar liralık katkı sunacak Yusufeli
Barajı’nda incelemelerde bulundu. Yaklaşık 6 bin
personel, bugün itibarıyla yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlanan barajı, 2021 yılında tamamlamak ve
ekonomiye kazandırmak için çalışıyor. Baraj tamamlandığında iki büyük şehri aydınlatacak kapasiteye
sahip olacak.

2021 yılında üretime başlıyor
Yusufeli Barajı’nda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhteşem bir eser ortaya
çıkıyor. Zaten Artvin adeta barajlar şehri. Yusufeli
Barajı, kendi sınıfında ülkemizin en büyük, dünyanın
en yüksek üçüncü eseri olacak. Türkiye’nin enerji
sorunu kalmayacak” dedi. Yusufeli Barajı’nda elektrik üretimine Nisan 2021’de başlanacağını bildiren
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
“Baraj inşaatının sürdüğü son 6 yılda ülkemizde
yaşanan, Gezi olaylarından tutun da 15 Temmuz’a
kadar tüm saldırıların hedefindeki yerlerden biri hep
bu eser olmuştur. Barajın inşasına engel olmak için
her türlü çabayı göstermişlerdir. El ele tüm bu sıkıntıları aştık ve baraj inşaatına devam ettik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin ve kadınların
yeni yerleşim konusundaki beklentilerinin kendisine
iletildiğini de belirterek “Herkesin gönlünü hoşnut
edecek şekilde bu süreci tamama erdireceğiz. Yepyeni bir Yusufeli’ni inşaa edeceğiz” dedi. Göl manzaralı yeni yeri tamamlandığında bambaşka bir Yusufeli olacağına işaret eden Erdoğan, yeni yerleşim
yerlerinde hak sahibi olmayanların mağduriyetini
çıkardıkları kararnameyle giderdiklerinin müjdesini
de verdi.

1.2 milyar liralık katkı
Barajda üretilecek elektriğin Türkiye’ye katkısının yılda 1 milyar 250 milyon lira olacağını belirten
Erdoğan, “Bu üretim gücüyle baraj, 7 yılda kendini
amorti edebilme kabiliyetine sahiptir. İnşallah bir yıl
sonra su tutmaya başlayacak. Bir yılda bu baraj dolacak” ifadelerini kullandı.
Yusufeli Barajı’nın gövdesinde; günlük ortalama
beton döküm miktarı 7 bin metreküp olup, bu alanda
bir rekora imza atılıyor. Baraj işletmeye alındığında
üretilecek enerjiyle 650 bin kişinin elektrik ihtiyacı
karşılanacak. Baraj, toplam 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, çift eğrilikli ince
kemer beton kategorisinde ise dünyanın üçüncü
yüksek barajı olacak. Yusufeli Barajı bu yüksekliğiyle
süper yüksek baraj kategorisinde yer alıyor.
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atırımların hızlı yapıldığı dönemde
planlamanın eksik kalması nedeniyle
şu anda Türkiye’nin bazı bölgelerinde
elektrik açığı yaşanırken bazı bölgeler
de ise santraller yeterli talep olmadığı
için çalışmıyor. Bu dengesizliği gidermek
için harekete geçen EPDK, çalışmayan
santralleri talep olan bölgelere taşımayı
hedefliyor…
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),
elektrik üretiminin tüketime göre yetersiz olduğu
alanlarda arz güvenliğini sağlamak için harekete
geçti. Kurum, bu amaçla “Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği’nde” değişiklik öngören bir taslak hazırladı.
Türkiye’nin Kuzey Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde üretilen elektrik, tüketimden fazla. Bu
enerjinin İstanbul ve Marmara’yı beslemesi için bazı
doğal gaz çevrim santralleri arz fazlası olan yerlerinden sökülüp en çok elektrik tüketilen bölgelere
taşınacak.
Görüşe açılan yönetmelik taslağı kapsamında
daha önce başka bir bölgede kurulan santraller İstanbul gibi tüketimin yüksek olduğu alanlara taşına-

santrallerinin de katılması bekleniyor. Böylece şu
anda kurulu olduğu bölgede verimsiz çalışan santrallerin taşınarak verimliliğin sağlanması hedefleniyor. Kulislerde açılacak ihalenin büyüklüğü 600
MW ila 1.000 MW arasında olacak. İhaleyi kazanan
santrallere 10 yıl süresince belirli bir fiyattan alım
garantisi verilecek. 10 yıl tamamlandığında ise santrallar piyasa koşullarında çalışmasını sürdürecek.

Taşınma süresi 18 ayı bulabilir
cak. Böylece ani talebe cevap verecek santrallar daima hazır olup santrallere de 10 yıllık alım garantisi
sağlanacak.
EPDK, “Bölgesel Kapasite Taşıma” projesiyle yeni
bir yan hizmet meydana getirmeyi hedeflerken temel amaç olarak ise Türkiye’nin en yüksek enerji
tüketen bölgesi olan Trakya ve İstanbul’un Avrupa
yakasına elektriğin kesintisiz sağlanması amaçlanırken Türkiye’de bir bölgede verimsiz çalışan dev
bir santral teşvik ve alım garantisi ile batıya taşınacak.
Yönetmeliğin görüşe açılması sonrası kısa süre
zarfında ihaleye çıkılması öngörülürken önümüzdeki süreçte elinde elektrik üretim santrali bulunan
çok sayıda şirket fiyat teklifi sunacak. Hatta bu ihaleye daha önce büyük yatırımlarla kurulan doğal gaz

Santrallerin taşınması Bölgede, 4 bin megavata
kadar bir açık olduğu belirtiliyor. “Kısa vadeli, acil
açık”, 2 bin megavat dolayında hesaplanıyor. İşletmeler, taşıma işlemine şimdilik mesafeli… Çünkü bir
santralin taşıma maliyetinin ortalama 150 milyon
dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Taşıma süresinin de 500 megavatın üzerindeki bir santral için en
erken 18 ay olacağı kaydediliyor. En önemli konu da
taşıma sonrasında üretilecek elektriğin fiyatı ve satışı, bu konuda da belirsizlikler olduğu ifade ediliyor.
Türkiye, son 20 yılda elektrik üretim kapasitesini
artırmak için milyarlarca dolar yatırım yaptı. 2000’li
yılların başında 35 bin megavat dolayında olan kurulu güç, 2019 yılının ortasında 90 bin megavatı aştı.
Bu dönemde, Türkiye’nin birçok bölgesine başta
doğal gaz olmak üzere su, güneş, rüzgar ve sınırlı da
olsa kömür ile çalışan santral inşa edildi. Peş peşe
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şılayamaması nedeniyle üretime girmesine engel
oluşturdu.
Diğer kritik bir başlık ya da sorun da üretim ve
tüketim noktaları arasındaki senkronizasyon… Maalesef, bu konuda istenen sonuç alınamadı. Türkiye’de, üretim noktalarıyla tüketim noktaları arasında
denge oluşturulamadı. Bu da zaman zaman iletim
sisteminde ciddi sorunlara hatta sistemi zorlayan
arızalara yol açabiliyor.
İşte, tam da bu sorun kendini Trakya’da hissettiriyor. Trakya ve daha sınırlayarak İstanbul’un Avrupa
yakası, Türkiye’nin en çok enerji tüketen bölgesi olarak öne çıkıyor. Türkiye geneline yayılmış, 90 bin
megavatlık kurulu santral gücüne karşın bölgede
büyüme, talep gelişimi ve var olan ihtiyaçları karşılayacak sayıda santral bulunmuyor.

EPDK taslağı görüşe açtı

devreye giren bu santrallerle, siyasi literatüre “bıçak
sırtı” olarak giren, enerji bakanlarını en çok zorlayan elektrikteki arz sorunu aşıldı. Türkiye’nin toplam
elektrik üretim kapasitesi, talebi karşılamaya yeterli
olduğu gibi, ciddi bir arz fazlası da oluşturuyor. Ancak yaklaşık 90 bin MW’lık kurulu güce ulaşılmasına
rağmen elektrik konusunda zaman zaman kesinti,
kısıntı zorunlulukları ortaya çıkabiliyor. Bunun arkasında ise elektrikteki kurulu gücün dengesiz dağılması gerçeği yatıyor.

En büyük sorun Trakya bölgesinde yaşanıyor
Ancak bu kez farklı sorunlar gündeme gelmeye
başladı. Ekonomide yaşanan sorunlar elektrik talebini düşürdü. Bir de hidroelektrik santrallere (HES),
2019 yılında beklenenin çok üzerinde su gelince,
üretim planlamasında önemli değişiklikler yapıldı.
Suya dayalı üretim arttı; doğal gazın önceki yıllarda
yüzde 50’ye kadar dayanan payı ciddi biçimde düştü.
Bazı doğal gaz santralleri şalter indirdi ve üretimden çıktı. Bazıları da işletme masraflarını karşılayacak biçimde elektrik üretmeye başladı. Elbette bu
dönemde piyasada elektrik fiyatlarının düşmesi de
doğalgaz santrallerinin gelirlerinin giderlerini kar-
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Konuyla ilgili hazırlanan ve kamuoyunun
görüşüne sunulan taslağa göre, ülkenin
farklı yerlerindeki doğal gaz çevrim
santralleri İstanbul ve Trakya’ya
taşınacak. EPDK, santrallerin taşınması
için ihale açacak, çok sayıda şirketin
ihaleye katılması bekleniyor. Sektör
oyuncuları bir santralin taşınma
süresinin 18 ay, taşınma maliyetinin
ise en az 150 milyon dolar olacağını
belirtiyor. Şu anda kaç santralin
taşınacağı, nereye taşınacağı ve taşınma
işleminin nasıl yapılacağı konusundaki
ayrıntılar bekleniyor…

EPDK, bu sorunun çözümü için harekete geçti.
Kurum, Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına ilişkin taslağı görüşe
açtı. Taslak, 16 Eylül Pazartesi günü mesai bitimine
kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine
açık tutulacak.
Bu taslak ne öngörüyor? EPDK, “Bölgesel Kapasite Taşıma” adında yeni bir yan hizmet oluşturmayı
hedefliyor. Mevzuatın hayata geçirilmesi sonrasında

10 YILLIK ALIM
GARANTİSİ
İhaleyi kazanan santrallara 10 yıl boyunca belirli bir fiyattan alım garantisi verilecek. 10 yıl tamamlandığında ise santraller piyasa koşullarında
çalışmaya devam edecek. Taşıma
bedeli de iletim bedellerinden mahsuplaşma yoluyla karşılanacak. Taşıma için istekli olan üretim lisansı
sahibi şirketlere megavat başına
birim kapasite taşıma bedeli ödenecek. Taslak, 16 Eylül Pazartesi mesai
bitimine kadar kamuoyunun görüş
ve değerlendirmelerine açık tutuldu.
Ayrıca bölgesel kapasite ihtiyaçları
da TEİAŞ tarafından karşılanacak.
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bazı doğal gaz santralleri (bulundukları bölgede talep düşük olduğu için çalışamayan ya da yeterli miktarda elektrik üretemeyen santraller) Türkiye’nin en
yüksek enerji tüketen bölgesi olan Trakya ve İstanbul’un Avrupa yakasına taşınacak. Böylece, Trakya
ve İstanbul’un Avrupa yakasına yönelik arz açığı riski
ortadan kaldırılacak. Kesintisiz elektrik verilecek.

Taşıma maliyeti 150 milyon doları geçebilir
Sektör, bu düzenlemeye nasıl yaklaşıyor? Birkaç
başlık halinde konuyu serimleyelim. Önce, kamu
tarafına bakalım... Türkiye’de, arz talep dengesini
gözetmekle görevli kamu kurumu Türkiye Elektrik
İletim AŞ, kıs adıyla TEİAŞ.
TEİAŞ, bu taşıma işleminin Trakya’nın arz talep
dengesi için gerekli olduğu görüşünü dile getiriyor.
Bölgede, 4 bin megavata kadar bir açık olduğu ifade
ediliyor. “Kısa vadeli, acil açık”, bin 500 - 2 bin mega-

vat dolayında hesaplanıyor.
Şimdi de özel sektör tarafına bir bakalım. İşletmeler, taşıma işlemine şimdilik mesafeli… Çünkü,
bir santralin taşıma maliyetinin ortalama 150 milyon dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Taşıma süresinin de 500 megavatın üzerindeki bir santral için
en erken 18 ay olacağı kaydediliyor. Mobil santraller
için bu sürenin 6 aya kadar düşebileceği kaydediliyor. En önemli konu da taşıma sonrasında üretilecek
elektriğin fiyatı ve satışı… Bu konuda da belirsizlikler
olduğu ifade ediliyor.
Sektör temsilcileri, Trakya’ya taşınacak santrallerin, sisteme gireceğini ve elektrik üreteceğini söylüyor. Doğal gaz santrallerinden bazılarının halen
üretim yapmadığına dikkat çekilerek devletin, gerektiğinde “1 Nolu” olarak tanımlanan uygulamayla
bu santrallerden doğrudan elektrik alabileceği de
kaydediliyor.

Yüksek gerilim
hatları helikopterle
temizleniyor
TEİAŞ, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek yüksek gerilim
hatlarındaki izolatörlerin temizliğini helikopterle
yapmaya başladı. Bu sayede bir haftada yapılacak
temizlik işlemi süresi bir güne iniyor…
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), yüksek gerilim hatlarındaki izolatörlerin temizliği için bir ilki
gerçekleştirerek yüksek gerilim hatlarındaki izolatör temizliğini helikopterle yapmaya başladı. Yüksek
gerilim hatlarında zamanla kirlilik ve çevre koşullarına bağlı iletim performansı azalan izolatörler (yalıtkan malzeme), helikopterden sıkılan saflaştırılmış
suyla temizleniyor. Geçen sürede toz, kum, kimyasal
atıklar, tarımsal ilaçlar, deniz tuzu gibi nedenlerle
kirlenen ve iletim sisteminin performansını azaltan
izolatörlerin temizliği, helikopterden sıkılan saflaştırılmış suyla yapılıyor.
Klasik yöntemin dışındaki bu çalışma, hem ekonomi hem de zaman anlamında tasarruf sağlıyor.
Helikopterli temizlikte elektrik kesintisi de uygulanmıyor. İzolatör temizleme çalışmalarında, helikoptere monteli su tankı, yüksek basınçlı pompa,
yıkama teçhizatı ve saflığı artırılmış su kullanılıyor.
Helikopterin kabini ve diğer iç bölümü ise yüksek
gerilim hatları için özel olarak hazırlanıyor. Helikopter, yüksek gerilim hatlarına iyice yaklaştıktan sonra
bir süre havada bekleme pozisyonuna geçiyor. Bir
noktadaki temizlik işlemi ise yaklaşık 2 dakika sürüyor. Bu süre zarfında helikopterdeki görevli, basınçlı
pompa ile yüksek gerilim hatlarındaki izolatörleri
temizliyor.

44 bin 551 izolatörün temizlenmesi
hedefleniyor.
TEİAŞ 21. Bölge Müdürü İlker Bal, elektriğin kaliteli, sürekli, çevreye duyarlı, ekonomik ve güvenli bir
şekilde iletimini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
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Teknolojiyi yakından takip ettiklerini belirten Bal, helikopterle izolatör yıkamanın da bunun örneklerinden olduğunu aktardı.

“Halkımız helikopterin tele takıldığını
düşünüyor”
Helikopterin Ege Bölgesi’ndeki çalışmalarına
devam ettiğini dile getiren Bal, sözlerine şöyle devam etti: Helikopterle izolatör yıkamanın en büyük
faydası, enerjiyi kesmeden kaliteli şekilde çalışma
yapmak. İletim hatlarımızda en çok arızaya sebep
olan etkenlerden biri kirlilik. Kendi elemanlarımızla
temizlik yapmamızın hem süre hem de maddi olarak dezavantajları vardı. Helikopterle yapıldığı zaman bunların hepsinden tasarruf sağlamış olduk.
Önceden sadece çok kirli olduğunu düşündüğümüz
bölgelere, klasik usullerle müdahale ediyorduk ama
şimdi tüm izolatörler temizlenecek. Halkımız da bu
uygulamaya yabancı. Bazen polisi arayıp ‘tele helikopter takıldı’ şeklinde ihbarlar yapılıyor.”
Bal, helikopterli temizlik çalışmasının 2 yıl süreceğini dile getirdi. TEİAŞ’ta mühendis olarak görev
yapan Serhat Erman ise uygulamanın Türkiye’de ilk
olduğunun altını çizdi.
Türkiye’nin zorlu bir coğrafyaya sahip olduğunu
belirten Erman, “Yerden erişimin mümkün olmadığı
enerji hatlarımız var. Bu çalışmaları bir hava aracıyla yapmak çok büyük avantaj. Bir diğer avantajı
da çok kısa sürede çok fazla iş yapıyorsunuz. Helikopterin bir günlük mesaisi normalde bir haftalık
iş. Ege Bölgesi’ndeki helikopterli bakım çalışmamız
tüm Türkiye’de yapılacak” dedi.
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Kömür üreticilerinin mesleki
örgütü KÖMÜRDER üyeleri,
Ankara’ya çıkarma yaptı. Dernek
yönetimi Enerji Bakanı Dönmez’e sorunlarını
anlatıp çözüm önerilerinden oluşan bir paket
sundu. Pakette kamulaştırmadan akaryakıt
fiyatlarına, ücretlerden satışlara kadar geniş
bir alanda yaşanan sorunlar ve çözüm
önerileri yer aldı…
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▶ Kömür üreticileri Ankara’ya çıkarma yaptı

B

ir ay önce kendi aralarında toplantı yaparak sorunlarını tartışan ve bir eylem planı
çıkaran kömürcüler bu kez de Ankara’ya çıkarma yaptı. Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER)
yönetimi, kısa süre önce Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret ederek sorunları ve
çözüm önerilerini dile getirdiler. Üreticiler, Bakan
Dönmez’e, üretim öncesinde, aşamasında ve sonrasında yaşadıkları sorunlara ilişkin bir rapor sundu.
Üreticiler, maliyet artışlarından şikayetçi oldu; izin
süreçlerinde yaşadıkları sorunları aktardı.
Bakan Dönmez de yerli kömür üretimine büyük
önem verdiklerini, 2018 yılında 101.5 milyon ton
kömür üretimi gerçekleştirildiğini, yerli kömür üretimini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Dönmez,
yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimine de işaret ederek, toplam elektrik üretiminde
yerli kömürün payını artıracaklarını dile getirdi.
KÖMÜRDER yönetiminin Bakan Dönmez’e sunduğu rapordaki bazı başlıklar:
Maliyetler çok yüksek: Yatırım maliyetlerinin
çok yüksek olması, buna karşılık kömür satış fiyatlarının düşük kalması sektördeki mevcut yatırımcıları ve yeni yatırımcıları endişelendiriyor. Akaryakıt, enerji, devlet hakkı ödemeleri, arazi/ruhsat
bedelleri, maddi hata kapsamındaki eksikliklerden
kaynaklanan ceza miktarları ve benzeri maliyetler,
birim üretim maliyetlerini öngörülenin üzerine çıkarıyor. Sektörün, öngörülebilir maliyetlerde kalması
yönünde düzenlemelere gidilmeli ve yeni teşvikler
uygulanmalı.
Kömür destekleri: 12 Haziran 2019’da yürürlüğe giren kanunla değiştirilen kömürde maliyet artışına ilişkin destek uygulamasına dair usul, esaslar

ve süre konusunda bir genelge veya tebliğ halen yayımlanmadı.
Yer altı çalışan ücretleri: 11 Eylül 2014’ten itibaren yeraltı çalışanlarının ücretinin asgari ücrete
bağlanması ve kanunda iki katı şeklinde yer alması
bazı endişelere neden oluyor. Bütün çalışanlar için
her yıl açıklanan asgari ücret, yerüstü çalışanları
açısından algılanıyor. Asgari ücretin çok yüksek
açıklanma olasılığı göz önünde bulundurulursa yeraltındaki maliyetlerin aşırı derecede yükselmesi
söz konusu olacak ve bu iş sürdürülebilir olmaktan
çıkacaktır. Bu nedenle Maden Kanunu’nda gerekli
değişiklik yapılarak yerüstü için ayrı yeraltı için ayrı
asgari ücret açıklanması daha uygun olacaktır.
Satışlar: 2019 yılında yüzde 50 artırılan ocak
başı satış fiyatları, devlet hakkı hesabında ve kamu
kurumları ile yapılan sözleşmelerdeki kurum paylarında önemli bir çarpandır. Bu da maliyetlerin aşırı
yükselmesine ve faaliyetlerin yapılamaz hale gelmesine neden oluyor. Ayrıca, ocakbaşı satış fiyatının
belirlenmesi ve artırılmasında alınan kriterler açıklanmalıdır.
İzinler: Kömür üreticisinin bir an önce işletme
projesini hayata geçirebilmesi, hazırlık ve üretim
faaliyetlerine başlayabilmesi için öncesinde alınan
çevre, orman ve diğer izinlerin bürokrasisinin azaltılması, ilgili kurumlarda her türlü kolaylığı gösterme
pratiğinin yerleştirilmesi, madencilik faaliyetlerinin
“kamu yararına faaliyet” olduğu hususunun mevzuatın emredici hükmüne bağlanması öngörülüyor.
Orman izin bedelleri: Dünya ölçeği de dikkate
alınarak orman izin bedellerinin makul seviyelere
çekilmesi bekleniyor. (Kanada 1 hektar=17 TL, Norveç 1 hektar=58 TL, ABD 1 hektar=116 TL, Türkiye
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teminat ve ağaçlandırma bedeli hariç 1 Hektar=15
bin TL ile 33 bin TL arasında).
Maliyetler yükseliyor: Ağaçlandırma protokolü orman izin bedellerinin yüksek olması, pasa
ve atık alanlarının aşırı yer kaplaması nedeni ile
bu konudaki maliyetler yükseliyor. Bu nedenle,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman Genel
Müdürlüğü ve Kömür Üreticileri Derneği arasında
imzalanması planlanan ağaçlandırma protokolü
kapsamında ödenecek bedellerin, orman izin bedellerinden muafiyeti gibi düzenlemelerle yatırımcının teşvik edilmesi öngörülüyor.
Elektrik üretimine teşvik: Termik santral kurulması karşılığında kömür sahalarında işletmecilik yapılması yönündeki mevzuatın özel sektör yatırımcılarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi,
Termik Santral ile Elektrik Üreticisi Sanayici ve İşadamları Derneği (TERSANED) ve Kömür Üreticileri
Derneği (KÖMÜRDER) arasında imzalanan Yerli Kömür Kullanımı Niyet Protokolünün desteklenmesi,
termik santrallerden çıkan külün yeraltı kömür işletmelerinde dolgu malzemesi olarak kullanılmasının mevzuatta düzenlenmesi öngörülüyor.
Yargısal sorunlar: Mahkemelere intikal eden
konularda verilen yargı kararlarında bir standart
ve objektif bir yaklaşım bulunmuyor. İşçi-işveren
ihtilaflarındaki davalarda (iş kazası, tazminat, işe
iade davası vb) genel algı ve bazı içtihat kararları
çerçevesinde kusur oranına bakılmaksızın işçinin
hak ve menfaatlerinin korunması adına diğer tarafın hak ve menfaat kaybına uğratılarak karar verilmesi yönündedir. Yargısal sorunların giderilmesi
için madencilikle ilgili konulara yönelik ihtisas
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mahkemelerinin kurulması ve özellikle bilirkişilik
müessesesinin gözden geçirilmesi gerektiği düşünülmeli.
Nitelikli personel: Maden işletmelerinde nitelikli teknik personel temininde zorluklar yaşanıyor.
Son yıllarda üniversitelerin madencilik bölümlerine olan ilgi azaldı. Ayrıca bu bölümlerin çoğunun eğitim kaliteleri düşük olduğundan maalesef
istenilen nitelikte maden mühendisi veya teknikeri
yetiştiremiyor. Nitelikli çalışan profili oluşturabilmek için bilimsellik düzeyi yüksek, kaliteli eğitim
ve uygulamaların hayata geçirilmesi bekleniyor.
Üniversitelerin madencilik bölümlerinde iş güvenliği ile ilgili konulara ağırlık verilmesi, öğrencilerin
bu konudaki yeterliliklerinin mezuniyetlerine esas
alınması, maden bölümü içeren üniversitelerin
yurtdışı eğitim imkanlarının artırılması, böylece
olaylara yeni bakış açısı kazanma, en iyi uygulamaları yerinde görme gibi vizyon kazandırıcı faydalar
sağlanması gerekiyor. Ayrıca meslek liselerinde
maden programları açılmasının yerinde olacaktır
ancak bu bölümlerin, laboratuvar çalışmalarına
ve bazı maden ekipmanlarını temin edebilecek şekilde okul bütçelerine yeterince destek verilmediği
ve bu desteğin sağlanması gerekiyor.
Açık ocak: Madencilikte açık işletme yöntemiyle yapılan faaliyetlerde kullanılan alanlar şahıs arazileri, orman alanları, hazine arazileri ve
meralardır. Şahıs arazileri, arazi sahipleri ile anlaşılarak satın alınmakta veya kiralanıyor. Ancak
bu genellikle arazilerin bölgede kabul gören rayiç
bedellerin 2 -3 katı gibi bedeller ödenerek sağlanabiliyor ya da farklı zorluklar öne sürülerek rant

elde etme çabalarıyla imkânsız hale gelebiliyor. İşletmeciler bu gibi durumlarla çok sık karşılaşmakla
birlikte kamulaştırmaya gidilmesi düşünüldüğünde
de en az 2 yıllık bir sürede tamamlanabilen kamulaştırma, işletmecinin tüm üretim programını aksatıyor ve işletme giderlerini arttırıyor. Kamulaştırma
sürelerinin kısaltılması ile hem işletmeciler üretime
ara vermeden çalışmalarına devam edecekler hem
de bu süreyi kullanarak işletmeciyi zor durumda bırakacak bedeller talep eden şahıslar, kabul edilebilir
bir bedel ile anlaşma yoluna daha hızlı gidilebilir.
Zaman kaybı: Orman alanlarında yapılacak çalışmalara yönelik üretimi planlanan alan için hazırlanan dosya en erken 1,5 yılda onaylanıyor. Bu sürenin
büyük bir kısmı Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı’nda
geçiyor. Oysaki dosyanın hazırlanıp şube veya bölge
müdürlüklerinden onayı 3-4 ay içerisinde tamamlanıyor. Buradan sonraki tüm zaman kayıp oluyor, nihai onayın ne zaman çıkacağı bilinmemekle birlikte
işletmecinin hiçbir şekilde üretime yönelik program
yapamaz duruma gelmesine yol açıyor. Orman izinlerinin şube veya bölge müdürlükleri tarafından verilmesiyle işletmeciler en az 1 yıl gibi bir süreyi etkin
kullanıp üretimlerine ara vermeden devam edebilecektir.
Mera izinleri: Mera alanlarının kullanımı da yine
orman izinlerine benzer süreçlerden geçerek ilgili
Bakanlık onayı ile gerçekleşiyor. Yine bu sürelerin
kısaltılması için izin talep edilen alanın bağlı bulunduğu il veya ilçenin mülki amirinin onayı ile verilecek izinler işletmeciler için bekleme kayıplarını en
aza indirecektir.
Akaryakıt: Açık işletme yöntemi ile yapılan faaliyetlerde işletme giderlerinin yüzde 50’ye yakın
büyük bir kısmını motorin giderleri oluşturuyor. İş-

letmelerin kullanmakta olduğu motorinler güncel
pompa fiyatlarından satın alınıyor ve bu birim fiyat
sürekli değişken olmakla birlikte sürekli artış gösteriyor. Bu nedenle işletmeler, hazırladıkları yıllık
bütçe ve planlamalarda sürekli açık veriyor ve geleceğini göremez durumda düşüyor. İşletme giderlerinin hemen hemen yarısını oluşturan motorin giderleri için denizcilik akaryakıtlarına uygulanan vergi
istisnasından faydalanmak işletmeler için büyük
önem taşıyor, buradan elde edilecek faydayla üretim
miktarının arttırılması, teknolojik gelişmelerin kullanım, ilave iş güvenliği yatırımlarının yapılabilmesi ve
en önemlisi rezerv araştırma- geliştirmelerinin yapılabilmesine olanak sağlayacaktır. Bu nedenle lüks
yatların kullanımı için sağlanan kolaylıkların, zor
şartlarda ülke ekonomisine katkıda bulunan maden
işletmeleri için de sağlanması faydalı olacaktır.
Ruhsat işlemleri: MAPEG tarafından ihale edilen
sahalarda, ihale bedeli yatırılmasına karşın, MAPEG
tarafından verilen arama veya işletme ruhsatları 4
– 5 ay gibi uzun bir süre sonunda hak sahiplerine
veriliyor. Bu da yatırımcının yatırıma yönelik faaliyetlerini (sondaj vs) ertelemesine neden oluyor ve
işletmecileri zor durumda bırakıyor. Diğer taraftan
ilgili kurumdan işletmelere denetim için gelen heyetler, özellikle açık işletmelerde, can ve mal güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacak, işletmedeki
en ufak basamak bozukluğu, şev akması, ocak içindeki su birikintisi vb. durumlarda çok katı yaptırımlar uygulamakta, eksiklik veya kusur yönünde bildirim yapmaktadırlar. Bu gibi durumlar işletme gereği
olup, heyetlerin bu konuda biraz daha toleranslı
olması ve işletmecilere yapıcı yönde sözlü uyarıda
bulunması bekleniliyor.
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Küresel ekonomi
toparlanmak için ortak
zemin arıyor
ZAYIF BÜYÜME İŞSİZLİĞİ
ARTIRABİLİR

Küresel ekonomide genel görünüm

Türkiye ve dünya ekonomisinin
değerlendirildiği Bakış’ın yeni
sayısında “Ticaret savaşları ve Brexit süreci
küresel ekonomideki riskleri artırırken Türkiye
ekonomisinde de dengelenme sürüyor” saptaması
yapılıyor. Enflasyonun düşüş trendinde olmasına
karşın işsizlik rakamının gelecek için sinyal
verdiğine dikkat çekilen araştırmada, Merkez
Bankası’nın son faiz kararının ise mevduat ve
kredi faizlerinde düşüş şeklinde kendini
göstereceğine vurgu yapılıyor…
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KPMG Türkiye’nin düzenli yayını Bakış’ın
son sayısında küresel ekonominin yanı sıra
Türkiye ekonomisinden yansıyan göstergeler
değerlendiriliyor. Bakış’a göre jeopolitik gerilimler, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ve Brexit küresel ekonomiyi tehdide devam
ediyor. Bu belirsizlik, küresel finans piyasalarında kırılgan bir seyre neden oluyor. Bakış, küresel ekonomide kalıcı toparlanma sağlanması
için dünya ticaretindeki korumacı eğilimleri
geriletecek yeni bir uzlaşı zemini oluşması gerektiğine dikkat çekiyor. Türkiye ekonomisinde
ise yılın ilk yarısı enflasyon ve cari açıktaki iyileşme ile dengelenmenin devam ettiğini gösteriyor.
Yılın ilk yarısı tamamlanırken Bakış’tan
yansıyan dünya ve Türkiye ekonomisi şöyle:

İkinci çeyrekte ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine,
küresel ekonomik görünüm üzerindeki aşağı
yönlü riskler arttı.
Büyüme görünümündeki zayıflama, küresel emtia
fiyatlarında düşüşe yol açarken, ABD-İran gerilim
başta olmak üzere jeopolitik belirsizlikler petrol
fiyatlarında dalgalanmalara neden oldu.
Jeopolitik belirsizliklerin yanı sıra küresel ticaretteki korumacı eğilimlerin de artması, yılın ikinci
çeyreğinde gelişmekte olan ekonomilerin görünümünü olumsuz etkiliyor.
Gelişmekte olan ekonomilerde 2019’un ilk yarısında yavaşlama daha belirgin hale geldi. Çin’in
büyüme hızı yüzde 6,4’te sabit kalsa da diğer ekonomilerin büyüme hızları 2018’in son çeyreğine
göre geriledi. İlk çeyrekte en keskin yavaşlama
ise Rusya’da görüldü. 2018 son çeyrekte yüzde
2,7’lik yıllık büyüme yakalayan Rusya, 2019 ilk
çeyrekte yıllık bazda sadece yüzde 0,5 büyüdü.
Amerikan (Fed) ve Avrupa (ECB) merkez bankaları
başta olmak üzere gelişmiş ekonomilerden gelen
destekleyici para politikası sözlü yönlendirmeleri,
küresel ekonomideki riskleri kısmen sınırlıyor. Nitekim, ABD Merkez Bankası Fed, 11 yıl sonra ilk
kez faiz indirimine giderek, 25 baz puanlık indirim
yaptığını açıkladı.
Tüm bu gelişmeler ışığında dünya büyümesindeki

 2018’i yüzde 2,6’lık büyümeyle tamamlayan
Türkiye ekonomisinin 2019’un ilk 6 ayında büyüme dinamiklerinde zayıf kalacağı düşünülüyor. Yılın ikinci yarısındaysa daralmanın hız
keseceği ve yıl genelinde ekonominin yüzde 1
civarında küçülebileceği öngörülüyor.
 Talep koşullarındaki olumlu etkilere karşın fiyatlama davranışlarındaki oynaklık enflasyonda riskleri canlı tutuyor. Yüksek asgari ücret
artışı ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi
nedeniyle, fiyatlama davranışlarında ve enflasyon görünümünde iyileşme sınırlı kalabilir.
 Büyümedeki zayıf performans nedeniyle işsizlik oranının 2019’da ortalama yüzde 13 seviyesinde çıkması bekleniyor.
 İç talepteki zayıflık ve turizmdeki canlılık ile
cari açıkta iyileşme bir süre devam edebilir.
Bu noktada petrol fiyatlarının seyri de büyük
önem taşıyor. Petrol fiyatlarında hızlı bir yükseliş olmazsa 2019’da cari açığın 10 milyar dolar civarında kalacağı tahmin ediliyor.
 TCMB’nin faiz indiriminin önünü açması, ekonominin yüksek faiz yükünü azaltıcı gelişmeleri beraberinde getirecek. Enflasyonda yeni
hedefleme, yılsonuna kadar faizlerde yeni indirimler beklenebilecek.
 Faiz indirimi, finans kuruluşlarında da karşılık
buldu. Kamu bankalarında konut faiz oranlarının 1’in altına indiği görüldü. Konut ve otomotivde başlayan sürecin zaman içerisinde tüketici kredilerine de yansıması bekleniyor.
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yavaşlamanın yılın kalan kısmında ılımlı şekilde
devam edeceği öngörülüyor.

Türkiye ekonomisinde genel görünüm
Yılın ilk yarısında Türkiye ekonomisinden yansıyan görünüm şöyle:
2018’’in ikinci yarısında yaşanan daralmalar,
2019 ilk çeyrekte yerini hafif toparlanmalara
bıraktı. Türkiye ekonomisi bu dönemde yüzde
1,3’lük büyüme gösterdi; ikinci çeyreğe ilişkin
veriler ise ekonomideki toparlanma sinyallerinin
enflasyon ve faizlerdeki aşağı yönlü revizeler ile
somutlaştığını gösteriyor.
Ancak zayıf ekonomik göstergelerin sonucu olarak işsizlik artmaya devam ediyor. Öncü veriler
istihdam artışları konusunda karışık sinyaller veriyor.
2019’un ilk yarısında harcamaların bir kısmı öne
çekilirken faiz giderlerindeki artış ve ekonomiye
destek için sürdürülen vergi indirimleri, zayıf talep nedeniyle vergi kayıpları ve SGK devlet katkı
bütçe performansındaki bozulmanın nedenleri
olarak öne çıkıyordu. Yılın ikinci yarısı başlarken
hükümet, ekonomiyi destek tedbirlerinin bir kısmı
geri aldı. Bir takım vergi ayarlamalarıyla gelir kayıplarını telafi etmeye çalıştı.
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Bu yıl, ekonomideki kırılganlıklarla birlikte, bütçe
gelirlerinde ve toplam dengede kayda değer bir
iyileşmenin kolay olmayacağı öngörülüyor.

İhracatta ivme kaybı
TL’nin mevcut seviyesi, ihracatçıların dış pazarlardaki rekabetçiliğini desteklese de Türkiye’nin
ticaret ortaklarında yaşanan kırılganlıklar nedeniyle ihracatta son dönemde ivme kaybı gözleniyor. Özellikle Avrupa pazarındaki gelişmeler belirleyici olacak. Bununla birlikte ithalat iç talepteki
zayıflık sebebiyle daralmayı sürdürüyor, dış ticaret açığı da küçülüyor ve yılsonunu son 15 yılın
en düşük seviyesi olan 10 milyar dolar civarında
tamamlaması bekleniyor.

Enflasyon gerileme eğiliminde
İlk çeyrekte genel enflasyondaki düşüşü yüksek
gıda fiyat artışları sınırlarken ikinci çeyrekte mevsimsel etkiler ve talebin zayıflığı ile yıllık enflasyonda sert düşüşler kaydedildi. Zayıf talep ve düşük petrol fiyatlarıyla enflasyon dinamiklerinde
iyileşmenin bir süre daha sürmesi bekleniyor. Bu
dinamikler ışığında Merkez Bankası da yılsonu
enflasyon tahminini 0,7 düşürerek, yüzde 13,9’a
çekti.

DÜNYA GÜNDEMİ
Esen Erkan

Yenilenebilir enerji
yatırımları yıl
sonunda 2.6 trilyon
dolara ulaşacak

Birleşmiş Milletler Küresel İklim Eylemi Zirvesi
öncesinde yayımlanan ‘Yenilenebilir Enerji Yatırımları 2019’ raporundaki küresel eğilimlere göre, 2009
sonunda 414 GW olan yenilenebilir enerji yatırımları
bu yılın sonunda büyük hidro tesisler hariç olmak
üzere, dört katına çıkarak 1,650 GW’a ulaşacak. Yıl
sonunda, güneş 1,349 trilyon dolarla en fazla yatırımın gerçekleştiği yenilenebilir enerji alanı olurken
rüzgar enerjisine yapılan yatırım 1,023 trilyon dolar
düzeyine ulaşmış olacak.

“Küresel elektrik üretiminde yenilenebilir
payı yüzde 12,9
Son 10 yılda yenilenebilir enerji alanında net
1.408 GW’lık gücün devreye girmesini sağlanırken
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BM Çevre Programı ve BloombergNEF iş
birliği ile hazırlanan 2019 yılı ‘Küresel
Yenilenebilir Enerji Yatırımları Eğilimleri
Raporu’ yayımlandı. Rapora göre, son
10 yılda yenilenebilir enerji kapasitesine
yapılan küresel yatırım tutarı 2019
sonunda 2.6 trilyon dolara ulaşırken en
fazla yatırımın gerçekleştiği alan güneş
enerjisi oldu…

bu alandaki kümülatif güç 1.650 GW’a ulaşmış olacak. Küresel elektrik üretiminde 2009’da yüzde 5,9
olan yenilenebilir kaynakların payı, 2019’da yüzde
12,9 seviyesine yükselmiş olacak.
Yenilenebilir kaynakların elektrik üretiminde artan payı sayesinde, karbon emisyonlarında 2 milyar
ton tasarruf sağlanırken fosil kaynaklar nedeniyle
elektrik üretimi kaynaklı emisyonlarda ise yüzde 10
oranında yükselme görülüyor.
Rapor, 2018 yılında yenilenebilir enerji alanında
bir yıl önceye göre yüzde 12 oranında gerileme yaşandığını ve 272,9 milyar dolar yatırım yapıldığını
belirtiyor. Öte yandan, yüzde 4 oranında artışla 167
GW’lık kurulu güç devreye alınırken aynı yıl, Türkiye

2 milyar dolar düzeyinde yatırım ile en fazla yenilenebilir enerji yatırımının yapıldığı 19’uncu ülke oldu.

Uluslararası iklim ve kalkınma hedeflerine
ulaşmak için yolumuz uzun
BM Çevre Programı İcra Direktörü Inger Andersen raporla ilgili açıklamasında, “Son 10 yılda
yenilenebilir enerji sektörüne yatırım yapmak, sürdürülebilir ve karlı bir geleceğe yatırım yapmak anlamına geliyor. Bu halimizden memnun olduğumuz
anlamına gelmemeli çünkü küresel enerji sektörü
emisyonları, bu dönemde yüzde 10 artış gösterdi.
Uluslararası iklim ve kalkınma hedeflerini yerine getirmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına küresel
geçişi hızla artırmamız gerektiği ortadır” dedi.
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2010-2019 yılları arasında, yenilenebilir
enerjide küresel kapasite 414 GW’tan
yaklaşık 1,650 GW’a ulaşarak dört katına
çıktı. 2019 yılı sonunda güneş enerjisinin
küresel kapasitesi 2009 seviyesi olan 25
GW’tan 26 katına çıkarak 663 GW’a ulaşacak.
Yenilenebilir enerji kaynakları 2018’de küresel
elektriğin yüzde 12,9’unu üreterek 2 milyar ton
karbondioksit emisyonunu önledi.
Yenilenebilir enerji yatırımlarda Çin’in
liderliği sürüyor
Yenilenebilir enerjide dünya liderliğini koruyan
Çin, bu yılın ortasına kadarki son 10 yıllık dönemde,
yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi için 758 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi. Çin, 2018’de yüzde
38’lik payla (88,5 milyar dolar) en büyük tek yatırımcı olmaya devam ederken, yenilenebilir enerji
kapasitesine yapılan yatırımlar dünya genelinde
daha fazla yayıldı ve 29 ülkenin her biri 1 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdi.
Son 10 yıllık dönemde, ikinci sırada 356 milyar
dolarla ABD yer alırken 202 milyar dolar yatırımla
Japonya üçüncü sırada yer alıyor. Avrupa ülkeleri
aynı dönemde toplamda 698 milyar dolar, yenilenebilir kapasiteye yatırım yaparken 179 milyar dolarla
Almanya ve 122 milyar dolarla da Birleşik Krallık
başı çekiyor.
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Elektrik üretimi için en ucuz seçenek rüzgar
ve güneş oldu
Global Trends raporuna veri ve analiz sağlayan
araştırma şirketi BloombergNEF (BNEF) İcra Kurulu
Başkanı Jon Moore ise son yıllarda rüzgar ve güneş
kaynaklı elektrik maliyetlerinde keskin düşüşler yaşandığını ve seçim politikalarına da bu değişimlerin
yansıdığını vurgulayarak, “Yenilenebilir enerji teknolojileri, her zaman düşük karbonlu ve nispeten hızlıydı. Şimdi ise dünyanın pek çok ülkesinde elektrik
üretimi için en ucuz seçenek rüzgar ve güneş oldu”
ifadesini kullandı.
Almanya Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Svenja Schulze da “Rüzgâr,
güneş veya jeotermal enerji kullanan teknolojiler,
rekabetçi ve temizler. 10 yıl içinde Almanya, yenilenebilir enerjilere dayalı gücünün üçte ikisini üretecek. Bir sanayi ülkesinin, ekonomisini riske atmadan
kömürü ve aynı zamanda nükleer enerjiyi ortadan
kaldırabileceğini gösteriyoruz. Yenilenebilirin iklime
ve ekonomiye anlamlı geldiğini biliyoruz. Ancak,
küresel ısınmayı 2°C veya ideal olarak 1.5 °C ile sınırlamak için elektrik üretimini, nakliyeyi ve ısıyı
karbondan arındırmak için yeterince yatırım yapmıyoruz. Güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek elde
etmek istiyorsak, yenilenebilir enerji yatırımlarını
teşvik eden düzenleyici bir ortam ve altyapı oluşturmak için şimdi çok daha fazla şey yapmamız
gerekiyor” açıklamasından bulundu.
Frankfurt Finans ve Yönetim Okulu Başkanı Nils
Stieglitz, “Yenilenebilirlerin birçok yerde ilk tercih
olarak kabul edildiğini görmek önemlidir. Fakat, artık yenilenebilir enerjinin de ötesinde düşünmemiz
gerekiyor. Kömürden ayrılma, geniş kapsamlı sürdürülebilir finansman alanında sadece bir konudur.
Yatırımcılar gittikçe daha az karbonlu ve sürdürülebilir bir gelecek bağlamında hareket etmenin ne
anlama geldiğini önemsemelidir” dedi.

RAPOR
Z. Işık Adler

▶ Enerji sektörüne fon dopingi

Enerji sektörüne fon dopingi

Sürecin hızla hayata geçmesi sektörde ve genel
olarak ekonomideki belirsizliklerin azaltılmasına
önemli katkıda bulunabilir. Ancak bu süreçte başarı
elde edilebilmesi için kamu otoritesinin hızı ve etkinliği kadar bankalar ve sektör temsilcileri gibi ilgili tarafların eş güdüm içinde hareket etmesi büyük
önem taşıyor.
Enerji sektöründe talepteki zayıflığın aşılması,
genel ekonomik görünümdeki iyileşmeye bağlı
olacak. Sektörün sağlıklı bir yapıda faaliyetlerini
yürütebilmesi açısından kredi yapılandırmaları ve
sorunlu kredilerin fona devri gibi konular ise bu dönemde öne çıkıyor.
Önümüzdeki dönemde talepte kademeli bir toparlanma bekleniyor, sektörün finansal görünümüne ilişkin belirsizliklerin azalmasının ise biraz
daha zaman alabileceği öngörülüyor.

Küresel büyüme yüzde 2.9 oldu

2018 yılını sadece yüzde 0.5’lik büyüme ile kapatan enerji sektörünün gözü Enerji Girişim
Sermayesi Fonu’nda. Sektörün içinde bulunduğu finansal duruma çare olması beklenen fonun
yanı sıra 31 Ekim’de sona erecek olan YEKDEM başvuruları da önemli. 2020 sonrasında
uygulanacak teşvik mekanizmasının nasıl şekilleneceği ve yansımalarının ne olacağı da sektörün
yön bulması açısından önem taşıyor.
KPMG Türkiye’nin ekonominin dinamosu sektörlerin ilk altı aylık performansını değerlendirdiği
Enerji Sektörel Bakış – İlk Yarı raporu yayımlandı.
2019’un ilk altı ayını ekonomik faaliyetlerdeki zayıflık ve finansal piyasalardaki oynaklığın etkisiyle
geçiren enerji sektörü, yılın ikinci yarısı için umutlu.
Hükümetin YEP kapsamında kurulacağını açıkladığı
Enerji Girişim Sermaye Fonu’nun sektördeki zayıflığın aşılmasına katkı sağlayacağı belirtiliyor
KPMG Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Sektör
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Lideri Ümit Bilirgen, enerji sektörünün içinde bulunduğu finansal sıkıntıları dikkate alan hükümetin
YEP kapsamında kurulacağını açıkladığı Enerji Girişim Sermaye Fonu’nun (EGSF) sektöre umut verdiğini söyledi. Bilirgen, “Sektörün mevcut kredilerinin
yaklaşık dörtte birinin geri ödenmesinde zorluklar
gözleniyor. Söz konusu fonun, aktarılacak projelere
bağlı olmakla birlikte 2 milyar dolar civarında bir
büyüklükte olabileceği düşünülüyor” dedi. Bilirgen,
fonla ilgili kritik noktaları şöyle sıraladı:

Küresel ölçekte enerji sektörü 2018 yılında yüzde
2,9’luk oran ile son 10 yıl ortalamasının iki katına yakın büyüdü. Türkiye’de ise genel ekonomik aktivitedeki zayıflık ve finansal piyasalardaki oynaklık sektöre olumsuz yansıdı.
Türkiye enerji sektörü, BP’nin hesaplamalarına
göre 2018 yılını sadece yüzde 0,5’lik büyüme ile tamamladı. 2019’un ilk yarısı da ekonomik aktivitedeki
kırılganlıklar nedeniyle görece zayıf bir şekilde geride kaldı.
Döviz kurlarındaki dalgalanma ve jeopolitik belirsizlikler ise sektörün önümüzdeki döneme ilişkin
beklentilerini sınırlıyor.

Doğal gaz ithalatı geriledi
EPDK verilerine göre, ocak-nisan döneminde
Türkiye’nin doğal gaz ithalatı yüzde 10,4 azaldı, toplam tüketim yüzde 5,7 daraldı. Toplam doğal gaz talebinin oldukça sınırlı bir tutarına karşılık gelen yurtiçi üretimde ise bu dönemde yüzde 30’u aşan artış
kaydedildi ve doğal gaz ihracatında yüzde 22’lik artış
yaşandı.
Petrol piyasasında ise ham petrol ithalatındaki
yüksek artışa karşın yurtiçi pazarda doğalgaz piyasasında olduğu gibi daralma yaşandı.

Elektrik üretimi yüzde 0.5 arttı
2018 sonunda 88 bin 550 MW olan Türkiye elektrik piyasasının kurulu gücü 2019 ilk yarı sonu iti-

barıyla 90 bin 421 MW seviyesine ulaştı. Bununla
birlikte, elektrik piyasasında üretim dalgalı bir seyir
izleyerek, ocak-mayıs döneminde 2018’in aynı dönemine kıyasla sadece yüzde 0,5’lik sınırlı bir artış
kaydetti.
Buna karşın elektrik tüketimi 2019’un ilk beş
ayında geçen yılın yüzde 0,1 altında kaldı. Kaynaklarına göre üretime bakıldığında, bu dönemde termik
santrallerde üretim azalırken toplam üretimin yüzde
31’inin gerçekleştirildiği yenilenebilir kaynaklardan
üretimin payı arttı.
Yılbaşından bu yana dalgalı bir seyir izleyen
elektrik fiyatları ilk altı ayda, 2018 yılsonuna göre
yaklaşık yüzde 10 geriledi. Fiyatlardaki gerilemede
üretim maliyetleri üzerindeki baskının hafiflemesinin yanında, zayıf talep etkili oldu.
Yatırım iştahı sınırlı enerji piyasasında küresel
gelişmelerle birlikte, maliyetler dalgalı bir seyir izliyor. Talebin zayıflaması ve fiyatlama mekanizmasındaki müdahaleler sektörde öngörülebilirliği zorlaştırıyor. Finansal koşullardaki sıkılık, döviz kurlarındaki
dalgalanma ve arz-talep belirsizlikleri sektörde yatırım iştahını sınırlayan unsurlar olarak öne çıkıyor.

OYUNCULAR YEKDEM
BAŞVURULARINI BEKLİYOR
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik
enerjisi üretiminin teşvik edilmesi amacıyla getirilen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme
Mekanizması (YEKDEM) enerji piyasasının gündeminde ağırlıklı olarak yer alacak. YEKDEM’den
faydalanmak isteyen üretim tesislerinin işletmeye
girmeleri için son tarih 31 Aralık 2020. Bir sonraki
takvim yılı için YEKDEM’den faydalanmak isteyen
üretim lisansı sahiplerinin başvuru evraklarını EPDK’ya sunmaları için ise son tarih 31 Ekim 2019. Bu
açıdan bakıldığında 2020 sonrasında uygulanacak
teşvik mekanizmasının nasıl şekilleneceği ve yansımalarının ne olacağı da sektörün yön bulması açısından önem taşıyor.
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İNOVASYON
Esen Erkan

▶ Barajların kaldırıldığı yerlerde biyoçeşitlilik 100 kat artabilir

Agrivoltaikler su tasarrufu
ve enerji verimliliği sağlıyor

“Agrivoltaik” adı verilen güneş panelleri altında yapılacak tarımsal
üretimle su tasarrufu sağlanarak hem mahsullerde hem de elektrik
üretiminde verimlilik sağlanıyor. Araştırmalar gıda mahsulleri güneş
panellerinin gölgesinde daha verimli büyürken PV panelleri altındaki
chiltepin biberinin üretimi üç kat; domates üretimi ise iki kat daha
fazla gerçekleşti. Aynı zamanda, her sulama etkinliğinin mevcut
tarım uygulamalarında olduğu gibi uzun sürelere ulaşmasına gerek
olmadığı ve su kullanımını azaltılırken gıda üretim düzeylerinin ise
korunabileceği belirlendi…
Nature dergisinde yer alan
araştırmaya göre, gelen güneş
ışığı, hava sıcaklığı ve bağıl nem
oranına dayanarak, mevcut ekim
alanlarının “en yüksek fotovoltaik
potansiyeline sahip arazi örtüsü”
olduğu tespit edildi. Çalışma, PV
dizisi altında ekilen biber, kiraz
domatesi gibi bitkilerin daha verimli yetiştiğini gösterdi. Araştırmacılar, ortalama üç aylık yaz
mevsimi boyunca, toprak yüzeyinin üzerine monte edilen sensörler aracılığıyla, toprağın yüzey sıcaklığını, havanın nemini ve gelen
ışık seviyelerini gözlemledi.
Agrivoltaik sistem olarak adlandırılan ve tarım alanlarına
güneş panellerinin yerleştirildiği
uygulamalarda, PV panelleri ile
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daha soğuk gündüz sıcaklıkları
ve daha sıcak gece sıcaklıklarına
ulaşıldı. Eşit sulama oranlarına
sahip olan geleneksel ekim alanı
ile agrivoltaik alanı karşılaştıran
araştırmacılar, iki farklı sulama
senaryosu (günlük sulama ve her
iki günde bir sulama) ile agrivoltaik sistemlerin daha düşük buhar basıncı sağladığını ve havada
daha fazla nem bulunduğunu tespit etti.

Su kullanımı azalırken
üretimde artış sağlandı
Gıda mahsulleri güneş panellerinin gölgesinde daha verimli
büyürken PV panelleri altındaki
chiltepin biberinin üretimi üç kat;
domates üretimi ise iki kat daha

fazla gerçekleşti. Aynı zamanda,
her sulama etkinliğinin mevcut
tarım uygulamalarında olduğu
gibi uzun sürelere ulaşmasına
gerek olmadığı ve su kullanımı
azaltılırken gıda üretim düzeylerinin ise korunabileceği belirlendi.
ABD’nin Arizona eyaletinde
çalışmalarını sürdüren araştırma ekibi, agrivoltaik yaklaşımın ülkenin diğer bölgelerinde
ne kadar iyi çalışabileceğini ve
bölgesel politikalarda yeni yaklaşımların benimsenmesinin nasıl
teşvik edileceğini değerlendirmek üzere, ABD Enerji Bakanlığı
Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı ile birlikte çalışmalarına
devam ediyor.

Barajların kaldırıldığı yerlerde
biyoçeşitlilik 100 kat artabilir

Nature Sustainability dergisinde yayınlanan makaleye göre, ABD’deki hidroelektrik santrallerin kapladığı
alanın sadece yüzde 13’üne güneş panelleri kurularak
3,5 kat fazla elektrik üretilebilir. Hidroelektrik santraller pek çok ülke için yenilenebilir kaynaklar tarafından her zaman sağlanamayan esnekliği sunan önemli
bir bileşen olarak tanımlanır. Ancak ABD’deki elektrik
karmasının yüzde 6’sından fazlasına katkı sağlayan
hidroelektrik santrallerin, mevcut altyapısı ile ömrünü
tamamladığı ve çevresel etkileri ile ilgili artan endişeler nedeniyle hizmetten tamamen kaldırılabileceği düşünülüyor.
Dünyanın ilk hidroelektrik santralinin 1882’de Wisconsin’de faaliyete geçmesiyle birlikte ABD’de bir asırdan fazla bir süredir elektrik üretmek için barajlar kullanılıyor. 1940’a kadar, ABD’deki elektrik üretiminin yüzde
40’ı hidroelektrik santrallerden sağlanıyordu. Bugün
gelişmekte olan dünyanın çoğu bu hızlı büyümeyi örnek
alıyor. Angola’dan Myanmar’a kadar pek çok ülke, fosil
yakıtlara daha yeşil bir alternatif olarak görülen büyük
hidroelektrik projelere yatırım yapıyor. Öte yandan, hidroelektrik tesislerin yoğun olduğu bölgelerde, çevresel
tahribat nedeniyle barajlara karşı artan bir tepki de var.
Araştırmaya öncülük eden New York City Üniversitesi’nden Su Koruma Biyoloğu olan Dr. John Waldman’a
göre, barajlar sıkışan tortulara, rezervuarlarda biriken
suyun ısınması ile nehir sıcaklığındaki değişikliklere ve
sonuç olarak yerel biyolojik çeşitlilikte düşüşlere neden
oluyor. Büyük toprak alanlarının su altında kalması, metan ve diğer sera gazlarını dışarı aktaran suda yaşayan

mikrop türlerine yol açtığı için emisyon ortaya çıkıyor.
Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki hızlı yükselişle
birlikte bu sorunlara karşılık olarak, ABD’de son 30 yılda
1000’den fazla baraj söküldü ve biyoçeşitlilikte belirgin
gelişmeler kaydedildi. ABD’de barajların kaldırılması,
tatlı su türlerini geri kazanmanın en etkili yollarından
biri olarak savunuluyor ve neredeyse 100 kat balık artışının gözlemlendiği yerler bulunuyor.

Güneş panelleri rezervuarların sadece yüzde
13’ünü kaplayacak
Waldman ve ekibi, mevcut barajlar tarafından üretilen elektriğe eş değer kaç hektarlık bir alana fotovoltaik
(PV) hücre gerekeceğini belirlemek için ABD Ulusal Baraj Envanterinden elde edilen verileri kullandı. ABD’deki
2.603 adet hidro barajın tamamı – yani Hawaii ve
Alaska dışındaki tüm eyaletler- söküldüğü takdirde, güneş panellerinin mevcut rezervuarların kapladığı alanın
sadece yüzde 13’ünü kaplayacağı hesaplandı. Tahliye
edilen arazinin yarısı endüstriyel ölçekte güneşlenmeye
uygunsa, şu anda bu bölgelerde üretilen gücün yaklaşık üç buçuk katı elektrik üretebileceği tahmin ediliyor.
Örneğin, Florida eyaletinde şu anda 26 bin 520 hektar
alana yayılan dört baraj, New York’taki Central Park büyüklüğünde bir güneş paneli alanıyla değiştirebilir.
Araştırmacılar, “sahaya özgü” olması nedeniyle
analizlerinde güneş enerjisi kurulum maliyetlerini göz
önünde bulundurmadıklarını ve böyle bir değişimin
olumlu etkisinin sadece yenilenebilir enerjinin artan
kullanımı ile sınırlı kalmayacağını, “serbest akan nehirlerin geri kazanılmasını sağlayacağını” vurguluyor.
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KONUK YAZAR
Selma Karaduman

▶ Yazışma hukuku ve sözleşme hukuku eğitimleri

Avukat

Yazışma hukuku ve
sözleşme hukuku eğitimleri

lara sözleşmeye konu ticaretin bir noktasında mutlaka zarar verdiğini önemle vurgulamak isterim.
Sözleşmeler kaleme alınırken, temiz ve anlaşılır
bir dil kullanılması, her tanımın, diğer tarafın başka
anlamlar yükleyemeyeceği kadar net anlatılarak,
yan anlamlar taşınmasından uzak durulması şarttır.

Sözleşmeler açık delil niteliği taşır

U

zun yıllardır Sözleşme Hukuku alanında
çalışan ve hayatını yazı yazarak ve yazdıklarını savunarak kazanan bir hukukçu
olarak, yazının önemini ve hukuka yansımalarını, yönetici pozisyonundaki gerçek kişilere,
farklı sektörlerdeki dernek, şirket ve kurumlara
butik, kişiselleştirilmiş ve birebir yazışma örnekleri
ile güçlendirilmiş yazıya dair bir eğitim projesinin,
sektördeki ihtiyacını fark ederek hazırladığımız ve
aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak
gördüğümüz ‘Hukuk Okuryazarlığı Proje’miz kapsamında Yazışma Hukuku ve Sözleşme Hukuku eğitim
seminerlerimizin doğuş hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum.
Avukatlığın entelektüel birikim isteyen kreatif
bir iş olduğuna hala çok inanıyorum. Sözleşme Hukuku’nun temeli olan yazıya ve kelimelerin gücüne
dair birçok anekdot biriktirdiğimizi ve bu anekdotları sektör paydaşları ile paylaşmanın aynı zamanda
edindiğimiz tecrübenin borcu olduğunu düşünüyoruz.
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Bu minvalde, yazının gücünün farkında bir hukukçu olarak, ‘Hukuk Okur Yazarlığı Projemiz’ kapsamında ‘yazışma hukuku’ adını verdiğimiz ve hukuk
literatüründe kalıcı bir ad edinmesini misyon edindiğimiz bir eğitim semineri hazırladık.
Borçlar Hukuku’nun duayen hocası rahmetli Prof.
Dr. Selahattin Sulhi Tekinay tarafından bizlere nakledildiği üzere, 1Staudinger/Coing’in Sözleşmeye
ilişkin tarifinde yer alan
“Sözleşme, birden fazla kimse arasında belli
bir hukuki sonuç üzerindeki irade uyuşmasının “birbirine uygun beyanlarla” tespit edilmesidir” ifadesi, sözleşmenin en sade ve bir o kadar güçlü
tariflerinden biri olduğu gibi yazışma hukuku makalemizin de ilhamlarından biridir.
Bu sebeple, birbirine uygun taraf beyanlarının
sarih olarak yer almadığı sözleşmelerin, akit taraf1 Borçlar Hukuku, Dr.Selahattin Sulhi Tekinay, Yeniden İncelenmiş Dördüncü Bası, Sermet Matbaası , İstanbul 1979,
sayfa 55

Sözleşmenin değişen şartlar uyarınca, tarafların
hakları halel görmeksizin daima revize edilebilmesi
ve uzlaşma zeminine referans kaynak olabilmesi,
sözleşmenin yazım tekniğinin buna izin vermesi ile
doğru orantılıdır. Bir ihtilaf çıkması halinde, sözleşmenin akit taraflarca değil, mahkemede hakim, bilirkişi, tahkimde hakem, arabuluculukta arabulucu
tarafından okunup değerlendirileceği unutulmamalıdır. Mahkemelerin iş yükünü de dikkate alarak konuyu hiç bilmeyen birinin çok kısa süre içinde okuduğunda, ihtilaf durumunda yaptırımın ne olacağını
kolaylıkla anlayabileceği kadar iyi bir dille yazılması
sözleşmenin olmazsa olmazlarından biridir.
Borçlar Hukuku’nun temel hükmü gereği, kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine,
kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan
sözleşmeler haricinde, taraflar, bir sözleşmenin
içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce
belirleyebilirler.
Sözleşme Serbestisi2 çerçevesinde tarafların
özgür iradesinin dikkate alındığı bu sözleşmeler, karışıklık veya anlaşmazlık durumunda, her bir tarafın
hak ve yükümlülüklerini açıkça anlatan kesin delil
hükmündedir. İşte bu sebeple, tarafların iradesinin
hukuki sınırlarının tam olarak ne olduğu hususu,
sözleşme hukukunun esaslı sorularından biridir.
Sözleşme Hukuku’nda kanundaki istisnalar dışında yazılılık şartı aranmadığı halde, günümüzün
2

Borçlar Kanunu 26. ve 27. maddeleri

ticari hızı, ticaretin globalleşmesi ve dijital ticaretin
yaygınlaşması; birbirini tanımayan tarafların akde
daha fazla güven duymaları zaruretini ortaya çıkararak, sözleşmelerin yazılı olmasını zorunluluk
haline getirmiştir. Nitekim, akdin halen, blockchain
literatüründe yer alan “güvensizliğin kurumsallaştırılması”nın3 en önemli yazılı unsurlarından biri olduğuna inanıyorum.

Yazı hafızasını ‘geleceğin hukuku’na
taşımalıyız
Her bir sözleşmenin kişiselleştirilmiş bir ifade ile
yalnızca taraflara ve tarafların mutabık olmak istedikleri olaya özgülenmiş bir şekilde metne alınması
ve metnin biricik, (unique) olması bir tercihten öte
ihtiyaç haline gelmiştir. Ve bu noktada, taraflardan
her birinin imzasının gerçekliği diğer tarafın da haklarının korunmasının sigortası olarak da enerji sektörü için yakın gelecekte önem arz eden kayıt zinciri
yaklaşımına uygundur.
El yazısından kodlamaya geçiş yaptığımız bu
süreçte, yazım şekli, teknolojik imkanlarla değişse
de yazı içeriği, üslubu ve stratejisinin bin yıl önce de
bin yıl sonra da, kıymetli olacağı fikrinden hareketle,
konvansiyonel hukuktan, bir başka deyişle geleneğin hukukundan aldığımız yazı kültürünü ve yazı
hafızasını, ‘geleceğin hukuku’na taşımamız gereken
içinde bulunduğumuz geçiş sürecinde yazışma hukuku başlıklı eğitim projemizin daha anlamlı olduğu
kanaatindeyim.
Çalışanların yazışma dili, üslubu ve alışkanlıklarının kurumsal hayatın süreç yönetiminin en iyi aynalarından biri olduğunun altını çizerek, çalışanla3
Kayıtzinciri(Blockchain)’ne Giriş ve Enerji Sektörüne
Muhtemel Etkileri Barış Sanlı, Murat Alanyalı http://www.
barissanli.com/calismalar/2017/20170704-bs-ma-kayitzinciri.pdf
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dayanak teşkil eden deliller arasında rastladığımız
sözleşmelerde yer alan yaygın sorun, ifadelerin net
olmamasıdır.

Olası ihtilafları baştan önlemek mümkün

rın elektronik posta yazışmaları başta olmak üzere,
tutanak, mektup, dilekçe vb. yazışma yetkinliklerinin
artmasının, süreç yönetiminin kalitesine doğrudan
katkı yapmaları sebebiyle çalışanların şirket aidiyetlerini geliştireceğini de yeri gelmişken vurgulamak
isterim.

Yazılı her metin şirket itibarını da etkiler
İş hayatının hızının arttığı, yazışmaya ayrılan sürenin de ters orantılı bir şekilde azaldığı ama bir o
kadar da yazışılan muhatap sayısının arttığı çağımızda, şirket ve kurumların şirket yönetim kurulunu
ve YK’ya destek olan yöneticileri asiste eden ikincil
kadronun “yazışma kasının” güçlendirilmesini hedeflediğimiz birer günlük bu farkındalık eğitimleriyle yazışma hukuku ismini, hukuk literatürüne
katkı olarak sunacağız. Bunun yanı sıra yazıya önem
veren şirket ve kurumların iş hayatında yakalayacakları katma değere bu proje ile katkı sağlamak,
yazışma kültürünü yaygınlaştırmak, şirket çalışanlarının hukuk okuryazarlıklarının arttırılması da bir
diğer hedefimiz. Bu sağlandığında kişiler hem özel
hayatlarında hem de şirketin ticari hayatında, itibari, hukuki ve cezai olarak kendilerini bağlayacak
ifadelere ilişkin olarak; yazışma üslubu, stratejisi ve
tekniklerinin örneklerle aktarılmasıyla eğitim alan
kitlenin yazışmanın etkisine ilişkin farkındalıklarının
arttırılmasını hedefliyoruz.
Yetkinliği yüksek ve tecrübeli bir yönetici için, basit ve temel bilgi gibi görünen yazışmada bilgi kısmında kimlerin yer alması gerektiği, şirket kurum-
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sal mektup adresinden yazışma yapmanın sınırları,
şirket çalışanlarının kurumsal adreslerle yazışırken
dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin Yargıtay
kararları örnekleri ile mesajın güçlendirilmesi, yazışma adabı ve yazılı itibar yönetimi, şirket adına
yazılan her metnin şirketin itibarını etkileyeceğinin
bilincinde olunması, şirket mahremiyetinin yazı ile
de korunması ve usulüne uygun olmayan yazışmaların hukukta aleyhe kullanımı gibi konu başlıkları,
yazışma hukuku eğitimimizin bir diğer başlıklarıdır.
Edebiyattan örnekler ve Karaduman Hukuk’un yazının önemine ilişkin pozitif anekdotlarına,
yazışma tarihimize, teknoloji ve dijitalizasyonun getirdiği yeni imkanlarla akıllı sözleşmelere ve chatbot’lara değinerek yakın geleceğin yazısına ve hukukuna yeni nesil yazışma tekniklerine yer vererek,
yazının dünü , yarını ve hukuki akıbeti hakkındaki
fikirlerimizi paylaşıyoruz.
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in referans alınarak yazışma örnekleri ile protokol yazışma usullerinin
anlatımının da yer aldığı bu eğitim çalışmasında,
yazının farklı noktalardaki derin yelpazesine 15 yıldır biriktirdiğimiz hukuki anekdotlarla güçlendirerek
vurgu yapıyoruz.
Yazışma hukukunun en önemli metinlerinden
olan sözleşmeye son olarak yeniden değinecek olursak; gerek müvekkillerimiz tarafından müzakere ve
revize etmemiz için bize gönderilen sözleşmelerde,
gerekse de ticari davalarda, uyuşmazlık konusuna

Sözlerin karşılıklı olarak verilmesi ve de imza altına alınmasından önceki, metne dönüşme, sürecindeki ifadelerin de hukuki bağlayıcılığı bulunduğunun
altını çizmek isteriz. Culpa in Contrahendo, sözleşmenin kurulmasından önce, henüz taraflar arasındaki görüşmeler safhasında tarafların kusurlu davranışlarıyla birbirlerine verdikleri zararlardan
doğan sorumluluk olarak tanımlanmakta olan ve
bir diğer adı Sözleşme Öncesi Yükümlülükler İlkesi
olan Culpa in Contrahendo İlkesi, sözleşmenin imza
edilmesinden önceki yazışmaların önemini bizlere
işaret etmektedir. Önleyici hukuk servisine alışkın
hukukçu gözüyle baktığımızda, bu sözleşmelerin ve
sözleşmeye dayanak teşkil eden ön yazışmaların,
bilinçli bir yazı filtresinden daha evvel geçirilmesi
halinde, olası ihtilafların başından önlenebileceği
kanaatindeyiz.
2001 yılından itibaren Türkiye’de enerji sektörü
yapısal olarak büyük bir değişime uğradı. Özel hukuk hükümleri çerçevesinde şeffaf ve güvenilir bir
enerji piyasasının oluşturulması hedeflenmiş olup,
yapılan birçok yasal düzenleme ile enerji piyasası
yeniden şekillendiriliyor. Bu bağlamda, regülasyonların, doğru yazım tekniği ile yazışmalara ve sözleşmelere güçlü ifadelerle yansıması, olmazsa olmazdır. Türkiye’de kamu kurumlarının yanı sıra otomotiv,
ağır sanayi, eğitim, sağlık, tekstil, inşaat, gıda, turizm, teknoloji, bilişim ve daha birçok farklı sektördeki şirkete ve şirket yöneticisine takdim ettiğimiz
ve telif hakları tarafımıza ait olan yazışma hukuku
seminerimizin özellikle köklü geçmişe sahip enerji

şirketlerinin sahip olduğu geçmişten gelen değerli
kurumsal hafızalarının yeni nesil çalışanlar tarafından günümüzde içselleştirilerek geleceğe taşınmasında farkındalık katacağına ve bu farkındalığın
enerji sektörüne katma değer olarak yansıyacağına
inanıyoruz.

Enerji sektöründe fesih süreçlerinde sorun
yaşanıyor
Değerli okuyucuların malumları olduğu üzere,
piyasa katılımcılarının kendi aralarında özel hukuk
hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisinin alınıp
satılmasına dair yapılan ticari anlaşmalar, ikili anlaşma olarak adlandırılmakta olup, bu ikili anlaşmaların fesih süreci, yakın geçmişte enerji sektöründe
yaşanan en önemli sorunlardan biri olarak hafızalarımızda yer etti. Özel hukuk kapsamında değerlendirilen ikili anlaşma fesihlerinin süreç yönetiminde,
ikili anlaşmaların fesih müzakerelerinde, anlaşma
metninin kaleme alınış şeklinin, açıklığının, dile hakimiyetinin tarafların müzakere süreçlerini kolay ya
da zor yürütmelerindeki önemli etkenlerden biri olduğu kanaatindeyim.
İkili anlaşmaların, bir ihtilaf halinde, ihtilafı her
iki tarafın ve dahi sektörün haklarına halel gelmeden çözebilen bir pusula olması gerektiğini, aksi
takdirde, enerji sektör katılımcısı şirketlerin birbirleriyle yapmış oldukları diğer işlem ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesini müteselsilen etkileyerek, bugüne kadar sektör paydaşlarının özverileriyle
oluşan ve belirli olgunluk seviyesine gelen ikili anlaşmalar piyasasına duyulan güvene zarar verebileceğini geçtiğimiz yıl deneyimleyen enerji sektörünün değerli paydaşlarının yazışma hukuku eğitim
seminerlerimize göstereceği teveccühe şimdiden
teşekkür ederiz.
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olmamız gerekiyor. İster yüzlerce
kişinin bağlı olduğu bir yönetici, isterse binlerce kişiye konser veren bir
sanatçı olun, eğer başarınızı paylaşacak dostlarınız yoksa ve eve gittiğinizde
yalnız uyuyor ve sabah kalktığınızda arayacak, konuşacak kimseyi bulamıyorsanız,
bankadaki bol sıfırlı hesapların ya da yaşadığınız konforlu evin sizi mutlu etmeyeceğinden
emin olabilirsiniz” diyor.

“Sosyal medyayla daha iyi iletişim
kurulabilir yanılgısı yaşıyoruz”
Başarıyı paylaşmanın önemine değinen Prof. Dr.
Baş’a göre yalnızlıktan kurtulmak için kullanılan
sosyal medya, tam tersine yalnızlığı artırıyor. Ayrıca
depresyona da neden oluyor. Baş, “Günümüzde insanlar sosyal medyayı yalnızlıklarından kurtulmak
için bir araç olarak görüyor. Ancak bu tercih, tam
tersi bir etki yaratıyor. İstanbul Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, sosyal medya kullanımının giderek artan bir hızda bireyselliği, bencilliği ve yalnızlığı artırırken, hayat tatminini düşürdüğünü ortaya
koyuyor. İnsanlar, sosyal medya sayesinde birbirleriyle daha iyi iletişim kurabilecekleri yanılgısı içindeler. Yalnızlık içinde kıvranan pek çok insan, çözümü
sosyal medyada arıyor. Ancak çaba harcamadan
kurulan dostlukların değeri, harcanan çaba kadar
oluyor. Ayrıca aşırı sosyal medya kullanımı sosyal
ve psikolojik izolasyona götürüyor. Bu kişiler gerçek
dostlarından uzaklaşıyor ve daha da yalnızlaşıyorlar” açıklamasında bulundu.

Harvard Üniversitesi mutlu ve
mutsuz bireyleri birbirinden
ayıran faktörlerin incelendiği
bir araştırma yaptı. 1938
yılında başlayan ve 80 yıl süren
araştırmaya 721 aile katıldı.
Mutluluğu sağlayan en önemli
faktörün güçlü ilişkiler olduğu
saptandı. Öte yandan, sosyal
medya kullanımı ise yalnızlık ve
depresyon getiriyor.

Harvard Üniversitesi 1938 yılında mutlu ve mutsuz bireyleri birbirlerinden ayıran faktörleri mercek
altına almaya başladı. 80 yıl süren araştırmaya 721
aile üyesi katıldı. On binlerce sayfalık raporda, mutlu
insanları mutsuzlardan ayırt eden temel farkın güçlü
ilişkiler olduğu saptandı. Mutlu bireylerin, mutsuz
olanlara göre daha iyi bir aile ve dostluk bağlarına
sahip oldukları ortaya çıktı. Oregon Üniversitesi’nde
yapılan araştırmanın bulguları ise sosyal medya
kullanımının yüksek olduğu toplumlarda yalnızlığın
daha yoğun yaşandığını gösteriyor. Facebook, Snapchat ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını
kullanma oranıyla, yalnızlık ve depresyon şikâyetlerinin doğru orantılı olduğunu da ortaya koyuyor.
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Popüler kültür sadece mutsuzluğun neden
olduğu acıyı hafifletiyor
Popüler kültürün mutsuzluğun verdiği acıyı hafifletecek reçeteler sunduğunu belirten Prof. Dr. Türker
Baş, “Bu reçetelerin pek çoğu, bizleri kısır bir döngüye sokarak mutsuzluğa neden olan asıl sorunun
daha da derinleşmesine yol açıyor. Özel hayatımızda
da iş hayatımızda da mutluluğu arıyoruz. Harvard
Üniversitesi’nde yapılan araştırmanın sonuçlarına
göre mutluluğun sırrı, iyi bir aile ve sıkı dostluklardan geçiyor. Başarı, zenginlik, kariyer gibi faktörler
de mutluluk açısından önemli.
Ancak bunların gerçek mutluluğa dönüşebilmesi ve kalıcı olabilmesi için güçlü ilişkilere sahip

Türkiye iş yerinde mutluluk sıralamasında
45 ülke arasında 41’inci sırada
Great Place to Work tarafından gerçekleştirilen
“Türkiye’nin En İyi İşverenleri Benchmark Araştırması”na dikkat çeken Great Place to Work Türkiye
Ülke Müdürü Eyüp Toprak, “Bu araştırmamıza göre,
Türkiye iş yerinde mutluluk sıralamasında 45 ülke
arasında 41’inci sırada. Mutsuzluğun Türkiye ekonomisine yıllık maliyetinin 60 milyar TL’yi geçmiş
durumda. Pek çok iş yerinde mutsuzluğun, stresin
temel kaynağının inşa edilemeyen güven kültüründe
olduğunu söyleyebiliriz. Güven ve mutluluk sadece
fiziksel koşulların iyileştirilmesi, esnek çalışma, yan
haklar gibi düzenlemelerle mümkün olmayabiliyor”
değerlendirmesinde bulundu.

GÜVEN YOKSA ŞİRKETE
BAĞLILIK DA YOK
Güven kültürünün kurumlara maliyetini de açıklayan Great Place to Work Türkiye Ülke Müdürü Eyüp
Toprak, bu konuyla ilgili ise şunları söyledi: Yüksek
güven kültürü, şirketlerin ekonomik performanslarını
etkiliyor. Güven hissiyatı, karlılık ve rekabet gücünü
artıran bir faktör. Araştırma, yüksek güven kültürüne
sahip iş yerlerinin daha güçlü bir finansal performans
sergilediklerini gösteriyor. Yaptığımız analizlerde,
düşük güven düzeyindeki çalışanların yüzde 15’inin
zamanlarını verimsiz kullandığını, yüzde 10’unun
şirkete bağlı olmadığını ve yüzde 5’inin de uzun süre
şirkette kalmak istemediklerini görüyoruz.
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İSTATİSTİK
APLUS ENERJİ 2019 yılı Ağustos ayında gerçekleşen toplam 26.404 GWh elektrik üretiminin yüzde 68,4’ü
Katkılarıyla

serbest üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin
üretimdeki payı, bir önceki aya göre 0,9 puan azalmış, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise
6,1 puan artmıştır.
Serbest üretim şirketlerini yüzde23,7 oran ile EÜAŞ santralleri ve yüzde 3,6 oran ile Yap-İşlet
santralleri izlemektedir. Toplam üretimin yüzde 4,2’sine karşılık gelen miktar ise Yap-İşletDevret santralleri ve İşletme Hakkı Devir santralleri tarafından üretilmiştir1.

APLUS ENERJİ AĞUSTOS 2019 ANALİZİ

2019 yılı Ağustos ayında pik saatlerde5 296,20 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 312,79 TL/MWh’lik değere göre yüzde 5,3 oranında
azaldı6.

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2019 Ağustos ayında termik santrallerin
gerçekleşen toplam üretimdeki payı yüzde 61,34 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise yüzde 38,66 olarak gerçekleşti4.
Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise 2019 Ağustos ayında
toplam üretimin yüzde 19,9’unun doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği
görülüyor. Barajlı hidroelektrik santraller ilgili ayda toplam üretimin yüzde 22’sini karşılarken,
akarsu tipi hidroelektrik santraller ise yüzde 4,3 oranıyla üretime katkıda bulundu. İthal
kömür santralleri ağustos ayında toplam üretimin yüzde 21,8’ini karşılarken, yerli kömür
santralleri ise yüzde 18,4 oranında katkı sağladı. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar
enerjisi santralleri toplam üretime yüzde 10, jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise yüzde
2,4 oranında katkıda bulundu. Diğer termik santrallerin3 üretimdeki payı ise yüzde1,3 olarak
gerçekleşti.

1

Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı Kamusal Raporlardan alınmıştır.
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2018 yılı Ağustos ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 284,30 TL/MWh
iken, bu değer 2019 yılı Ağustos ayında yüzde 5,7 oranında bir artış kaydederek 300,40
TL/MWh olarak gerçekleşti.
2019 yılı Ağustos ayında pik saatlerde5 296,20 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 312,79 TL/MWh’lik değere göre yüzde 5,3 oranında
azaldı6.
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Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme
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izliyor. Akarsu tipi hidrolik santraller yüzde 8,7’lik bir orana (7.842 MW) sahipken, rüzgâr
santralleri toplam kurulu gücün yüzde 8’lik bir kısmını (7.229 MW) oluşturuyor10. Toplam
kurulu gücün yüzde 6,1’lik kısmı (5.528 MW) güneş enerjisi santralleri, yüzde 1,5’lik kısmı
(1.336 MW) jeotermal enerji santrallerinden oluşurken, yüzde 1,7’lik kısmı (1.534 MW) ise
diğer termik santraller11 tarafından oluşturuluyor.

2019 yılı Temmuz ayı sonunda 90.478 MW olan toplam kurulu güç değeri 12 MW’lık azalışla
2019 yılı Ağustos ayı sonunda 90.466 MW olarak kaydedildi.
Toplam kurulu gücün yüzde 64,7’lik (58.493 MW) kısmını serbest üretim şirketleri
oluştururken, EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı yüzde 21,6 (19.577 MW)
seviyesinde8. Yap işlet santralleri yüzde 3,2’lik (2.911 MW) bir orana sahip iken, yap işlet
devret santralleri yüzde 0,2’lik (155 MW), işletme hakkı devredilen santraller yüzde 3,8’lik
(3.447 MW) bir orana sahip. Lisanssız santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da yüzde
6,5 (5.883 MW) olarak kaydedildi.
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raporlarından alınmaktadır. Yuvarlamalardan dolayı hesaplanan oranlarda
farklılık bulunabilir.
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medyada yer
Geçtiğimiz ayın sosyal
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� Kömür üreticileri Ankara’ya çıkarma yaptı
� Küresel ekonomi toparlanmak için ortak zemin arıyor
� Yenilenebilir enerji yatırımları yıl sonunda 2.6 trilyon dolara ulaşacak
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