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Ülkenin ilk nükleer tesisi için ilk adım atıldı
Dünyada ilk nükleer santral 1955 yılında 
önce ABD, daha sonra da Sovyetler 
Birliği’nde kuruldu. Türkiye de 1960’lı 
yılların başında nükleer enerjiyi konuşmaya 
başladı. Bugüne kadar onlarca proje 
hazırlandı, görüşmeler yapıldı... Ancak 60 
yıla yakın bir süredir devam eden nükleer 
santral konusunda ilk gerçek adım 3 Nisan 
2018 tarihinde atıldı ve Rus devlet şirketi 
Rosatom’un yapacağı Akkuyu Nükleer 
Santrali’nde temel atılıp ilk harç döküldü. 
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Ekim ayında Birleşmiş Milletler’e bağ-
lı Hükümetlerarası İklim Değişikliği 
Paneli’nin sonuç bildirgesi ile Ulus-

lararası Enerji Ajansı tarafından açıklanan 
dünya enerji görünümüyle ilgili rapor, bize 
çok çarpıcı bir gerçeği yeniden anımsattı: 
Eğer önlem alınmazsa küresel iklim deği-
şikliğinde geri dönülmez bir noktaya yak-
laşmak üzereyiz. 

2015 yılının sonunda gerçekleştirilen Pa-
ris İklim Zirvesi’nde tüm liderler küresel 
ısınmayı 2 derecenin altında tutmak için 
anlaşmıştı. Aradan geçen üç yılda pek faz-
la bir adım atılmadı maalesef... Ve bu iki 
rapor, küresel ısınmanın 2 dereceye çok 
yaklaştığını hatta Türkiye’nin içinde bu-
lunduğu Akdeniz havzasında ısınmanın 
1,5 dereceye ulaştığını gösteriyor. Son 900 
yılın en kurak dönemini yaşıyor olmamız 
da bu durumun bir sonucu...

Her iki raporun dikkat çektiği bir diğer du-
rum da yenilenebilir enerjinin bile bu gidi-
şatı durduracak özelliğini yitirmiş olması. 
Küresel ısınma konusunda çalışmalar ya-
pan kurumların yanı sıra bizzat enerjinin 
içindeki isimler, “Yenilenebilir enerji ya-
tırımları, küresel ısınmayı azaltmaya etki 
ediyor ancak gelinen noktada tek başına 
bir anlam ifade etmiyor” görüşünde bir-
leşiyor. Yani devletlerin bir an önce doğa-
yı kirleten teknolojileri bırakması, enerji 
verimliliğini artırması, atıkları yeniden 
kullanabilir hale getirecek adımlar atması 
gerekiyor. 

Dergimizin bu sayısının ağırlığını da bu 
konu oluşturuyor. Hem söz konusu iki ku-
rumun araştırması hem de atıkların nasıl 
enerjiye çevrileceğiyle ilgili haber, araş-
tırma ve makalelere yer verdik. Dünyanın 
her yarım ve bir derece ısındığında bizi 
bekleyen tehlikelerin neler olduğunu göz-
ler önüne seren çalışma, oldukça çarpıcı 
sonuçlar içeriyor. İnsan ve diğer canlıların 
nasıl etkileneceği, yok oluşun nasıl kendi-
ni hissettireceğini net bir şekilde gösteri-
yor. 

Bizim de ülke olarak en riskli bölgede bu-
lunuyor olmamız sorumluluğumuzu artı-
rıyor. Bir yandan fosil yakıtları azaltmaya 
devam etmemiz, diğer yandan da enerji ve-
rimliliğini sağlayacak adımları hızlı bir şe-
kilde atmamız gerekiyor. Konutların yanı 
sıra sanayide verimliliğin sağlanmasının 
çok daha elzem olduğu ortada, yetkililerin 
yaptığı açıklamalar da bu sorunun önemi-
ni gösteriyor. 

Hem bireyler hem de kurumlar olarak ya-
pacağımız çok şey var. Bir yandan bireysel 
tüketimimizi azaltmak, atıklarımızı geri 
dönüşümü sağlayacak şekilde ayrıştırmak, 
uygun olan her konutu lisanssız elektrik 
üreticisi haline getirmek herkesin çok da 
çaba ve para harcamadan alabileceği ön-
lemler... Yetkili kurumlar da yasal düzen-
lemelerle bu çabaları teşvik etmeli tabi... 

Daha yaşanabilir, sürdürülebilir bir dünya 
için görev başına...

Keyifli okumalar

Yenilenebilir enerji de dünyayı 
kurtarmaya yetmeyecek

Yayın Türü 
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KÜRESEL ISINMAYI 
1,5°C’DE TUTAMAZSAK 
AÇLIK, SUSUZLUK VE 
YOK OLUŞ BAŞLAYACAK

Doğal gaz dağıtım şirketleri satışa çıktı, gözler 
konsolidasyona çevrildi

Küresel enerji sektörü için tercih 
zamanı

Atık bertarafı ve  
enerji üretme teknolojilerine bakış

İlk yerli gemi Fatih,  
Akdeniz’de derin sondaja başladı

22 36 38 50
Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden biri olan Alman 
EWE'nin ardından  enerji sektörünün bir diğer güçlü oyuncusu Zorlu 
Enerji de doğal dağıtım şirketlerini satışa çıkardı. Şu anda Kayseri, Bursa, 
Gaziantep ve Trakya bölgesine gaz dağıtan şirketler yeni sahiplerini 
bekliyor... 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Dünya Enerji Görünümü 2018 (World Energy 
Outlook-WEO) raporunu yayınladı. IEA’nın 2040 yılına kadar, küresel enerji 
trendlerini değerlendirdiği her yıl yayınlanan Dünya Enerji Görünümü 
raporu, iki ana senaryo üzerinden değerlendirme yapıyor: Hükümetlerin 
açıkladığı politika hedefleri ile iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji 
konularını içeren sürdürülebilirlik senaryosu...

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini ifade eden göstergelerden biri de kişi başına 
üretilen atık miktarıdır. Bu veriye dayanarak Batılı ülkelerde daha çok atık 

oluştuğunu söylemek mümkün. Ancak gelişmişliğin bir diğer göstergesi de bu 
atıkların geri dönüşümü, bertarafı ve enerjiye çevrilmesi. Tüm dünyada oldukça 
maliyetli olan bu tesisler Türkiye’de YEKDEM kapsamında değerlendirildiği için 

daha cazip hale geldi...

Akdeniz’de doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına verilen önem kapsamında 
Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin ardından derin sondaj yapma yeteneğine 

sahip olan Fatih gemisi de çalışmalarına başladı. “Alanya-1” kuyusunda 
sondaja başlayan ilk yerli gemi Fatih, 12 bin 200 metre derinlikte çok yüksek 

basınç altında deniz sondajı yapabilme becerisine sahip ve aktif konumlanma 
teknolojisiyle donatıldı…

İçindekiler
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AYGAZ, BORSA İSTANBUL 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

ENDEKSİ’NE DAHİL OLDU
Türkiye’nin LPG temininden dağıtımına kadar değer 
zincirinin her aşamasında yer alan Aygaz, belirlenen 
kriterler kapsamında değerlendirmeye tabi tutula-
rak, Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören ve kurumsal 
sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şir-
ketlerin dahil edildiği BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’n-
de yerini aldı. Bağımsız araştırma şirketi EIRIS’in ulus-
lararası sürdürülebilirlik kriterlerini baz alarak yaptığı 
değerleme sonucunda, Aygaz’ın Sürdürülebilirlik En-
deksi’ne alındığını belirten Aygaz Genel Müdürü Gök-
han Tezel, “Sektördeki lider konumumuz ve finansal 
performansımızın yanı sıra çevresel, sosyal ve kurum-
sal yönetim alanındaki performansımızın da yansıması 
olması açısından, şirket itibarımızı hem kamuoyu hem 
de paydaşlarımız nezdinde artıran BİST Sürdürülebilir-
lik Endeksi’nde yer almaktan gurur duyuyoruz. Marka 
itibarımıza ulusal ve uluslararası alanda değer katan 
BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde olmak, Koç Toplulu-
ğu değer ve ilkelerine bağlı kalarak doğaya ve çevreye 
saygılı bir şekilde ekonomiye sunduğumuz katkının da 
kanıtı niteliğinde” dedi.
Borsa İstanbul şirketleri arasında sürdürülebilirlik ko-
nusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artırılması 
amacıyla oluşturulan BIST Sürdürülebilirlik Endek-
si’nde şirketler; çevre, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, 
insan hakları, yönetim kurulu yapısı, rüşvetle mücade-
le, iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine göre değerlemeye 
tabi tutuluyor. Değerleme bağımsız bir araştırma şirketi 
olan Londra Merkezli Ethical Investment Research Ser-
vices Limited (EIRIS) ile iş birliği içinde yapılıyor. De-
ğerleme sonucunda belirlenen şirket, BİST Sürdürülebi-
lirlik Endeksi’ne dahil ediliyor.

ENERJİSA TUFANBEYLİ 
MESLEK LİSESİ EĞİTİME 

BAŞLADI
Enerjisa Üretim’in şartlı bağışı ile Saban-
cı Vakfı tarafından Adana’nın Tufanbeyli 
ilçesinde yaptırılan Enerjisa Tufanbeyli 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açı-
lışı, 2 Ekim 2018 Salı günü düzenlenen tö-
renle gerçekleştirildi. Enerjisa Üretim Ter-
mik Santrallerden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı İhsan Erbil Bayçöl ve Sabancı 
Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, 
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Milli 
Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Tufanbeyli 
Kaymakamı Ferhat Atar, Tufanbeyli Bele-
diye Başkanı Remzi Ergü ve İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Selim Yaşar Kalkan katıldı.
Okulun temeli, Adana Valiliği tarafından 
hibe edilen arazi üzerinde 2016 yılında 
atıldı. Toplam 17 bin m2 alan üzerine ku-
rulu olan okul, 6 bin 300 m2 kapalı alana 
sahip, 12 derslikli, 408 öğrenci kapasiteli. 
Okulda elektrik - elektronik teknolojisi ve 
metal teknolojisi alanlarında eğitim verile-
cek. Atölyeler, laboratuvarlar, kütüphane, 
100 kişilik çok amaçlı salon ve basketbol 
sahası bulunan okulda öğrencilerin mesle-
ki gelişiminin yanı sıra fiziksel, sosyal ve 
kültürel gelişimi de desteklenecek.
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AKSA DOĞALGAZ,  
100 GÜNDE 18 İLÇEYİ DOĞAL GAZA KAVUŞTURACAK

Aksa Doğalgaz, Cumhurbaşkan-
lığı Kabinesi’nin 100 günlük ey-
lem planı kapsamında yer alan 
“10 Kasım 2018 tarihine kadar 
Türkiye genelinde 40 ilçeye do-
ğal gaz arzı sağlanması” projesi 
dahilinde, lisans bölgesindeki 
18 yeni ilçeye doğal gaz ulaş-
tıracak. Projenin ikinci fazın-
da ise 2018 yılı sonuna kadar 
Türkiye genelinde, 38’i Aksa 
Doğalgaz’ın lisans bölgesin-
de bulunan 90’ın üzerinde 
ilçeye doğal gaz ulaştırılmış 
olacak. 

27 il, 179 ilçe ve beldede do-
ğal gaz dağıtım operasyonu-

nu gerçekleştiren Aksa Doğal-
gaz, 2017 yıl sonunda 24 bin 
423 km’ye ulaşan toplam şebeke 
büyüklüğünü 2018 yıl sonunda 
28 bin 100 km’ye ulaştıracak. 
2018-2021 döneminde, her yıl 
ilave 4 bin 400 km yatırım ya-

parak 4 yılda 2,6 milyar TL ya-
tırım hedefleyen Aksa Doğalgaz, 
sektör yatırım oranının yüzde 
50’sini oluşturan bu yatırımlar-
la birlikte 2021 yıl sonunda şe-
beke uzunluğunu 42 bin km’ye 
taşıyacak. 

Şirketin 2019 hedefi ise 
100 yeni ilçeyi dağıtım ağı-
na dahil ederek doğal gaza 
kavuşturmak. Bu yıl 550 
milyon TL yatırım hedefle-
yen Aksa Doğalgaz’ın 2018 
yılı 3. çeyrek itibarıyla top-
lam doğrudan yatırım değe-
ri 493 milyon TL’ye ulaştı. 

AYTEMIZ VE MEHMETÇIK VAKFI  
IKI YENI ISTASYON IÇİN ANLAŞTI

Aytemiz, yapımı devam eden 
İstanbul-İzmir Otoyolu’nda iki 
yeni istasyonun işletmesi için 
Mehmetçik Vakfı ile önemli bir 
anlaşmaya imza attı. Aytemiz 
markası ile 10 yıl boyunca hiz-
met verecek olan istasyonların 
2019 yılı Eylül ayında açılması 
hedefleniyor. Mehmetçik Vakfı 
tarafından akaryakıt istasyonu 
işletmesi için kiralanan iki istas-
yon 10 yıl boyunca Aytemiz tara-
fından işletilecek. 
Mehmetçik Vakfı’yla yaptıkları 
anlaşmadan büyük mutluluk 
duyduklarını belirten Aytemiz 
Genel Müdürü Ahmet Eke, ko-
nuyla ilgili yaptığı değerlendir-
mede şunları söyledi: Tamamen 
yerli sermayeli, Türkiye’nin en 

hızlı büyüyen enerji kuruluş-
larından biri olarak, ülkemiz-
de toplumsal barışın ve ulusal 
birliğin güçlenmesine katkıda 
bulunan Mehmetçik Vakfı ile 
manevi yönü çok yüksek ve bir 
o kadar kıymetli bu iş birliğini 
hayata geçiriyor olmaktan hem 
şahsım hem de temsil ettiğim 
şirketimiz adına gurur duyuyo-
rum. Mehmetçik Vakfı ile ilgili 
çeşitli tanıtım faaliyetlerinin de 
yapılabileceği bu iki istasyonun 
şimdiden hem şirketimiz hem de 
milletimize hayırlı ve uğurlu ol-
masını temenni ediyorum” diye 
konuştu. 
Ahmet Eke ve Mehmetçik Vakfı 
Genel Müdürü emekli Tümgene-
ral Yaşar Bal’ın ev sahipliğinde 

düzenlenen imza töreninde Meh-
metçik Vakfı Yatırımlar Müdürü 
Necdet Ertuş, Aytemiz Yatırım 
Direktörü İbrahim Nadiroğlu, 
Aytemiz Yatırım Müdürleri Os-
man Gülmez ve Hamit Apaydın 
da hazır bulundu.
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35 yılı aşan tecrübemiz ile hizmetinizdeyiz. İhtiyaçlarınız 
doğrultusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

+90 212 240 6161
info.turkey@res-group.com
www.res-group.com

Renewable Energy Systems

PROJE GELİŞTİRME, İNŞAAT 
VE İŞLETME ORTAĞINIZ YA DA 
HİZMET SAĞLAYICINIZ OLARAK
TÜM UZMANLIĞI SUNUYORUZ

Yenilenebilir 
enerji alanında, 

uluslararası 
ve yerel 

tecrübelerimizle 
çözüm ortağıyız.
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TÜRKİYE JEOTERMAL VE 
BİYOENERJİ BÜYÜMESİNDE 

BAŞI ÇEKİYOR
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’nın yayınladığı 
ve önümüzdeki beş yıl içinde yenilenebilir enerji 
alanında gerçekleşmesi beklenen gelişmelerin 
analiz edildiği Renewable 2018 raporuna göre; 
Türkiye jeotermal ve biyoenerji alanında kapa-
sitesini artırmayı başaracak ülkelerin başında 
geliyor. Rapora göre; önümüzdeki beş yıl içinde 
jeotermal enerjide kapasite yüzde 28 ya da 4 GW 
artışla, 17 GW seviyesine ulaşacak. Bu artışın 
yüzde 70’i ise gelişmekte olan ülkelerden gele-
cek. Buna göre Çin hariç Asya-Pasifik bölgesinde 
beklenen artış 2 GW ile başı çekiyor. 
Türkiye, Kenya ve Filipinler ise artışı yüzde 
30’undan sorumlu olacak. Raporda 2023’e kadar 
Türkiye’nin jeotermal kapasitesini 70 MW artıra-
cağı tahmin yer alıyor. TEİAŞ verilerine göre; 30 
Eylül 2018 itibarıyla Türkiye’nin jeotermal kuru-
lu gücü, 43 aktif santralle 1.199 MW seviyesinde 
yer alıyor. Bu kaynaktan üretim, tüm üretimin 
ise yüzde 1,4’ünü teşkil ediyor. Türkiye’nin en 
büyük JES’i ise Zorlu Enerji tarafından işletilen 
165 MW’lık Kızıldere JES olarak kaydediliyor. Ra-
pora göre; Türkiye’nin gelişme kaydedeceği bir 
diğer yenilenebilir kaynak alanı ise biyoenerji. 
Raporda, 2018-2023 döneminde, biyoenerjide 
küresel kurulu gücün 37 GW artışla 158 GW’a 
ulaşacağı bilgisi yer alıyor. 

ENERJİDE ROBOT 
KULLANIMI YÜZDE 25 

ARTACAK
Navigant Araştırma, enerji sektöründeki robotlu 
süreç otomasyonunun 2018 ile 2027 yılları ara-
sında yüzde 25,8 büyüyeceğini tahmin ediyor. 
Araştırma şirketi, 2027 yılına kadar sektör içe-
risindeki gelir üretiminin 470,9 milyon dolara 
ulaşacağını da öngörüyor. Enerji sektörü, işlerin 
otomasyonu yoluyla operasyonel verimliliğin 
arttırılması amacıyla robotlu süreç otomasyonu-
na olan yatırımlarını arttıracak. İşlerin otomas-
yonunun kontak merkezi, arka ofis ve saha ope-
rasyonlarında yüksek olması bekleniyor.
Bu da görevli personelin daha kritik süreçlere 
odaklanmasa, kendini yeni alanlarda geliştirme-
sine ya da kötü senaryo olarak işten çıkarılma-
sına sebep olacak. Ancak genel itibarıyla bakıl-
dığında iş otomasyonunun enerji sektöründeki 
operasyonel maliyetleri düşürdüğü söylenebilir.
Navigant Araştırma Baş Analisti Stuart Ravens, 
“Robotlu süreç otomasyonu yüksek hacimli, 
tekrar eden ve manuel işleri otomatikleştirerek 
enerji sektörüne ciddi fırsatlar sunuyor. Şu an 
birçok enerji şirketi bunu uygulamaya almış du-
rumda ve enerji değer zincirinin birçok aşama-
sında kullanıyor. Bu uygulamanın meyveleri ön-
celikli olarak arka ofislerde görülürken, kontak 
merkezleri ve hatta şebeke operasyonlarının da 
uygulamadan fayda sağlamaya başladığı söyle-
nebilir” dedi. Ravens, doğru uygulanmadığında 
robotlu süreç otomasyonu birtakım sorunlar do-
ğurabildiğine de dikkat çekiyor. Örneğin, robotlu 
süreç otomasyonuna taktiksel yaklaşım, işletme-
nin tüm hatları için değer yaratmada başarısız 
olan otomasyon silolarına sebep olabilir. Şirket-
ler, otomasyonun maliyet uygunluğuna çok fazla 
odaklanırlarsa, ortaya konulan katma değerin 
çoğu kaybedilebilir.
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TOTAL OIL ÇALIŞANLARI MEME KANSERİNE DİKKAT ÇEKTİ
Total Oil Türkiye,  Meme Kanse-
ri Farkındalık Ayı olarak belir-
lenen ekim ayında, hastalıkta 
erken teşhisin önemine dikkat 
çekmek amacıyla 8 Ekim Pazar-
tesi günü Türkiye’nin dört bir 
yanındaki Total istasyonlarında 
çalışanlar, pembe kurdele taka-
rak ziyaretçilerine bilgilendi-
rici broşür dağıttı. “Kanserden 
korkma, geç kalmaktan kork” 
diyerek ülke çapında farkındalık 
çalışmaları yürüten Türk Kanser 
Derneği ile ortaklaşa gerçekleş-
tirilen çalışmada, Türkiye’nin 
dört bir yanında yer alan Total 
istasyonlarında ve genel müdür-
lükte çalışanlar pembe kurdele 
takarak projeye destek verdi. 
Konuyla ilgili bir açıklama ya-
pan Total Oil Türkiye Yönetim Ku-
rulu Üyesi Begüm Egesel, “Yurt 

çapında 500 istasyonumuzla 
tüm Türkiye’ye hizmet veriyoruz. 
Demirören Grubu’nun tüm şirket-
lerinde olduğu gibi bizler, Total 
Oil Türkiye’de Türkiye’ye değer 
katmak, ülkemize ve insanımıza 
hak ettiği en iyi ürün ve hizmetle-

ri sunma anlayışıyla çalışıyoruz. 
Meme Kanseri, sağlık alanında 
tüm dünyayı olduğu gibi bizim 
toplumumuzu da ilgilendiren 
hayati bir konu. Türkiye’de her 8 
kadından biri bu hastalıkla karşı 
karşıya kalıyor ancak erken teş-
his ile meme kanserini yenmek 
mümkün. Bizler de istasyon-
larımızda her gün milyonlarca 
kişiye dokunuyoruz ve bu çalış-
ma ile dokunabildiğimiz kişiler 
arasında farkındalığı artırmayı 
ve hasta ya da hasta yakınlarına 
umut vermeyi hedefledik. Tüm 
çalışanlarımızın projeyi sahiple-
nerek, destek vermesi beni çok 
mutlu etti. Bu konuda sadece 
Türk Kanser Derneği gibi STK’la-
ra değil hepimize görev düşüyor. 
Önümüzdeki dönemde bu alanda 
farkındalık yaratmak üzere çalış-
malarımız devam edecek” dedi. 

UEDAŞ’IN FOTOĞRAF YARIŞMASINA 5 KITADAN 
4 BİNE YAKIN BAŞVURU GELDİ 

UEDAŞ’ın geleneksel hale getir-
diği “Gece ve Işık” temalı “Şeh-
rin Işıkları Fotoğraf Yarışması” 
sonuçlandı. Bu yıl ilk kez ulus-
lararası katılıma açılan ve beş 
kıtadan başvurunun yapıldığı 
yarışmada, dereceye giren ilk 50 
fotoğraf belirlendi. Avustralya, 
Tayland, Kıbrıs, Amerika, İran, 
Slovenya, Hindistan, Suudi Ara-
bistan, İspanya, Azerbaycan, 
İtalya, Portekiz gibi ülkelerden 
gelen fotoğraflar, seçici kurul 
tarafından titizlikle değerlendi-
rildi. İlk üçün Türkiye’den çıktı-
ğı yarışmada, çeşitli ülkelerden 

gelen fotoğraflar da dereceye 
girerek ilk 50 fotoğraf arasında 
sergilenmeye hak kazandı.
Yarışmada birincilik ödülü son 
model bir akıllı telefon olurken, 
ikincilik ödülü tablet bilgisa-
yar, üçüncülük ödülü ise dijital 
fotoğraf makinesi oldu. Şehrin 
ışığını en iyi yansıtan fotoğra-
fın sahibi Kocaeli’nden Onur 
Kuter Seka olurken, Ankara’dan 
Ahmet Harmancı ikinci, Ada-
na’dan Ayhan Maraşlı ise üçün-
cü oldu. Yarışmada dereceye 
girme başarısı gösteren 50 fotoğ-
raf ise kasım ayından itibaren 

Ankara ve İstanbul’un yanı sıra 
UEDAŞ’ın hizmet illeri olan Bur-
sa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalo-
va’da sergilenecek. 
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Bu topraklardan yarattığımız kaynakla gücümüzü
5’e katlıyor, ülkemizin aydınlık geleceği için
4 milyar TL yatırımla 2020 yılında yenilenebilir enerji
üretim hedefimizi 1000 MW’a çıkarıyoruz.
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Aksa Enerji'nin yeni COO'su Soner Yıldız
Aksa Enerji Yatırım ve Operasyon-

lardan Sorumlu Başkan Yardımcısı 
(COO) görevine Soner Yıldız atan-
dı.  Yıldız Teknik Üniversitesi Makine 
Mühendisliği bölümünden mezun 
olduktan sonra, Yeditepe Üniversi-
tesi’nde MBA eğitimi alan Yıldız, iş 
hayatına 1998 yılında Çolakoğlu Me-
talurji AŞ’de makine mühendisi olarak 
başladı. Aynı kurumda 2000-2004 
yılları arasında makine bakım depart-

man şefi olarak çalıştı. Daha sonra, 
2004-2007 yılları arasında Enka’da 
şef makine mühendisi, 2007-2009 
yılları arasında E.ON Holding’de proje 
geliştirme kıdemli mühendisi, 2009-
2011 yılları arasında RWE Türkiye 
Operasyon & Bakım Kıdemli Müdürü, 
2011-2012 yılları arasında Vito AŞ 
Termik Enerji Santral Müdürü, 2012-
2016 yılları arasında da Acwa Power 
İş Geliştirme Yöneticisi olarak görev 

yaptı. Soner Yıldız, 2016 yılından iti-
baren Enda Enerji Holding’de COO 
olarak çalışıyordu. 

BOTAŞ’ta sekiz yönetici değişti
Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BO-

TAŞ) üst yönetimindeki 7 daire başkanlığı ile 1 bölge mü-
dürlüğüne yeni isimler atandı. BOTAŞ’taki yeni atamaların 
yanı sıra görevini vekaleten sürdüren 5 daire başkanı ve 
bir kurul başkanının da görevlerine asaleten atanması 
kararlaştırıldı.

BOTAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre, 
Doğal Gaz Alım ve İhracat Daire Başkanlığı’na Mithat Ay-
dın, Uluslararası Projeler Daire Başkanlığı’na Arif Ataman, 
Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı’na Dilaver Öztürk, 
Etüt ve Proje Daire Başkanlığı’na Necati Evren, İnsan Kay-
nakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’na Serdar Kacır, Stra-

teji Geliştirme Daire Başkanlığı’na Zülfü Yıldırım ve Sağlık 
Emniyet Çevre ve Kalite Daire Başkanlığı’na Arslan Gü-
naydın atanırken, Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’ne 
Mehmet Tecimen atandı.

Öte yandan görevlerini vekaleten yürüten Aziz Murat 
Çakır, Doğal Gaz Toptan Satış Daire Başkanlığı’na, Öme-
rül Faruk Durmuş Tedarik ve Sözleşmeler Daire Başkan-
lığı’na, Fahri Kandaz Destek Hizmetleri Daire Başkanlı-
ğı’na, Hüseyin Kızıltaş Mali İşler Daire Başkanlığı’na, Fatih 
Sel İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı’na ve Yavuz 
Selim Gayretli ise Teftiş Kurulu Başkanlığı’na asaleten 
getirildi.

EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz oldu 
Cumhurbaşkanlığı, Elektrik Üretim AŞ 

Genel Müdürlüğü’ne Dr. İzzet Alagöz’ü ata-
dı. Kararda, İzzet Alagöz’ün Elektrik Üretim 
AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu 
Başkanı olduğu da duyuruldu. Alagöz, MÜ-
SİAD Enerji Sektör Kurulu Başkanı olarak 
görev yapıyordu. 

Liseyi Adana EML’de Endüstriyel Elekt-
ronik Teknolojisi bölümünde okuyan İzzet 
Alagöz, ODTÜ Mühendislik Fakültesi Elekt-
rik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde 
lisans öğrenimi gördü. ABD’de Delaware 
Technical and Community College’da MBA 
yaptı. Mustafa Kemal Ünversitesi’nde mas-
ter programını tamamlayan Alagöz, Ege 

Üniversitesi’nde Yenilenebilir Enerji Tekno-
lojileri alanında doktorasını tamamladı. 

Kariyerine 19 Mayıs Üniversitesi’nde 
öğretim görevlisi olarak başlayan Alagöz, 
2000-2002 yılları arasında Enerjisa’da 
operasyon mühendisi olarak çalıştı. 1 yıl 
kadar Geoma AG’de şantiye müdürü gö-
revi yapan Alagöz; yurtiçi ve yurtdışında 
General Electric, ABT Enerji, Initec Enerji, 
Emerson Electric, Nice Energy gibi kuru-
luşlarda üst düzey görevler üstlendi. 

Alagöz, 2017 yılından bu yana Dün-
ya Enerji Konseyi Türk Ulusal Komitesi 
Genel Sekreteri ve MÜSİAD Enerji Sektör 
Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. 

IICEC Araştırma Direktörlüğü’ne  
Güray getirildi

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası 
Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Araştırmalardan 
Sorumlu Direktörlüğe, enerji alanında kamu ve 
özel sektörde 20 yıllık deneyime sahip Bora Şe-
kip Güray getirildi. 1 Kasım 2018 itibarıyla göre-
vine başlayacak olan Güray, son olarak Sabancı 
Holding Enerji Grup Başkanlığı’nda görev yapı-
yordu. 

1997’de Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji 
Mühendisliği Bölümü’nden bölüm birincisi olarak 
mezun olan Güray, yüksek lisans derecesini aynı 
bölümde nükleer reaktör dinamiği, simülasyonu 
ve yapay zeka uygulamaları konulu yüksek lisans 

tezi ile 2001’de tamamladı. 2003 yılında ODTÜ 
Makine Mühendisliği Bölümü doktora programın-
da enerji odaklı yeterlilik çalışmalarını tamamladı 
ve bir dönem enerji, termodinamik ve sürdürüle-
bilirlik odaklı akademik çalışmalara katkı sağladı. 

2011-2018 yılları arasında Sabancı Hol-
ding Enerji Grup Başkanlığı’nda müdür ola-
rak görev yapan Güray, öncesinde sırasıyla 
2001-2011 yılları arasında Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Mü-
dürlüğü’nde uzman, genel müdür danış-
manı, şube müdürü ve daire başkanı vekili 
olarak görev yaptı. 

Shell’in insan kaynaklarını  
Demiray yönetecek

Shell Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlü-
ğü görevine Eda Güzeldemir Demiray atandı. 

Eda Güzeldemir Demiray, Boğaziçi Üniver-
sitesi Ekonomi Bölümü’nü bitirdikten sonra 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Endüstri-
yel Yönetim Psikolojisi üzerine yüksek lisans 
yaptı. Kariyerine 2008 yılında Nokia Siemens 
Networks şirketinde insan kaynakları danış-
manı olarak başladı. Yaklaşık üç yıl bu şirkette 

insan kaynakları danışmanlığı ve Türkiye ile 
Kazakistan insan kaynakları müdürlüğü gö-
revini yürüten Güzeldemir, 2011 yılında insan 
kaynakları danışmanı, İK politika ve servisler 
yöneticisi olarak Shell Türkiye ekibine katıldı.  
Mayıs 2015’te Global İş Değerlendirme göre-
vine atanan Demiray, kısa dönemli uluslarara-
sı görevlendirme ile Hollanda’da çalıştı, daha 
sonra Türkiye’ye dönerek görevine devam etti.

Petkim’in tedariği Demirözü’ne emanet
Petkim Tedarik Zincirinden Sorum-

lu Genel Müdür Yardımcılığına Tolga 
Demirözü getirildi. 

Uzun yıllar kimya sektöründe çalı-
şan Tolga Demirözü’nün, Türkiye 

dışında Avrupa, Rusya, Orta 
Doğu, Afrika, Güneydoğu 
Asya ve Avustralya pa-
zarlarında tedarik zinciri 
yönetimi ve stratejileri 

konusunda tecrübesi bulunuyor. Uçtan uca bütünleşik 
tedarik zinciri operasyonlarının oluşturulmasında ve 
yönetilmesinde uzun bir geçmişe sahip olan Demirö-
zü, planlama, tedarik, imalat, lojistik / dağıtım ve Mat-
ris organizasyonlarında çok çeşitli projeleri yönetti. 

1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mü-
hendisliği bölümünden mezun olan Demirözü, kari-
yerine Topkim Pharma’da başladı. Daha sonra Nestle 
Türkiye ve Deloitte’ta çalışan Demirözü, son 10 yıldır 
BASF’de çeşitli pozisyonlarda yöneticilik yaptı. 
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BEREKET ENERJI, INAĞZI 
KÖMÜR SAHASI DEVRALDI

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) bağl Zon-
guldak’taki Bağlık-İnağzı maden sahası Bereket 

Enerji Grubu’na devredildi. Bereket Enerji Grubu, Tür-
kiye Taşkömürü Kurumu’nun açtığı ihaleyi kazanarak 
devralma hakkı elde ettiği Zonguldak’taki İnağzı Kö-
mür Sahası’nın lisansının devir sözleşmesini imzaladı. 
Sözleşmenin imza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez ile Bereket Enerji Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı  katıldı.

Bereket Enerji Grubu, ihale şartnamesine göre im-
zaların atılmasıyla resmen devraldığı sahada yılda as-
gari 2.5 milyon ton kömür üreteceğini taahhüt etmişti. 
TTK’nın İnağzı Bağlık sahasının özel sektöre devri iha-
lesinde tek teklif sahibi, bölgedeki Çatalağzı Termik 

Santrali’nin de işletmecisi olan Bereket Enerji Grubu 
olmuştu. İnağzı Bağlık sahasında toplam 136 milyon 
tonluk kömür rezervi olduğu hesaplanıyor. Bölgeden 
kömür çıkarma faaliyetleri kapsamında 2 bin 500 kişi-
lik istihdam yaratılması bekleniyor. 

GÜRIŞ, KOSOVA’NIN ILK RÜZGAR 
SANTRALINI AÇTI 

Güriş Holding tarafından inşa 
edilen Kosova’nın ilk rüzgar 

enerji santrali Kitka RES açıldı. Tö-
rene Güriş Holding Kurucu Başkanı 
İdris Yamantürk, Kosova Başbakan 
Yardımcısı Enver Hoxhaj, Koso-
va Çevre Bakanı Fatmir Matoshi, 
Amerika Büyükelçiği Temsilcisi 
Lori Michaelson ve Türkiye Kosova 
Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç katıldı. 
Güriş’in yurt dışındaki yenilenebi-
lir kaynağa dayalı ilk elektrik üre-
tim yatırımı olan Kitka RES, 32.4 
MW kurulu gücü ile yılda 95 milyon 
kWs elektrik üreterek Kosova’nın 
yıllık enerji ihtiyacına büyük katkı 
sağlayacak. Santralin şirkete mali-
yeti ise 73.7 milyon euro oldu. 

Açılış töreninde bir konuşma 
yapan Güriş Holding Kurucu Baş-
kanı İdris Yamantürk, “Kosova hü-
kümeti, Türkiye ve General Electric 
gibi dev bir firmayı bize partner 
olmasını sağlayan Amerika bu pro-
jenin arkasındadır. Ben mühendi-
sim bir heykeltraş veya bir ressam 
eserinden ne kadar çok övünürse 
bende bitirdiğimiz eserlerden o 
kadar çok övünç duyuyorum. Gü-
riş’in birçok memlekette 160’ı aş-
kın eseri vardır. Burada olduğu gibi 
her şeyin en kalitesini seçerek yap-
tık. Bugün enerjinin yanında bütün 
dünyaya kaliteli mal satıyoruz. Ör-
neğin Amerika ve Avrupa’nın geliş-
miş sanayicilerine çelik satıyoruz. 

Yenilebilir enerji konusunda gerek 
Türkiye gerek dünyada faaliyetleri-
mize devam edeceğiz” dedi. 

Kosova Başbakan Yardımcısı 
Enver Hoxhaj da yaptığı konuşma-
da Kitka rüzgar santralinin modern 
bir Kosova’nın neye benzemesi 
gerektiği konusunda en iyi örneği 
oluşturduğunu söyledi. 

POLAT ENERJI, 
ÇANAKKALE’YE IKI SANTRAL 

KURACAK

Polat Enerji, Çanakkale’nin Ayvacık ve Ezine il-
çelerinde kuracağı 111 türbinden oluşan 100 

MW’lık Çınar RES ile yılda yaklaşık 350 milyon kWh 
elektrik üretecek. Projenin inşaat çalışmalarının yak-
laşık 9 ay sürmesi planlanıyor. Santralin inşaat aşa-
masında 40 kişi, işletme aşamasında ise 20 kişinin 
istihdam edilecek. Yaklaşık 250 milyon lira bedelle 
kurulacak olan santralde yıllık azami 349 milyon kWh 
elektrik üretilecek. 

Şirketin ikinci yatırımı olan Duygu Rüzgar Ener-
ji Santrali ise Balıkesir ve Çanakkale sınırları içinde 
olacak. 150 MW kurulum kapasitesine sahip olacak 
santralin toplam maliyetinin 375 bin liradan fazla ol-
ması öngörülüyor. Santralde yılda en fazla 524 milyon 
630 bin kWh elektrik üretilmesi planlanıyor. 

ROSATOM HINDISTAN’DA 6 YENI NÜKLEER ÜNITE KURACAK

Hindistan ve Rusya nükleer 
enerji alanında önemli bir 

anlaşmaya imza attı. İmzalanan 
iş birliği anlaşmasına göre Rusya, 
Hindistan’da 6 yeni nükleer enerji 
santrali ünitesi kuracak.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Ku-
rumu Rosatom’dan yapılan yazılı 
açıklamaya göre; nükleer alanın-

da işbirliğine ilişkin anlaşma, Yeni 
Delhi’de gerçekleştirilen 19’uncu 
Rusya-Hindistan zirvesinde, Ro-
satom Genel Müdürü Alexey Lik-
hachev ile Hindistan Atom Enerji 
Komisyonu Başkanı Kamleş Viyas 
tarafından imzalandı.

Anlaşma kapsamında iki ülke-
nin, Hindistan’da yeni bir bölgede 

Rus tasarımı 6 nükleer reaktör inşa 
etmek, üçüncü ülkelerde nükleer 
işbirliğini güçlendirmek, yeni nük-
leer teknolojiler ve nükleer sant-
rallerin inşası konularında birlikte 
çalışmak istediği belirtildi. Hindis-
tan’daki yeni nükleer proje için 
Rusya’nın, referans evrimsel VVER 
jenerasyonu “3+” teknik çözüm-
lerini sunacağı ve bunun da Hint 
endüstrisinin katılımını artıracağı 
kaydedildi. 

Hindistan’ın nükleer enerji ala-
nında temel ortaklarından biri ko-
numundaki Rusya, ülkenin güne-
yinde bulunan Kudankulam NGS’yi 
inşa etti. İki üniteden oluşan sant-
rale şu anda 3’üncü ve 4’üncü nük-
leer enerji üniteleri inşa ediyor ve 
önümüzdeki süreçte 2 yeni ünite 
daha kurulması planlanıyor.

ZONGULDAK VE MUDANYA’YA 
YENI RES’LER GELIYOR

Sonses Enerji Sakarya’nın Geyve-Taraklı-Ka-
rapürçek ve Akyazı ilçeleri sınırları içerisinde 

rüzgardan elektrik enerjisi üretmek amacıyla toplam 
120 MW kurulu gücünde “Zonguldak Rüzgar Enerjisi 
Santrali’nin kurulup işletilmesi planlanıyor. 300 milyon 
lira yatırımla kurulacak olan santralde 34 adet rüzgar 
türbini kurulacak. Rüzgar türbinlerinden 11 tanesi 3,8 
MW ve 23 tanesi de 3,4 MW kapasiteli olacak. Türbin-
lerin yedisi Geyve, 15’i Taraklı, dokuzu Akyazı ve üçü de 
şalt merkezi Karapürçek İlçesinde yer alacak. 

Baysal Elektrik ise yeni rüzgar santralini kurmak 
için Bursa’nın Mudanya ilçesini tercih etti. 10 MW ku-
rulum kapasitesine sahip olacak Baysal Elektrik kWh 
başına -1.05 dolar/cent’lik teklifiyle ihalesini aldığı 10 
MW kurulum kapasitesine sahip olacak Çepni Rüzgar 
Enerjisi Santrali için çevre etki değerlendirme süreci 
başladı. Santralin yaklaşık 10 milyon liraya mal olması 
bekleniyor. 
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INGILTERE VE KANADA'DAN  
YENI FIKIRLERE DEV BÜTÇE

İngiltere ve Kanada yıkıcı akıllı enerji fikirleri ya 
da teknolojileri olan yenilikçiler için 11 milyon 

pound’tan fazla kaynak sağlayacak. Bu ortak girişim, 
bu ülkelerin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında yeni 
bir yol sunan elektrikli araçlar, akıllı aletler ve enerji 
depolama gibi projeler için iş planları ortaya çıkarma-
ya çalışıyor. Duyuru, Kanada’nın Halifax şehrinde İklim 
Değişikliği, Okyanuslar ve Temiz Enerji üzerine G7 Ba-
kanlarının gerçekleştirdiği toplantıda yapıldı. İki ulus 
aynı zamanda bitmek bilmeyen kömür kullanımını 
2025 yılına kadar yavaş yavaş ortadan kaldırmak  için 
ortak çaba gösteriyor.

Buna ek olarak, hükümetlerin ve işletmelerin 2030 
yılına kadar temiz enerji sektöründe kadınlar için eşit 
ödeme, liderlik ve fırsatı taahhüt eden “2030’a kadar 
Cinsiyet Eşitliği” Kampanyasını destekliyorlar. 

İş birliği İngiltere Enerji ve Temiz Kalkınma Bakanı 
Claire Perry ile Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Baka-
nı Catherine McKenna tarafından açıklandı. 

“Arz ve talebin daha akıllı ve esnek şebeke ile den-
gelemesi, iklim değişikliği taahhütlerimizi yerine ge-
tirmemize yardım ederken, tüketicilere de daha ucuz 
ve temiz enerji götürerek bugün ile 2050 arasında 
İngiltere’ye 40 milyar poundluk tasarruf potansiyeli 
sağlıyor” diyen Claire Pery, sözlerini şöyle sürdürdü: 
Kanada ile ortaklaşa kurulan 11 milyon pound’un üze-
rindeki bu fonlama daha temiz ve daha yeşil bir ge-
leceğe zemin hazırlıyor. Geleceğin bu enerji sistemi, 
elektrikli araçlarını şarj etmek ve çamaşır makinele-
rini çalıştırmak gibi işlerini elektriğin gün içinde ucuz 
olduğu zamanlarda yapmalarını sağlayarak tüketi-
cilerin enerji tüketimleri üzerinde daha fazla kontrol 
sahibi olmalarına imkan veriyor.

PAKISTAN VE RUSYA  
DOĞAL GAZ BORU HATTIYLA 

BIRLEŞECEK

Pakistan ve Rusya’yı birbirine bağlayacak ve iki 
ülke arasında bir enerji koridoru görevi görecek 

olan 10 milyar dolarlık yeni bir boru hattı kurulması 
için anlaşma imzalandı. 

Ciddi boyutlarda doğal gaz sıkıntısı yaşayan Pa-
kistan’a Rusya ile birlikte yeni bir boru hattı kuru-
lacak. Pakistan’da birkaç bölge ve Rusya’yı birbirine 
bağlayacak ve iki ülke arasında bir enerji koridoru gö-
revi görecek olan bir doğal gaz boru hattı için ekim 
ayında Moskova’da imzalandı. 

Projeyi Rusya tarafında Gazprom, Pakistan tara-
fında ise gaz ithalat projelerini yürütmek üzere kuru-
lan TAPI ile gaz boru hattı projeleri üzerinde çalışan 
bir başka devlet şirketi olan Inter State Gas Systems 
(ISGS) uygulayacak. Hattın maliyeti ise Gazprom ta-
rafından yapılacak bir fizibilite çalışmasının ardından 
değerlendirilecek. Öte yandan Pakistan hükümeti, 
Gazprom’un fizibilite çalışmasını kendi maliyet ve ris-
kine göre yürütmesine de izin verdi. 

Boru hattı Pakistan’da birkaç bölgeyi birbirine 
bağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Pakistan’ın 
enerji ihtiyaçlarını karşılamasına da yardımcı olacak. 
Rusya, Pakistan’a günde 500 milyon ila 1.5 milyar 
metreküp doğal gaz tedarik edecek.
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Türkiye son yıllarda yenile-
nebilir enerji kaynaklarına verdiği 
önemi, açtığı güneş ihaleleriyle bir 
kez daha gösterdi. YEKA projelerine de-
vamı geçtiğimiz günlerde açılan üç ihaleyle devam 
edecek. Şanlıurfa Viranşehir’de 500, Hatay Erzin’de 
200 ve Niğde Bor’da 300 megavatlık santraller için 
31 Ocak 2019’da teklifler alınacak. Toplam 1 milyar 
dolarlık yatırım yapılması öngörülüyor.

İhalelerle ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, “1000 MW’lık güneş enerjisi 
santrallerini 1 milyar doların üzerinde bir yatırımla 
gerçekleştireceğiz. Yüksek verimli güneş modülleri-
nin kullanılacağı santrallerde yıllık 1.9 milyar KWh 
elektrik üreteceğiz. Bu YEKA ile birlikte 110 milyon 
dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçerek cari açı-
ğın kapanmasına önemli bir katkı sunacağız” dedi. 

Dönmez, ikinci güneş enerjisine dayalı YEKA 
GES-2 yarışması sürecinde fotovoltaik güneş mo-
düllerinin yüzde 60 yerlilik oranıyla üretileceğini 
söyledi. İhaleyi kazanan firmalar santralleri 30 yıl 
boyunca da işletecek ve toplam 700 kişilik istihdam 
sağlanacak. 

Hedef, 10 yılda 10 bin MW 
Dönmez, “2017 yılı içerisinde hem rüzgâr, hem 

de güneşte 1000’er MW’lık YEKA yarışmalarımızı 
dünya rekoru fiyatlarla tamamladık. Ayrıca rüzgâr-
da kapasite yarışmalarıyla da 2 bin 950 MW tahsis 

yaparak, toplamda 4 bin 950 MW 
yenilenebilir enerji bağlantı tahsi-

siyle Avrupa’da bu alanda birinci sıra-
da yer aldık. Rüzgâr ve güneş santralların-

da 10 yıl içinde 10 bin MW kurulu güç ilave edilmesi 
hedefini ortaya koyduk. Bu politikalar çerçevesinde 
yerli üretim ve Ar-Ge’yi temel alan ve Türkiye’yi bu 
alanda bir üs yapacak çalışmaları titizlikle devam 
ettiriyoruz” dedi.

İhale dolar üzerinden yapılacak
İhalelerde güneşle ilgili depolama şartı da olma-

sı bekleniyor. Bu kapsamda, 90-100 MW’lık bir ba-
tarya teknolojisiyle burada üretilenin depolanması 
ve akşam saatlerinde şebekeye verilmesiyle alakalı 
bir çalışmanın da ihale kapsamında yer alması ön-
görülüyor. Sistemin dünyada en büyük kapasiteli de-
polama alanlarından da biri olması planlanıyor.

İhale kapsamında devletin elektrik alım fiyat-
ları ile başvuranların teminatları Amerikan doları 
üzerinden olacak. İhalelerin başlangıç tavan fiyatı 
kilovatsaat başına 6.5 dolar/cent, elektrik enerjisi 
alım süresi ise YEKA kullanım hakkı sözleşmesinin 
imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olacak. Başvuru 
aşamasında kesin, 1 yıl süreli, tamamen ve kısmen 
nakde çevrilebilir, limit dışı ve Şanlıurfa-Viranşehir 
için 3 milyon dolar, Hatay-Erzin için 1 milyon 500 bin 
dolar, Niğde-Bor için 2 milyon dolar tutarında  temi-
nat mektubu sunulacak.

Enerji dünyası 1000 MW’lık 
güneş ihalesine hazırlanıyor

2017 yılında rüzgâr ve güneşte 
1000’er MW’lık YEKA yarışmalarının 

ardından güneşteki ikinci ihale açıldı. 
Şanlıurfa Viranşehir’de 500, Hatay Erzin’de 

200 ve Niğde Bor’da 300 megavatlık santraller 
için 31 Ocak 2019’da teklifler alınacak. 
Yatırımların toplamının 1 milyar dolara 

ulaşması bekleniyor...

Özel sektör gaz ithalatçıları 
ile Gazprom arasında “fiyat” ko-
nusunda süren tahkim davala-
rından ilki sonuçlandı. Rusya’dan 
yılda 2.5 milyar metreküp gaz it-
hal eden Enerco, kısa süre önce 
tahkim davasını kaybetti. Bu ka-
rar, Rus enerji devi Gazprom’un 
2017 yılından bu yana Enerco’ya 
uyguladığı yüzde 10.25’lik indiri-
min sona ereceği anlamını taşı-
yor. Kararın bir diğer anlamı ise 
diğer özel sektör ithalatçılarının 
beklediği yüzde 10.25’lik indiri-
min zora girmesi… Can sıkıcı bir 
durum ama bir başka sonuç da 
Gazprom’un, indirimli gaz satı-
şına konu tutarı, geriye yönelik 
talep etme hakkı oluşması. Bu 
durum da iç piyasadaki doğal gaz 
fiyatlarını olumsuz yönde etkile-

yebilir. Özellikle kış aylarının gelip 
doğal gaz tüketiminin artmaya 
başladığı bir dönemde… Enerco, 
kendisinden gaz alan müşterile-
rine sonuçlanan tahkim davasıyla 
ilgili yazılı bilgi verdi ve doğal gaz 
ithalat ve satış fiyatlarının deği-
şebileceği mesajını iletti. 

Diğer şirketlerin de tahkim 
davası sürüyor 

Bosphorusgaz ve Shell Enerji 
dışında kalan diğer ithalatçıla-
rın bu konuyla ilgili tahkim da-
vası sürüyor. Sektör temsilcileri, 
benzer bir kararın diğer firmalar 
için de çıkmasının sürpriz olma-
yacağını belirterek, “Bu kararın 
birkaç etkisi gündeme gelecek-
tir. Gazprom, indirimli gaz satışı-
na konu tutarı geriye yönelik talep 
edebilir. Doğal gaz fiyatları iç pi-

yasada olumsuz etkilenir ve gaz 
fiyatlarına baskı oluşturur. Özel 
sektörü de maliyet yönünden 
zora sokar” görüşünü dile getirdi.

ENERJİ YÖNETİMİ DEVREDE
Çıkan karar üzerine Ankara’da ener-
ji yönetiminin de harekete geçtiği ve 
Gazprom yönetimiyle bir araya gelerek 
konunun özel sektörü zora sokmayacak 
bir formülle çözülmesi konusunu gün-
deme getirdiği konuşuluyor. Lobi faa-
liyetlerini sürdüren bir diğer kesim de 
özel sektör… İthalatçıların sık sık Mos-
kova’ya giderek Gazprom yönetimiyle 
görüşmeler yaptığı biliniyor. Gelen ha-
berler, Gazprom’un her iki tarafı da zor 
durumda bırakmayacak bir yaklaşıma 
sıcak baktığı yönünde. 

Rusya’dan aldıkları gazda indirim için bekleyen 
doğal gaz ithalatçıları tahkim şoku yaşıyor. 

Çünkü Enerco, Gazprom’a açtığı fiyat tahkim 
davasını kaybetti. Hatta şirketin geçmiş yıllarda 
uyguladığı indirimi de Enerco’dan isteyebileceği riski 
de ortaya çıktı. Bu kararın kış aylarında iç piyasada 
fiyatlar üzerinde baskı oluşturması bekleniyor...

Doğal gazda indirime tahkim çelmesi
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gaz’ın yeni sahibi olmaya en yakın ismin Azeri devi 
Socar olduğu konuşuluyor. 

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin 
de (TANAP)da büyük hissedarı olan SOCAR’ın, Türki-
ye’de enerji sektöründe milyarlarca dolarlık yatırımı 
bulunuyor. SOCAR, en son İzmir’de STAR Rafineri-
si’ni kısa bir süre önce hizmete açtı. SOCAR’ın talip 
olduğu EWE Enerji, yıllık 2 milyar metreküplük doğal 
gaz tedarik hacmi ile Türkiye’nin en büyük özel top-
tan satış portföyünü di yönetiyor. 

SOCAR’ın, bu satın alma isteğinin altında Türki-
ye’deki varlığını güçlendirme isteği olduğu biliniyor. 
Ancak SOCAR tek başına değil; bir diğer potansiyel 
alıcı Kolin. Enerji alanında yatırımları bulunan Ko-
lin’in de söz konusu dağıtım şirketleriyle ilgilendiği 
belirtiliyor. 

EWE, Bursagaz ve Kayserigaz’da yüzde 80 ora-
nında hisseye sahip. Çalık Enerji’nin, Bursagaz ve 
Kayserigaz’da yüzde 10 payı bulunuyor. Kalan yüzde 
10 hisseler de ilgili belediyelere ait.

EWE’nin ardından ikinci satış haberi 
Zorlu’dan geldi

Zorlu Enerji Grubu, Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım 
AŞ ve Trakya Doğal Gaz Dağıtım AŞ’yi satmak üzere 
harekete geçti. Zorlu Enerji, portföyündeki varlıklar 
için stratejik veya finansal ortaklık, hisse/varlık sa-
tışı gibi farklı stratejik opsiyonları değerlendirmek 
amacıyla İş Yatırım ve Garanti Yatırım’ı yetkilendir-
diğini açıkladı.

Zorlu Enerji Grubu, 2006 yılında doğal gaz da-
ğıtım sektöründeki faaliyetlerine başlamıştı. Grup, 
gerek Gaziantep gerekse de Trakya’da doğal gaz 
dağıtımı kapsamında şehir şebekesinin projelendi-
rilmesi, altyapı yatırımları, şebekenin devreye alın-
ması çalışmalarını gerçekleştirdi. 

Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım AŞ; Edirne, 
Kırklareli ve Tekirdağ’ın gaz dağıtımını yapıyor. Böl-
gede, abone sayısı yaklaşık 247 bin, 2017 yıllık gaz 
satış miktarı 748 milyon metreküp. 

 Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ de Gaziantep 
ve Kilis’in şehiriçi doğal gaz dağıtım faaliyetleri-
ni sürdürüyor. Abone sayısı 206 bin dolayında bu-
lunuyor. 2017 yılı gaz satış miktarı ise 280 milyon 
metreküp.    Grup, 2035 yılına dek toplam 523 mil-
yon dolarlık yatırımla 9 bin kilometrelik boru hattını 
oluşturmak istiyor. 1.5 milyon aboneye ulaşmayı ve 
5 milyar metreküplük doğal gazın dağıtımını yapma-
yı hedefliyor.

İstanbul dışında doğal gaz kullanan tüm il ve ilçelerdeki 
gaz dağıtımı özel sektör eliyle yapılıyor. Çok değil, 5-6 yıl önce 
kıran kırana rekabetin yaşandığı ihalelerde şirketler, en gözde 
bölgeleri almak için rekabet etmişti. Ancak bugün geldiğimiz 
noktada artık büyük oyunculardan bazıları sektörden çıkma 
kararı alarak dağıtım şirketlerini satışa çıkardı. Önce Alman 
EWE, ardından Zorlu Grubu kontrollerinde bulunan şehir içi 
gaz dağıtım şirketlerini satacaklarını açıkladı. Diğer şirketle-
rin de uygun opsiyon ve fiyatı bulmaları halinde gaz şirketle-
rini satabileceği sinyalleri geliyor. 

Alman devi EWE AG çatısı altında konumlanan EWE Turkey 
Holding, 2007 yılında girdiği Türkiye enerji pazarından çıkma-
ya hazırlanıyor. Grubun; Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji, 
Enervis ve Millenicom olmak üzere Türkiye’de 5 iştiraki bu-
lunuyor. Alman şirket, Türkiye’deki varlıklarını satmak üzere 
yatırımcılarla yaptığı görüşmeleri tamamladı. Hatta kulisler-
de grubun amiral gemisi olarak bilinen Bursagaz ve Kayseri-

Doğal gaz dağıtım şirketleri satışa 
çıktı, gözler konsolidasyona çevrildi 

Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım 
şirketlerinden biri olan Alman 

EWE'nin ardından  enerji sektörünün 
bir diğer güçlü oyuncusu Zorlu Enerji de 
doğal dağıtım şirketlerini satışa çıkardı. 
Şu anda Kayseri, Bursa, Gaziantep ve 
Trakya bölgesine gaz dağıtan şirketler yeni 
sahiplerini bekliyor... Sektörü yakından 
takip eden uzmanlar, “Ekonomik sıkıntı 
nedeniyle şirketler varlıklarını satıp nakit 
yaratmak istiyor. Doğal gazın ardından 
elektrik dağıtım sektöründe de satış ve 
konsolidasyonlar yaşanabilir” yorumunu 
yapıyor... 

DİĞER ŞİRKETLER DE  
PİYASAYI GÖZLÜYOR

Diğer şirketlerin de uygun opsiyon ve fiyatı bulma-
ları halinde gaz şirketlerini satabileceği kaydedildi. 
Doğal gaz sektörünü yakından izleyen uzmanlar, 
Türkiye’nin ekonomik olarak zor bir dönemden geç-
tiğini, nakit akışında sorunlar olduğunu, bu neden-
le patronların nakit yaratmak için sahip oldukları 
varlıkları satmak istediklerini söyledi. Uzmanlar, 
doğal gazın yanı sıra elektrikte de benzer bir sürecin 
yaşanabileceğini belirterek, “Doğal gaz ve elektrikte 
konsolidasyon süreci yaşanacaktır” dedi. 

Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, satışa 
çıkardıkları şirketleriyle yerli ve yabancı 

yatırımcıların ilgilendiğini söyledi.
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TOPTAN PİYASADA DA EL DEĞİŞTİRMELER OLACAK
Rusya’dan 2.5 milyar metreküp gaz 

ithal eden Adnan Şen’in kontrolün-

de bulunan Bosphorus Gaz, piya-

sadaki büyük gaz ithalatçısı rakip 

şirketlerin hisselerine talip oldu. 

Şirket, girişimi olumlu sonuçlanırsa 

piyasanın en büyüğü olacak. 

BOTAŞ, 2000’li yılların başında 

Rusya’dan ithal ettiği gazın 10 mil-

yar metreküplük bölümüne ilişkin 

kontratı özel sektöre devretmişti. 

Böylece, gaz piyasasında rekabet 

koşullarının oluşturulması hedef-

lenmişti. 

Adnan Şen’in sahibi olduğu Boshpo-

rus Gaz, doğalgaz ithalatçılarından 

Enerco Enerji, Akfel Gaz ve Avras-

yagaz’daki TMSF hisselerini devral-

mak üzere Rekabet Kurumu’na baş-

vurdu. 

Söz konusu şirketlerde, bazı hisse-

lere FETÖ operasyonu çerçevesinde 

el konulmuştu. Hisseler daha sonra 

TMSF’ye devredilmişti. 

Bosphorus Gaz, ikinci bir hamle 
daha yaptı
Şirket, Avrasyagaz’daki Tahincioğlu 

Grubu’na ait yüzde 40 hisseyi almak 

için de harekete geçerek Rekabet 

Kurumu’ndan devir için izin iste-

di. Bosphorus Gaz, bu girişimlerinin 

olumlu sonuçlanması durumunda 

özel sektörde bulunan 10 milyar 

metreküplük gaz ithalat kontratının 

7-8 milyarlık bölümünü kontrol et-

meye başlayacak.  

Rus devi Gazprom’un kısa süre önce 

Bosphorus Gaz’daki yüzde 71’lik his-

sesini, şirkette yüzde 29’luk hisseye 

sahip Adnan Şen’e sattığı açıklan-

mıştı. sektörde, Bosphorus Gaz ile 

Gazprom’un, söz konusu satın alma 

girişimlerinin tamamlanmasının 

ardından yeniden güçlü bir ortaklık 

yüksek bulunuyor.  
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Paris İklim Zirvesi’nin sonuçları hepimizi çok 
heyecanlandırmıştı. İlk kez iklim değişikliği üze-
rinde ciddi katkısı olan ülkeler, geçmiş zirveler-
deki gibi dünyayı oyalamaktan vazgeçtiklerini 
gösteren bir protokole imza atmıştı. Ancak hem 
dünya çapında ekonomik krizin etkilerinin hala 
sürüyor olması hem de bildirgeye imza atan ABD 
Başkanı Barrack Obama’nın yerine ‘seçmenleri 
dışında dünyanın geri kalanını pek de umursa-
madığını’ açıkça ilan eden kararlara imza atan 
Donald Trump’ın gelmesi, beklentinin yerini ha-
yal kırıklığına bıraktı. Son açıklanan raporlar, bu 
‘vurdumduymaz’ tavrın devam etmesi halinde 
bizi bekleyen tehlikenin pek de uzakta olmadığını 
gösteriyor. Zira Hükümetlerarası İklim Değişikliği 
Paneli (IPCC) tarafından hazırlanan bilimsel rapor, 
küresel ısınmanın 1,5°C ile sınırlandırılmasının 
aciliyetini ortaya koyuyor. 195 ülkenin onayıyla 
yayımlanan rapor, dünyanın gittiği tehlikeli yoldan 
çıkabilmemiz için karşımızdaki küçük fırsat pen-
ceresinin de altını çiziyor.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin 
(IPCC) 6 binin üzerinde bilimsel çalışmayı ince-
leyerek hazırladığı “1,5°C Küresel Isınma Özel 
Raporu”, hükümetler tarafından Güney Kore’de 
onaylanarak kamuoyuyla paylaşıldı. Bu sınırı 
geçmemek için küresel emisyonları 2030 yılında 
2010 yılına göre yüzde 45 azaltmak ve 2050 yılın-
da net sıfır emisyona ulaşmak gerekiyor. Bu yüz-
den, tarım, enerji, sanayi, bina, ulaşım ve şehir-
lerde “hızlı ve geniş kapsamlı” dönüşümlere bir 
an önce başlanması şart. Fosil yakıtlı santrallerin 
güneş enerjisi ile değiştirilmesi, sera gazı emis-
yonlarını azaltmanın en hızlı ve uygun maliyetli 
yollardan biri olarak gösterilen raporda, “Güneş 
enerjisi, küresel karbondioksit emisyonlarını yılda 
200-300 milyon ton azaltabilir” deniyor. 

Dünya ülkelerinin küresel iklim değişikliğine 
karşı izleyecekleri yolda ve alacakları kararlarda 
yol gösterici bir rol oynayacak Hükümetler arası 
İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC)  “Küresel Isın-

KÜRESEL ISINMAYI 
1,5°C’DE TUTAMAZSAK 
AÇLIK, SUSUZLUK VE  
YOK OLUŞ BAŞLAYACAK

Küresel ısınma ciddi bir tehdit 
olarak karşımızda duruyor. 
Hükümetlerarası İklim Değişikliği 
Paneli’nin son raporu, devletlerin 
hemen harekete geçmemesi 
durumunda doğayı ciddi bir 
tehlikenin beklediğini ortaya 
koyuyor. Dünyanın birçok yerinde 
ısınmanın 1,5°C’ye yaklaştığına 
dikkat çeken rapor, “acil önlem” 
çağrısı yapıyor...
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gerçeği kabul etmeli ve iklim değişikliğinin olumsuz 
etkilerinden kaçınmak için bilime kulak vermeli. Isın-
mayı 1,5° C’de tutmak imkansız değil, hatta gerekli 
ve acil. Küresel düzeyde harekete geçmek için artık 
daha fazla beklemeye tahammülümüz yok. ‘İmkansız’ 
ile ‘mümkün’ arasındaki fark güçlü liderlikten geçer. 
İhtiyacımız olan tek şey, önümüzdeki zorluklara kar-
şı harekete geçmemizi sağlayacak güçlü irade” dedi. 
WWF, küresel ısınmanın 1,5°C’nin altında tutulabil-
mesi için, hükümetleri 2020 yılına kadar ulusal iklim 
taahhütlerini yükseltmeye çağırıyor. Aralık ayında 
Polonya’nın Katowice kentinde düzenlenecek olan 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Söz-
leşmesi 24. Taraflar Toplantısında (COP24) ülkeler, 
yenilenmiş taahhütlerini açıklamaya teşvik ediliyor.

Raporda öne çıkan başlıkları şu şekilde sıralıyor:
 � İnsanlar, dünyanın, sanayi öncesi döneme göre 
yaklaşık 1ºC ısınmasına sebep oldu. Küresel ısın-
ma şimdiden, kuraklık ve seller gibi aşırı hava 
olayları, deniz seviyesinde yükselme ve Arktik 
denizinin erimesi olarak etkilerini göstermeye 
başladı.
 �Seragazı emisyonları mevcut şekilde devam 
ederse, küresel ısınma 2030 ile 2052 yılları ara-
sında 1,5ºC sınırını geçecek.
 �1,5ºC sınırı, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğu 
önleme için kritik öneme sahip. Küresel ısınmayı 
1,5ºC ile sınırlandırmak, ekolojik sistemler ve ya-

şam alanları üzerindeki birçok kalıcı etkinin ön-

lenmesi anlamına geliyor.

 �Bu sınırı geçmemek için küresel emisyonları 

2030 yılında 2010 yılına göre yüzde 45 azaltmak 

ve 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşmak gere-

kiyor. Bu yüzden, tarım, enerji, sanayi, bina, ula-

şım ve şehirlerde “hızlı ve geniş kapsamlı” dönü-

şümler gerekiyor.

 �Şu anda Paris Anlaşması kapsamında verilen 

taahhütler, küresel ısınmayı 1,5°C’de sınırlandır-

maya yetmiyor. Ülkelerin, en kısa zamanda taah-

hütlerini yenilemesi gerekiyor.

mada 1,5°C Raporu”, olası iklimsel etkiler açısından 
1,5°C’lik bir ısınmanın 2°C’ye göre nispeten daha 
güvenli olacağını vurguluyor. Rapora göre, küresel 
sıcaklıkların endüstriyel dönem öncesine göre 2°C 
üzerine çıkması, yalnız doğal yaşam alanları ve tür-
lerin kaybıyla sonuçlanmayacak, buzulların erimesi 
ve deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sağlığı, re-
fahı, güvenliği ve ekonomisiyle insan hayatını doğ-
rudan etkileyecek yıkıcı sonuçlara da yol açacak. 
“Yarım derece bile insanlık için çok önemli”

WWF’nin İklim Değişikliği Başdanışmanı Dr. 
Stephen Cornelius,  “Rapor üzerinde hükümetler 
arasında zorlu tartışmalar yaşanmasını bekliyorduk 
ancak müzakerelerde bilimsel gerçeklerin resmi 
yetkililerce de teyit edilmesini olumlu karşılıyoruz. 
Ancak emisyonların azaltılması konusunda halen 
ülkelerin verdiği taahhüt, küresel ısınmadaki artışı 
1,5°C seviyesinde tutmak için yeterli değil” dedi.

Cornelius sözlerine şöyle devam etti: Giderek 
ısınan dünyada yarım derece bile hem insan hem 
doğa için çok önemli. İklim değişikliğiyle mücadele-
de en kararlı adımları atmak ve enerji, ulaşım, gıda 
gibi tüm sektörlerde düşük karbona geçişi hızlan-
dırmaktan başka çaremiz yok. Karbon emisyonlarını 
çok hızlı bir şekilde düşürmediğimiz sürece, tropi-
kal bölgelerdeki mercan resiflerinden kutuplardaki 
buzullara kadar bütün ekosistemler çok daha ciddi 
etkilerle karşı karşıya kalacak.

Acil harekete geçmenin önemini vurgulayan ra-

pora göre, Paris Anlaşması kapsamındaki mevcut 
taahhütler, küresel ısınmayı 2°C’de tutmak için bile 
yeterli değil. Mücadeleyi ne kadar geciktirirsek iklim 
değişikliğinin etkileri de o kadar büyük olacak; yarın 
geri dönmek mümkün olmayacak ya da ileride çok 
daha yüksek maliyetli çözümler gerektirecek.

IPCC raporunun hazırlanmasına, küresel orta-
lama sıcaklıktaki artışın endüstriyel dönem öncesi 
seviyelerin 2°C’nin çok daha altında bir seviyede 
sınırlandırılması ve 1,5°C sınırının aşılmamasının 
kararlaştırıldığı 2015 yılında Paris’te yapılan BM 
toplantısını müteakiben hükümetler tarafından ka-
rar verilmişti.

“Hükümetler artık bilime kulak vermeli”
WWF’in Küresel İklim ve Enerji Programı Başka-

nı Manuel Pulgar-Vidal da “Böyle bir raporun hazır-
lanmasını talep eden hükümetler artık ortaya çıkan 

Harekete geçilmemesi durumunda ısınmadan 

en çok etkilenecek ülkelerin başında dünyanın 

en hassas bölgesinde bulunan Türkiye de yer 

alıyor. Çünkü Akdeniz havzası, son 900 yılın 

en kurak yıllarını yaşıyor. Her gün artan sel 

baskınları, orman yangınları da bu ısınmanın bir 

sonucu. Sıcaklık 2 °C’ye ulaştığında ise hepimizi 

yaşamsal sorunlar bekliyor olacak... 

 Manuel Pulgar-Vidal 
WWF Küresel İklim ve Enerji Programı Başkanı
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Küresel ortalama sıcaklıklar sanayi öncesi döne-
me göre 1°C eşiğini aştı. Türkiye’de ise ortalama sı-
caklık artışı ise 1,5°C’yi şimdiden geçti. Küresel iklim 
değişikliği, ülkemizin karşı karşıya olduğu ekonomik 
ve sosyal riskleri her geçen gün artırıyor. Türkiye’nin 
tümü için sanayi öncesi döneme göre, 5°C’ye varan 
sıcaklık artışı ve yine ülkenin güney ve batı kesimleri 
için yüzde 30’lara varan yağış azalması öngörülüyor.

Küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için 
kurulan birbucukderece.com adlı internet sitesi Tür-
kiye’nin karşı karşıya kaldığı durumu çok çarpıcı bir 
çalışmayla ortaya koyuyor. İnternet sitesinin yaptığı 
araştırmaya göre Türkiye, ortalama sıcaklık artışında 
1,5°C’yi şimdiden geçti. Bu da ülkemizin karşı karşı-

ya olduğu ekonomik ve sosyal riskleri her geçen gün 

artırıyor. Türkiye’nin tümü için sanayi öncesi döneme 

göre, 5°C’ye varan sıcaklık artışı ve yine ülkenin gü-

ney ve batı kesimleri için yüzde 30’lara varan yağış 

azalması öngörülüyor.

Türkiye’de sıcaklıklar her geçen gün artmaya 

devam ediyor. 2017 yılında, Türkiye’de ortalama sı-

caklık 1970 yılına göre 1,5 °C artarak 14.2°C olarak 

gerçekleşti. 1981-2010 ortalamasının 13,5°C oldu-

ğunu göz önüne alırsak ortalama artış 0.7°C oluyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “Türkiye ortalama sı-

caklıklarında 1998 yılından bu yana (2011 yılı hariç) 

süreklilik arz eden bir artış”  olduğunu ifade ediyor.

Türkiye’de meteorolojik afet sayısı hızla 
artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ya-
ğış rejimleri, miktarı ve sıklığında önemli değişimler 
yaşanıyor ve meteorolojik afetler artıyor. Türkiye’de 
2017 yılında  598, 2016 yılında  654, 2015 yılında 
ise  731  meteorolojik afet gözlemlendi.  Bu üç yıl, 
1940’lardan beri ülke tarihinde en çok meteorolo-
jik afetin görüldüğü yıllar olarak ön plana çıkıyor. 
Son üç yıldaki meteorolojik afetlerin ortalama yüz-
de 80’inden fazlası fırtına, şiddetli yağış/sel ve dolu 
afeti olarak gerçekleşti. 

Sadece bu yıl İzmir, Ankara, İstanbul, Trabzon, 
Rize, Ordu, Bursa, Kahramanmaraş, Kayseri, Antalya, 
Muğla, Tekirdağ, Konya, Muş, Erzurum, Şanlıurfa ve 
Samsun başta olmak üzere  yurdun dört bir yanında 
aşırı yağışlar nedeniyle can kayıpları yaşandı, hay-
vanlar telef oldu, tarım alanları ciddi hasar gördü. 

Sellerin yanı sıra aşırı sıcaklıklar nedeniyle or-
man yangınlarında da artış var. 2017 yılında Yalo-

va’nın yüzölçümünün 1.3 katı kadar orman alanı 
yangınlarda zarar gördü. 2 bin 411 orman yangının-
da 1120 km2 alan yandı. Başta Ege ve Akdeniz olmak 
üzere, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da da yangınlar 
yaşandı. 

Yağış açısından son 900 yılın en kısır dönemi 
Türkiye’nin içinde bulunduğu Akdeniz Havzası 

son 900 yılın en ağır kuraklığını yaşadığını araştır-
malar net bir şekilde ortaya koyuyor. Havzanın son 
900 yıldaki iklim trendlerini inceleyen NASA çalış-
masına göre Türkiye, Kıbrıs, İsrail, Ürdün, Filistin ve 
Suriye bölgesinde 1998’de başlayan kuraklık, bölge-
nin yağış bakımından son 900 yılın en kısır dönemini 
geçirdiğini ortaya koyuyor. 

Yüzyıllardır eşine rastlanmamış bir kuraklığı ya-
şayan bölgede yakın zamanda açlık, çölleşme gibi 
nedenlerle büyük bir göç tehdidi yaşanabilir. Türki-
ye’nin gıda rekoltesinde her yıl yaşanan düşüşü bu-
nun bir göstergesi olarak dikkate almak gerekiyor. 

TÜRKİYE EN RİSKLİ VE HASSAS 
BÖLGEDE BULUNUYOR 
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HER YARIM DERECEDE BİZİ 
HANGİ TEHLİKELER BEKLİYOR?

İklim için eyleme hızlıca 
geçilmezse, küresel ortalama 
sıcaklıklar 2065 yılında sanayi 
öncesi dönemin 2°C üzerine 
çıkabilir. Sıcaklık artışını 
2°C’de sınırlandırmak 
için küresel emisyonlarda 
radikal azaltıma ihtiyaç 
duyuluyor.

Sıcaklık 50°C’yi geçebilir 
Ortalama sıcaklıklarda 
2°C üzerinde bir sıcaklık 
artışı, kavurucu bir 
sıcaklık artışına ve aşırı 
sıcaklıkların neredeyse 
tüm yaz boyunca 
Avrupa, Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika’da etkili 
olmasına sebep olacak.  
Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika’daki en sıcak günlerde 
termometreler 50°C’yi gösterebilir. 
Sıcak hava dalgalarına bağlı 
ölümler artacak, şiddetli orman 
yangınlarına maruz kalacağız.

Dünya nüfusunun yüzde 8’i aşırı 
susuzluk yaşayacak 
Sıcaklık artışının 2°C’yi aştığı 
bir dünyada, yağış rejimleri 

dengesizleşecek ve su kıtlığı ile 
daha sık karşı karşıya kalacağız. 
Avrupa’nın tamamı ve Türkiye her 

mevsimde daha şiddetli yağışlar 
alacak. Dünya nüfusunun yüzde 
8’i şiddetli susuzluk problemleri 
yaşayacak.

80 bin bitki ve hayvan türünün 
yüzde 25’i yok olacak 
2°C’yi aşan bir sıcaklık artışı 
mercan kayalıklarının yok 
olmasına neden olacak. Amazon 
ve Galapagos gibi dünyanın en 
fazla doğal zenginliğe sahip 

bölgelerindeki 80 bin bitki ve 
hayvan türünün yüzde 25’inin 
soyları yüzyıl sonunda yerel 
ölçekte tükenecek. Sıcaklık 

artışları, böcek ve hayvan 
davranışlarını da değiştirerek 

ekosistemlerin tamamına yansıyan 
bir dalga etkisi yaratabilir. Küresel 
sıcaklıklar 2°C yükselirse, Arktik 
Okyanusu’ndaki buzullar üst üste 
birkaç yıl boyunca, belli aylarda 
tamamen eriyecek. Bu durumda 
gezegenin yansıttığı güneş ışını 
miktarı azalacağından ısınma daha 
da hızlanabilir.

İklim değişikliği sebebiyle 
küresel sıcaklıklar şimdiden 
sanayi dönemi öncesi seviyenin 
yaklaşık 1°C üzerine çıktı. 
Emisyonların hızla azaltılmaması 
halinde, sıcaklıklar 2040’ta 
1,5°C yükselebilir. Sıcaklık 
artışının 2100 yılında 1,5°C 
ile sınırlı tutulabilmesi için 
küresel emisyonları daha önce 
eşi görülmemiş bir ölçekte, 
derhal ve hızla azaltmalıyız. Bu 
zorlu hedefe ulaşsak bile, iklim 
değişikliği kaynaklı hasarların 
bazıları ile karşı karşıya 
kalacağız.

Aşırı sıcaklar nedeniyle orman 
yangınları artacak
Dünya 1°C’lik sıcaklık artışının 
etkilerini hâlihazırda yaşıyor. 
Söz konusu etkiler ülkemizde de 
görülmeye başlandı. En son, 2017 
yılında Yalova’nın yüzölçümünün 
1.3 katı kadar orman alanı 
yangınlarda zarar gördü. 2 bin 
411 orman yangınında 1120 km2 
alan hasar gördü. 
2100 yılında bugünden 1,5°C 
daha sıcak olacak bir dünyada, 

aşırı sıcakların görülme sıklığı en 
az iki katına çıkabilir.

Akdeniz havzasında tatlı su 
miktarı yüzde 9 azalacak 
1,5°C’lik sıcaklık artışı, tatlı 
su kaynakları üzerindeki 
baskıyı ve Türkiye gibi hassas 
coğrafyalarda su kıtlığı riskini 
artıracak. 5°C’lik sıcaklık artışı, 
nehir ve göllerdeki tatlı su 
miktarını Akdeniz havzasında 
yüzde 9, Avustralya’da yüzde 10, 
Brezilya’nın kuzeydoğusunda ise 
yüzde 7 oranında azaltabilir.

10 mercan kayalığından dokuzu 
bozulacak 
İklim değişikliği sadece insanları 
değil, dünyadaki bitki ve hayvan 
türlerinin önemli bir kısmını da 
etkiliyor. 1,5 °C senaryosuna göre 
10 mercan kayalığının dokuzu 
2050 yılından itibaren ciddi 
bozulma tehlikesi altında olacak. 
Karasal ve denizel yaşam 
olumsuz etkilenecek, türler 
üzerindeki baskı artacak. Ekolojik 
hasarlar ile birlikte tarımsal 
üretim düşecek, gıdaya erişim 
zorlaşacak.

1,5°C 2°C
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Emisyon artış hızı bugünkü 
gibi devam ederse 
ortalama küresel 
sıcaklık, bu yüzyılın 
ikinci yarısında 
sanayi dönemi öncesi 
seviyenin 3°C üzerine 
çıkacak. Hükümetler, Paris İklim 
Anlaşması çerçevesindeki emisyon 
azaltım taahhütlerini yerine getirir 
ancak bunun ötesine geçmezlerse 
sıcaklıkların artış hızında bir nebze 
azalma görülecek. Yine de 2100 
yılı dolaylarında sanayi dönemi 
öncesine göre sıcaklık artışı 3°C’yi 
aşacak.

Akdeniz ve Batı Avrupa'da 
kuraklık başlayacak
Günümüz ikliminde Afrika 
kıtasında yılda ortalama bir ila 
üç sıcak hava dalgası yaşanıyor. 
Sıcaklıkların yüzyıl sonuna kadar 
3°C yükseldiği bir senaryoda, 
sıcak hava dalgalarının sayısı 
yüzyıl ortasına gelindiğinde beş 

kat artabilir. Akdeniz, Batı Avrupa 
ve Kuzey İskandinavya da 

kuraklıkların gittikçe daha sık 
görülmesi ve şiddetlenmesi 
muhtemel.

Himalaya’daki buzulların 
yüzde 43’ü yok olacak
3°C’lik bir sıcaklık artışı temel 
içme suyu kaynaklarından birisi 
olan yeraltı su kaynaklarını ciddi 
azalma tehdidine maruz bırakacak. 
3°C’lik sıcaklık artışı, günümüzde 
800 milyon kişinin su kaynağı olan 
Himalaya tepesindeki buzulların 
yüzde 43’ünün yok olmasına sebep 
olabilir. Ayrıca, aşırı yağışlar ve 
seller milyonlarca insanın hayatını 
olumsuz etkileyecek.

Deniz ekosistemleri çökecek
Bitki ve hayvanlar, özellikle 
göçmen canlılar, bu sıcaklık 
değişimine ayak uyduramayacak 
ve yerel ölçekte soyları tükenecek. 
Deniz ekosistemleri bu derece bir 
sıcaklık artışında çökebilir.

3°C
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Uluslararası Enerji Ajan-
sı (IEA) Dünya Enerji Görünü-
mü 2018 (World Energy Outlo-
ok-WEO) raporuna göre, geçen 
yıl 13 milyar 972 milyon ton 
petrol eşdeğeri seviyesinde olan 
toplam küresel enerji talebi, 
2040’a kadar yüzde 26,7 artarak 
17 milyar 715 milyon ton petrol 
eşdeğerine ulaşacak. Küresel 
enerji kaynakları arasında en 
yüksek talebin yine petrolde ya-
şanacağını açıklayan rapor, ge-
çen yıl ortalama 94 milyon 800 
bin varil olan günlük küresel pet-
rol talebinin, günlük 11 milyon 
500 bin varil artarak 2040’ta 106 
milyon 300 bin varile yükselece-
ğini tahmin ediyor.

2040 yılına kadar, en yüksek 
enerji talebi toplam 8 milyar 
201 milyon ton eşdeğer petrolle 

Küresel enerji sektörü için 
tercih zamanı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Dünya Enerji Görünümü 2018 (World Energy Outlook-WEO) 
raporunu yayınladı. IEA’nın 2040 yılına kadar, küresel enerji trendlerini değerlendirdiği her 

yıl yayınlanan Dünya Enerji Görünümü raporu, iki ana senaryo üzerinden değerlendirme yapıyor: 
Hükümetlerin açıkladığı politika hedefleri ile iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji konularını 
içeren sürdürülebilirlik senaryosu...

Çin’in de içinde yer aldığı Asya Pasifik bölgesindeki ülkelerden gelecek. 
Bu bölgeyi, toplam 2 milyar 693 milyon ton eşdeğer petrol talebi ile Kuzey 
Amerika izleyecek. Küresel petrol üretiminin 2040’ta günlük 103 milyon 
400 bin varile ulaşması beklenirken Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü-O-
PEC’te üretilen petrolün payının ise yüzde 45’e yükseleceği tahmin ediliyor.

Rüzgar ve güneş hız kazanıyor
IEA’nın sürdürülebilir kalkınma senaryosunda, elektrifikasyon güçlü bir 

şekilde büyüyor ama aynı zamanda biyoenerji, güneş ve jeotermal gibi ye-
nilenebilir enerjilerin ısı ve hareketlilik sağlamak için doğrudan kullanımı 
da hesaplamalara dahil ediliyor.

Rüzgar santrallerinin küresel elektrik üretimindeki pa-
yının yüzde 4 ile yüzde 12 arasında büyümesi beklenirken 
güneş enerjisinin elektrik üretimindeki yüzde 2’lik payının 
2040 yılına kadar yüzde 10’a çıkarak daha az maliyetli olaca-
ğı tahmin ediliyor.

Yenilenebilir enerji bileşenlerinin enerji karması içindeki 
payının çeyreklik bir artışla 2040 yılında üçte ikiye çıkması, 
ısıtma için bugün yüzde 10 olan payın yüzde 25’e yükselmesi 
ve taşımacılık payının yüzde 3,5’ten yüzde 19’a yükselmesi 
bekleniyor.

Senaryoya göre, rüzgar ve güneş enerjisi üretiminde-
ki artış, 2017 yılında 1,5 petawatt saatten (watt’ın 1 katril-
yon katı) 2040 yılında 14.1 petawatt saate kadar yükseliyor. 
2017’de 9,2 milyona olan elektrikli taşıt kullanımı ise 2040’a 
kadar 933 milyona yükseliyor.

Enerji kaynaklı emisyonlarda sınıra ulaşıldı
Hükümetler tarafından dünya çapında ilan edilen önlem-

leri ve hedefleri içeren politika senaryosu altında ise küresel 
enerji talebi petrol talebini artırmaya devam ederek 2040 yı-
lına kadar dörtte bir oranında yükseliyor.

Enerji verimliliği, yenilenebilir hidrojen sentezi, karbon 
yakalama, kullanım ve depolama gibi büyük ölçüde test edil-
memiş teknolojilere yönelik çalışmalara dikkat çeken rapor, 
enerji alt yapısına bağlı çoğu emisyonun halihazırda kilitli ol-
duğunu vurguluyor. Özellikle, enerji kaynaklı CO2 emisyonla-
rının üçte birini oluşturan kömürle çalışan enerji santralleri, 
2040’a kadar birikmiş emisyonların üçte birinden fazlasını 
temsil ediyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ, 
KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEMEK 
İÇİN YETERİNCE HIZLI DEĞİL

IEA İcra Direktörü Dr. Fatih Birol, tüm dün-
yadaki mevcut ve inşaatsız enerji alt yapısını 
gözden geçirdiklerini ve bunun uluslararası 
iklim hedefleri kapsamında izin verilen tüm 
emisyonların yaklaşık yüzde 95’ini oluştur-
duğunu söyledi.
Birol, “Dünya iklim hedeflerini karşılama 
konusunda ciddi ise o zaman bugün itiba-
rıyla sürdürülebilir enerji teknolojilerine ya-
tırım için sistematik bir tercih yapılması ge-
rekiyor. Mevcut enerji sistemimizi kullanma 
şeklimiz konusunda daha akıllı olmalıyız. 
Başarılı olmak için daha önce görülmemiş 
bir küresel politik ve ekonomik çabaya ihti-
yaç duyulacak” dedi.
Önümüzdeki 20 yılda, dünyanın enerji siste-
mi büyük bir dönüşüm geçirecek. Rüzgar ve 
güneş enerjisi, daha güçlü kaynaklar olmak 
için yol alırken elektrik kullanım miktarı 
gittikçe artıyor. Yenilenebilir enerji kaynak-
larına yönelik küresel ilerleme sürse de hala 
küresel ısınmayı önlemek için yeterince hız-
lı görünmüyor. Hükümetler karbondioksit 
emisyonlarını azaltmak için güçlü yeni poli-
tika önlemleri almadıkça, yenilenebilir ener-
ji kaynaklarının büyümesi, iklim değişikliği-
nin iyileştirilmesi için yeterli olmayacak.
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Atık deyince ilk olarak aklımıza, belediye-
lerin karışık olarak topladığı evsel atıklar 
geliyor. Evsel atık ve genel anlamda atık 
konusunu bu yazımızda ayrıntılı olarak 

değerlendireceğiz.
Ama isterseniz, anlamamıza yardımcı olması 

açısından önce atıkları bir sınıflandıralım:

Belediye atıkları  
 �Evsel atıklar: Mutfak vb. biyobozunur olanlar, ka-
ğıt ve karton vb., cam, plastik, ahşap, metal, kül; 
pil gibi kimyasal olanlar, elektronik ürünler, bitki-
sel yağlar vb. atıklar.
 �Endüstriyel atıklar: Temizlik malzemeleri, am-
balaj malzemeleri, muhtelif gıda ürünleri, hurda 
metal parçaları, beton ve tuğla molozları, küller, 
boya, muhtelif kimyasallar gibi tehlikeli ve zehirli 
atıklar.
 �Ticarethane atıkları: Kağıtlar, kartonlar, plastik 
ambalaj ürünleri, ahşap parçalar, bozulmuş gıda-

lar, cam ve metal parçalar, diğer tehlikeli atıklar 
ve e-atıklar.
 � İnşaat ve hafriyat atıkları: Ahşap, demir ve çelik, 
beton, kum, kireç, fayans, tuğla, cam, seramik, 
plastik, izolasyon malzemeleri vb. inşaat moloz 
ve hurdaları gibi atıklar.
 �Belediye hizmet atıkları: Park ve bahçe atıkları, 
eskimiş peyzaj ve süs ağaçları, değişik çamurlar, 
rekreasyon sahası atıkları, vb.   

Proses atıkları
Bir kısmı endüstriyel atık kapsamında da de-

ğerlendirilebilecek hurda malzemeler, standart dışı 
olması nedeniyle kullanılma imkanı olmayan bazı 
ürün ve ekipman, cüruf, üst toprak, yine kullanılma 
imkanı olmayan mermer kırıkları, taşlar ve kayalar, 
maden ve cevher atıkları, proses suları ve kimyasal 
atıklar.

Tıbbi atıklar
Enfeksiyonlara ve hastalıklara neden olabilecek 

KONUK YAZAR Ali Rıza Öner ITC-KA Enerji Üretim İş Geliştirme Direktörü

Atık bertarafı 
ve enerji üretme 

teknolojilerine bakış
Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini ifade eden göstergelerden biri de kişi başına üretilen atık 

miktarıdır. Bu veriye dayanarak Batılı ülkelerde daha çok atık oluştuğunu söylemek mümkün. 
Ancak gelişmişliğin bir diğer göstergesi de bu atıkların geri dönüşümü, bertarafı ve enerjiye 
çevrilmesi. Tüm dünyada oldukça maliyetli olan bu tesisler Türkiye’de YEKDEM kapsamında 
değerlendirildiği için daha cazip hale geldi...

bandaj, eldiven, kültür, swab, kan, vücut sıvıları gibi 
tıbbi malzeme atıkları; patolojik, radyoaktif vb. atık-
lar, ilaç atıkları, veteriner ilaç ve kimyasalları.

 Zirai (tarım) atıkları
Bozulmuş meyve, sebze vb gıdalar, pirinç ve 

hindistan cevizi kabukları, pamuk sapları, tarım ila-
cı atıkları, hayvan dışkıları, kirli sular, silaj atıkları, 
çeşitli plastikler ve tarım makine ve araçlarına ait 
muhtelif hurdalar. 

Teknolojilerine göre atık bertarafı ve enerji 
üretimi 

Bu proseste de çeşitli yöntemler kullanılıyor. 
Bunlar; 

  Termokimyasal teknolojiler (yakma, gazlaştırma, 
piroliz), 
  Biyokimyasal teknolojiler (fermantasyon, anaero-
bik fermantasyon, deponi gaz (landfill), mikrobi-
yal yakıt hücresi), 
  Kimyasal teknolojiler (esterleştirme)  
olmak üzere 3 ayrılıyor. 
Türkiye’de kişi başı üretilen evsel atık miktarı or-

talama 350 kg/yıl’dır. Bu rakam aynı zamanda, kişi 

başı milli gelir ile de doğru orantılıdır. Bir başka ifa-
deyle zengin ülkelerde, gelir düzeyi düşük ülkelere 
oranla daha fazla evsel atık üretiliyor. Örneğin So-
mali’de bu rakam kişi başına 100 kg/yıl iken, ABD’de 
950 kg/yıl seviyelerinde bulunuyor. . 

Evsel atıklar temel karakteristik özelliklerine 
göre de farklılıklar gösterebiliyor. 

Örneğin ;
Fransa’da üretilen evsel miktarı kişi başı yakla-

şık 520 kg/yıl olup , yüzde 28 biyobozunur içeriyor. 
Çin’de üretilen evsel atık miktarı kişi başı yakla-

şık 149 kg / yıl olup , yüzde 65 biyobozunur içeriyor. 
Üretilen evsel atık ve atık miktarı kadar önemli 

olan bir başka husus da bunun ne kadarının toplan-
dığıdır. Bazı ülkelerde bu oran oldukça düşük. Aynı 
zamanda toplanan evsel atıkların depolama alan-
larına taşınması da bir diğer önemli konu. Örneğin 
Bangladeş’te üretilen evsel atık miktarı az olduğu 
gibi toplanan kısmı daha da az; depolama sahasına 
götürülen kısmı ise yok denecek seviyelerde. Genel 
olarak, evsel atık miktarı artıkça, toplanma oranının 
da artığını söyleyebiliriz.

Aslında bütün bu bilgiler bize, evsel atık miktarı-
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nın gelişmişlikle paralel gittiğini ama aynı zamanda 
eğitim ve çevre duyarlılığının da bir göstergesi oldu-
ğunu söylüyor. 

Diğer taraftan, yukarıda açıklanan evsel atık/atık 
kompozisyonuna bakarak enerji üretiminde hangi 
teknolojinin uygulanacağına kolayca karar verebi-
lirsiniz. Evsel atıklar karışık olarak toplanmış ve bio 
çözülür atık miktarı fazla ise anaerobik fermantas-
yon yöntemini kullanmak daha uygun olacaktır. Çün-
kü daha verimli sonuç elde edilebilecek ve maliyet te 
düşük olacaktır. Buna karşılık biyobozunur miktarı 
düşük, diğerleri fazla ise yakma yöntemi tercih edi-
lebilir.

Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin evsel atık bileşim-
leri ve yüzde oranı verilmiştir

Atık Karışım Oranları
Atık Bileşeni Oran (%)

Biyobozunur ( Mutfak )  44.2

Biyobozunur ( Bahçe ) 10.3

Tekstil Atıkları 2.7

Kağıt ve Karton Atıkları 1.6

Metal Atıkları 0.2

Cam Atıkları 0.1

Plastik Atıklar (PET, PE vb) 1.3

Kül, seramik, taş vb.           15

Kullanılamayan atıklar              24.6

Toplam   100

Nem                                      % 50-55

Ortalama Kalori 1700 kcal/kg

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde metal, cam, kül, 
moloz bileşenlerinin kalori değerini sıfır olarak ala-
biliriz. Bununla birlikte bu atıklar, yüksek hacimle-
rinden dolayı büyük bir yer tutuyor. Kalori değeri en 
yüksek olan atıkları plastikler, deri ve kauçuk atık-
ları, tekstil, ağaç, kağıt ve karton atıkları olarak sı-
ralayabiliriz.

Atıkların yakma teknolojisiyle bertaraf edilmesi 
sonrasında, yüzde 17-20 oranında kül ve yüzde 3-5 
oranında baca külü ortaya çıkıyor. Bu atıkların da 
düzenli bir şekilde ve özel olarak depolanması ge-
rekiyor. 

Karışık olarak yakılan evsel atıklarda cam ve 
metaller yüzde 97 ile en yüksek kül oranına sahip; 
deri ve kauçukların yüzde 25, bio çözülür atıkların 
yüzde 13,3 oranında kül oranları bulunuyor. 

Türkiye evsel atık / atık bertarafında nasıl bir 
yöntem tercih edilmelidir? 

Önereceğim çözümde, karışık olarak toplanmış 
atıklar için üç işlemli entegre bir tesis kurulmalıdır:

Evsel atıklar önce ayrıştırma tesisine alınarak 
geri dönüştürülebilir olanlar (pet şişeler, plastikler, 
kağıt ve metaller) ayrıştırılıp geri dönüşümü sağlan-
malıdır. 

İkinci aşamada, biyobozunurlar ayrıştırılarak 
anaerobik fermantasyon yöntemiyle biyogaz üreti-
lip, kalan sıvıdan sıvı gübre ve diğer fermante ürün-
den de kompost yapılarak kalan posalar uygun, dü-

zenli depolama sahalarında bertaraf edilmelidir.
Üçüncü aşama ise biyobozunurlardan geriye ka-

lan ürün ile fermantasyon sonrası kullanılamayan 
kompost ön kurutma işleminden sonra yakılmalıdır.

kısmı biyobozunur olanlardır. 
Düzensiz bir şekilde toplanan 
bu evsel atıklar, bir süre sonra 
doğal bozunma sürecinde me-
tan gazı ürüyor, bu oluşumlar 
yeraltındaki ve üstündeki pek 
çok doğal kaynak kirletiyor ve 
halk sağlığını etkileyen ve bula-
şıcı özelliğe sahip birçok hasta-
lıklar (kolera, hepatit vb.) ortaya 
çıkmaya başlıyor. 

Atık bertaraf konusuna ta-
rihsel süreçte baktığımızda, 
geri kalmış ülkelerden gelişmiş 
ülkelere doğru şöyle ilerlediğini 
görürüz. Önce vahşi depolama 
alanlarında evsel atıklar doğaya 
bırakılmış, sonra bu sahalar re-
habilite edilerek düzenli depo-
lama alanlarına dönüştürüldü. 
Daha sonra, buralardaki deponi 
gazı alınarak patlama riskinin 
önüne geçildi. Aynı zamanda 
karbon gazları salınımını da 
azaltan bu yöntemle, evsel atık-
ların doğaya zararları daha da 
düşük seviyelere indirildi.

Gelişmekte olan ülkeler-
de daha çok entegre tesisler 
yapılıyor. Sisteme dahil edilen 
atıklar önce ayrıştırılmakta 
ve biyobozunur kısmı alınıyor; 
daha sonra geri dönüştürülebi-
len atıklar ayrıştırılıyor. Atığın 
biyobozunur kısmı anaerobik 
koşullarda ve 55 C’ta termo-
folik bakteriler yardımıyla üç 
haftada fermente edilip, metan 
gazı üretimi sağlanıyor. Böyle-
ce, entegre sisteme dahil edilen 
atık dezenfekte olurken doğaya 
zararı da engelleniyor. Ferman-
tasyon sürecinden sonra, kalan 
ürünlerden istenirse kompost 
(gübre) yapılabilir ya da düzenli 
depolama alanlarında bertarafı 
sağlanabilir.

Şekil 1: Fermantasyon Süreci Iş Akış Şeması

Şekil 2:  Entegre Tesis Genel Iş Akım Şeması

Böylece daha çok enerji üretilmiş; yakma proseslerine göre daha az 
ilk yatırım maliyeti çıkmış olacaktır. 

Geri kalmış ülkelerde kullanılan bertaraf yöntemi, daha çok vahşi de-
polama olarak adlandırılan yöntemdir. Atıklar/evsel atıklar herhangi bir 
hazırlık ya da düzenleme yapılmadan, gelişi güzel bir şekilde ve kontrol-
süz biçimde toprak üzerine depolanıyor, bu da beraberinde birçok çevre 
sorununu getiriyor. Karışık toplanan evsel atıkların doğaya zarar veren 
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Modern ve gelişmiş ülkelerde ise gra-
te tipi yakma tesislerinde atıklar yakılarak 
elektrik ve atık ısı üretiliyor. Yakma sonra-
sı ortaya çıkan kül ise çimento hammad-
desi olarak kullanılıyor. 

Bertaraf maliyetlerine genel bakış
Bu tesisleri yapmak ve işletmek ol-

dukça maliyetli bir iş. Uluslararası Katı 
Atık Üreticileri Birliğinin verilerine göre; 
İngiltere yakma için ton başına 148 do-
lar, düzenli depolama için 153 dolar para 
ödüyor. İsveç   yakma için ton başına 84, 
düzenli depolama için 193 dolar öderken 
ABD’de bu rakamlar, 68 ve 44 dolar olarak 
hesaplanıyor. 

Ülkemizde katı atık bertarafı ve elekt-
rik üretimi, YEKDEM mekanizması ile gü-
vence altına alındı ve yatırım yapılabilir bir 
alan haline geldi. Bu mekanizma kapsa-
mında devlet tarafından, üretilen elektri-
ğin 13,3 cent / kWh’tan alımı garanti edildi. 
Bu rakam yukarıda bahsi gecen ülkelerin 
maliyetlerinden çok daha azına tekabül 
ediyor. Ancak fermantasyon ve özellikle 
de yakma/gazlaştırma alanında, bu proseslere 
dayalı tesislerin hem ilk yatırım hem de işletme 
maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle  çok az 
yatırımcı bulunabildi. 

Belediyeler katı atıklarından ne kadar 
elektrik üretiyor?

En az 2 yıl  süreyle evsel atık biriken ve 1.000 
ton/gün evsel atık gelmeye devam eden  bir dü-
zenli depolama alanında, 1 ton evsel atıktan yak-
laşık 90 kWh elektrik üretilebiliyor. Karışık top-
lanan evsel atığın yüzde 50’si biyobozunur olan, 
1.000 ton/gün kapasiteli entegre tesislerde, 1 ton 
biyobozunur’dan  yaklaşık 185 kWh elektrik üre-
tiliyor. 

1000 ton/gün karışık evsel atık doğrudan yak-
ma prosesine alarak 1 ton evsel atıktan elde edi-
lebilecek elektrik miktarı 337 kWh elektrik üretimi 
gerçekleştirilebiliyor. Burada kalorifik değer orta-
lama 1800 kcal/kg, kazan verimi yüzde 80, türbin 
verimi yüzde 25 -29, iç ihtiyaç üretilen elektrik 
miktarı yaklaşık yüzde 15 olarak alınmıştır.

Şekil 3 :  Yakma Prosesi Iş Akış Şeması

 KARIŞIK OLARAK 
TOPLANAN EVSEL ATIKLARIN 

BERTARAFI İÇİN KURULAN 
TESİSLERİN MALİYETLERİ

 �Anaerobik fermantasyon teknolojisine dayanan 

biyogaz tesisi (ayrıştırma tesisi dahil) için 3 milyon 

500 milyon / MW.

 �Yakma tesisi ( Batı Avrupa teknolojisi uygulandı-

ğı için) 10 milyon dolar / MW.

Yukarıda görüldüğü üzere evsel atıktan elektrik üre-

timi oldukça pahalı bir yöntemdir. Bu yatırımları bir 

enerji projesi olarak değil, çevre problemlerine bir 

çözüm olarak görmek; daha yaşanır bir dünya için 

gereken çok önemli bir adım olarak ele almak gere-

kiyor. 

Akaryakıt fiyatlarında son derece ilginç ve çarpıcı 
bir gelişme yaşanıyor. Uluslararası piyasalarda ben-
zin fiyatları düşmeye devam ediyor. Türkiye’de ise 
mayıs ayından bu yana pompa fiyatlarının sabit tu-
tulduğu “eşel mobil” sistemi uygulanmasaydı mo-
torin, benzine göre daha pahalı hale gelecekti. Uz-
manlar, bu trendin devam edebileceğini, benzin ile 
motorin arasındaki farkın biraz daha açılabileceğini 
vurguluyor. Benzin fiyatlarındaki bu düşüşün nede-
nini ise “arz talep dengesi” olarak gösteriyorlar. 

Türkiye’de akaryakıt tercihlerini incelediğimizde 
dizel yakıtlı araçların tercih edildiği görülüyor. Özel-
likle son 10 yılda trafiğe kayıtlı dizel otomobillerin 
sayısında artış dikkat çekici; her yıl katlanarak artış 
yaşanıyor. 2007-2016 dönemindeki oranlara baktığı-
mızda dize araç sayısının yaklaşık yüzde 400 artışla 
763 bin 946’dan 3 milyon 803 bin 772’ye yükseldiği 
görülüyor. Vatandaşın bu tercihinde motorin fiyatla-
rının benzine göre daha ucuz olması ve daha az ya-
kıtla daha uzun yol yapılması önemli bir etken. 

Ancak son dönemde dizel araç sahiplerini üzecek 
bir trend yaşanıyor. Uluslararası piyasalarda benzin 
fiyatları ciddi biçimde düşerken motorindeki düşüş 
aynı oranda gerçekleşmiyor. Bu nedenle benzin, fi-
yat yönünden motorinden daha avantajlı hale geldi.

Eşel mobil ne kadar daha sürdürülecek?
Türkiye’de, mayıs ayından bu yana “eşel mobil” 

adı verilen bir sistem uygulanıyor. Benzin ve moto-
rinde zam ihtiyacı ÖTV’den karşılanıyor. Yani hükü-
met, fiyat artışını ÖTV’de düşüş yaparak vatandaşa 
yansıtmamayı tercih ediyor. Bu yolla da akaryakıtta 
pompa fiyatları sabit tutuluyor. Bunun tek istisnasını 
16 Ağustos’ta benzin ve motorine yapılan zam oluş-
turdu. O tarihte benzin 60 kuruş, motorin 50 kuruş 
düzeyinde litrede zamlandı. 

Uluslararası piyasalarda benzin fiyatı düştüğü 
için devletin ÖTV’den karşıladığı zam ihtiyacı sıfır-
landı. Benzinde, peş peşe indirimler yapıldı. Moto-
rinde, halen devlet bir miktar zam ihtiyacını ÖTV’den 
karşılıyor. 

Eğer, eşel mobil sistemi uygulanmasaydı moto-
rin benzine göre daha pahalı olacaktı.  

Peki, uzmanların öngörüsü ne, bu sürdürülebilir 
bir durum mu? Uluslararası alanda benzin fiyatla-
rı düşmeye devam eder mi?   Uzmanlar, bu trendin 
devam edebileceğini, benzin ile motorin arasındaki 
farkın biraz daha açılabileceğini öngörüyor... Eğer 
Türkiye eşel mobil sistemini uygulamaktan vazge-
çerse motorinin fiyatı öne fırlayabilir... 

Son yıllarda uluslararası arenada benzin fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Bu düşüş, benzin ile 
motorin arasındaki makası da iyice daralttı. Türkiye, dizel araçların tercih edildiği bir ülke... Ancak 

benzin-motorin fiyatları, diğer ülkeler kadar birbirine yaklaşmadı. Çünkü hükümet, akaryakıttaki fiyat 
artışının, eşel mobil sistemini kullanarak vatandaşa yansımasını engelliyor. Bu uygulama sona erdiğinde 
dizel araç kullanıcıları acı gerçekle yüzleşecek... 

DIZEL ARAÇ SAHIPLERINE KÖTÜ HABER  

MOTORININ FIYATI  
BENZINI GEÇEBILIR
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Akdeniz’de derin deniz sondajı yapacak olan Fa-
tih gemisi, 30 Ekim tarihinde düzenlenen bir törenle 
faaliyetlerine başladı. Fatih gemisi, Akdeniz’deki ilk 
sondajını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dön-
mez’in katılımıyla “Alanya-1” kuyusunda gerçekleş-
tirdi. Alanya-1 kuyusu ile sondaja başlaması planla-
nan gemide 200’den fazla yerli ve yabancı uzmanın 
görev alacağı öğrenildi. 

Fatih gemisinin çalışmaya başlaması nedeniyle 
düzenlenen törende bir konuşma yapan Enerji Ba-
kanı Fatih Dönmez, Barbaros Hayreddin Paşa gemi-
siyle sismik araştırmaların yapıldığını ve konunun 
uzmanlar tarafından analiz edildiğini anımsatarak 
“Bu analizler sonucu karar verilmiş olan Alanya-1 

kuyusu ile başlıyoruz. Enerjide arz güvenliğimizi 
artıracak bu hamlemizin hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi. 

Dönmez, Fatih’in altıncı nesil üst düzey teknolo-
jiye sahip bir gemi olduğunu ve aktif konumlandır-
ma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga 
boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdüre-
bildiğini bilgisini verdi. Geminin üst düzey teknolojik 
özellikleriyle en zor operasyon koşullarında bile ça-
lışabileceğine dikkati çeken Dönmez, konuşmasına 
şöyle devam etti:

Gemimizin ‘upgrade’ edilme sürecinde, sondaj 
ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik po-
zisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jenera-

Akdeniz’de doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına verilen 
önem kapsamında Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin 

ardından derin sondaj yapma yeteneğine sahip olan Fatih 
gemisi de çalışmalarına başladı. “Alanya-1” kuyusunda sondaja 
başlayan ilk yerli gemi Fatih, 12 bin 200 metre derinlikte çok 
yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme becerisine sahip 
ve aktif konumlanma teknolojisiyle donatıldı…

İlk yerli gemi Fatih, Akdeniz’de 
derin sondaja başladı

törlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı 
yenilendi. Bu çalışmaların ardından Fatih, kendi sını-
fındaki 16 gemi arasından sıyrılarak böylesine yük-
sek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasına 
girdi. Bütün operasyonlarımızı uluslararası kural ve 
düzenlemelere göre gerçekleştireceğiz. İş güvenliği 
standartlarımız en üst düzeyde olacak. Sondaj esna-
sında çevreye, deniz yaşamına ve canlılara hiçbir za-
rar vermeyen çevre dostu bir teknoloji kullanacağız.

İkinci sondaj gemisi de yolda
Dönmez, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsa-

mında temel hedeflerinin, Türkiye’nin hidrokarbon 
rezervlerini ekonomiye kazandırmak ve yerli kaynak 
kullanımını artırmak olduğunu söyledi. Türkiye’nin 
Barbaros Hayreddin Paşa, Oruç Reis ve Fatih ile 
arama ve sondaj çalışmalarındaki dışa bağımlılığı-
na büyük ölçüde son verildiğini vurgulayan Dönmez,  
“Yerli ve yabancı mühendislerimizin ortak çalışma-
sıyla, gemilerimizi teknolojinin en gelişmiş cihazla-
rıyla donatarak tüm bu hazırlık sürecini tamamla-
dık. Maden ve hidrokarbon aramacılığı ile ilgili her 
zaman söylediğimiz bir şey var: Varsa bulacağız. 
Bu amaçla, Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis 
gemilerimiz sadece Akdeniz’de değil, Karadeniz’de 
de durmaksızın çalışıyor. Bugün Fatih gemimizin de 
katılımıyla bu çalışmalar daha da derinleşerek hız 
kazanacak. Bunlara ek olarak, ikinci sondaj gemi-
mizi de portföyümüze almak üzereyiz. Muhtemelen 
gelecek ay Mersin’de bir sığ deniz sondaj çalışması-
na da başlayacağız. Planlarımızı yaptık ve çalışma-
larımızı artırarak sürdürüyoruz. Bilinsin isterim ki, 
Türkiye enerjide bağımsızlığı kendisine temel hedef 
olarak koymuştur. Bizi bu hedefimizden hiçbir güç 
vazgeçiremez.

“Taciz olursa deniz kuvvetlerimiz gereğini 
yapacak”

Dönmez, ilk sondajın yaklaşık 150 gün olarak 
planlandığını belirterek, “”Hedefimiz bu sondaj ge-
misiyle yılda ortalama 2 sondaj kuyusu açmak. 
Ümit ediyoruz, ilk sondajımızda doğal gaz ya da 
petrole rastlarız. Umudumuz yüksek” diye konuştu. 
Türkiye’nin, enerji alanında hiçbir zaman tek taraflı 
ve çevresini yok sayan bir anlayış içinde olmadığını 
dile getiren Dönmez, şunları kaydetti: Karşılıklı çıkar, 
karşılıklı hak ve hukuka saygı ve en önemlisi doğaya 
ve insana saygı, paradigmamızın temelini oluşturu-

yor. Bu felsefe doğrultusunda, Doğu Akdeniz’de is-
tikrarı, barışı ve huzuru destekledik, destekliyoruz. 
Adımlarımızı her zaman hukuk çerçevesinde attık. 
Tek taraflı, gayrimeşru ve Türkiye’nin hakkını en-
gellemeye yönelik adım atmaya tevessül edenlere, 
uluslararası hukuktan doğan haklarımızı ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını sonuna kadar 
her platformda koruyacağımızı bildirmek isterim. 
Bizim hiçbir kimsenin kaynağında gözümüz yok. 
Tek derdimiz kendi hakimiyet alanımızdaki her bir 
karışın zenginliğini milletimizin hizmetine sunmak. 
Bakan Dönmez, Fatih gemisine deniz kuvvetleri ve 
sahil güvenliğin eşlik ettiğine dikkati çekerek, “Her-
hangi bir güvenlik riski söz konusu değil ama taciz 
olursa deniz kuvvetlerimiz gereğini yapacaktır” dedi. 

EŞ ZAMANLI SONDAJ YAPABİLİYOR

229 metre boyunda olan Fatih, 12 bin 200 metre de-
rinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı ya-
pabilme becerisine sahip ve aktif konumlanma tek-
nolojisiyle donatıldı. Fatih gemisinde yerli-yabancı 
uzmanlar görev alırken, Fatih Türk savaş gemileri-
nin koruması altında faaliyet gösterecek. Fatih, çift 
kuleli tasarımı sayesinde eş zamanlı 2 sondaj ope-
rasyonunu daha hızlı ve ekonomik sürdürebiliyor, 
deniz tabanını gözetleyebilen ve gerektiğinde hid-
rotermik operasyonlar yapabilen uzaktan kumanda 
edilebilir iki su altı robotik denizaltı aracı bünyesin-
de bulunduruyor.
Fatih, 4 lojistik vinç ve 6 operasyon vinciyle daha 
hızlı sondaj operasyonu yürütebiliyor.
Gemide 2 helikopter ve 3 destek gemisi ile toplamda 
210 personelin en hızlı şekilde transferinin gerçek-
leştirilebilmesine olanak sağlanıyor.
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Türkiye ve Almanya arasında düzelen siyasi iliş-
kiler enerji alanında da yansıma bulmaya başladı. 
İlişkilerin normalleşmeye başlamasının en önemli 
adımı ise 25-26 Ekim tarihlerinde Almanya Ekono-
mi Bakanı Peter Altmaier başkanlığındaki 80 kişilik 
heyetle yapılan ziyaret oldu. İki günlük ziyaret kap-
samında çeşitli ikili görüşmelerin yanı sıra 5 yıl önce 
kurulması kararlaştırılan Türkiye-Almanya Ekono-
mik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) toplantısı ve 
Türk-Alman Enerji Forumu da yapıldı. 

26 Ekim’de düzenlenen Türk-Alman Enerji Foru-
mu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dön-
mez ve Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter 
Altmaier bir araya geldi. Forumda bir konuşma ya-
pan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 
2. Türk-Alman Enerji Forumu’nda iki ülkenin enerji 
ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. İki ülke ara-
sındaki enerji alanındaki iş birliğinin sonuç odaklı 
olması ve hızla hayata geçirilmesi için  Dönmez ve 
Altmaier, niyet mektubu imzaladı.

Türkiye ile Almanya arasında köklü geçmişe 
sahip, çok yönlü bir ilişki olduğunu belirterek ko-
nuşmasına başlayan Dönmez; “Aramızdaki 3 bin 
kilometrelik mesafe, iki komşu ülke arasında ola-
bilecek iş birliğinden çok daha kapsamlı ve güçlü 
bir işbirliği geliştirmemize engel olamamıştır.  Bil-
diğiniz gibi Almanya hâli hazırda ülkemizin en bü-
yük ticaret ortağıdır. Ekonomik bağların ötesinde, iki 
ülke arasındaki sosyal bağlar da oldukça güçlüdür. 
Bir kısmı vatandaşlarımız, bir kısmı da Alman va-
tandaşlığına geçmiş Türk kökenlilerden oluşan 3,5 
milyonluk toplum, Almanya ile Türkiye arasında in-
sani ve çok özel bir köprü niteliği taşımaktadır” dedi. 
Forum hakkında da çeşitli açıklamalar yapan Dön-
mez şöyle devam etti: Bugün gerçekleştirmekte 
olduğumuz Türk-Alman Enerji Forumu’nun ikinci 
toplantısının, Almanya ile enerji bağlamındaki ikili 
ilişkilerimize hız kazandırmasının yanı sıra ikili eko-
nomik ve siyasi ilişkilerimizde de katalizör rolü oy-
nayacağına inanıyorum. Ülkemizde, bir kısmının üst 

Almanya, enerjide de  
Türkiye’nin partneri oluyor

2. Türk-Alman Enerji Forumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez ve Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier’in 

katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. İş birliği kapsamında, yenilenebilir 
enerji ve enerji verimliliği başta olmak üzere çalışma grupları 
belirlendi. Forumun ikinci ayağının Almanya’da yapılmasına karar verildi…

düzey temsilcileri hâlihazırda aramızda olan, 7 bin 
fazla Alman şirketi faaliyet gösteriyor. Almanya’nın 
ülkemizde yaklaşık 9,3 milyar dolar tutarında ulus-
lararası doğrudan yatırım stoku bulunuyor. Türk-Al-
man ortaklığını daha ileri seviyelere taşımak için iki 
ülkenin iş insanlarının üçüncü ülkelerde birlikte ya-
tırım yapmaları her iki ülkenin de çıkarına olacaktır.

“AB’nin enerjide atacağı stratejik hamlelerin 
yolu Türkiye’den geçiyor”

Global enerji piyasalarında Türkiye’nin önemine 
değinen Dönmez konuyla ilgili şunları söyledi: Av-
rupa’nın enerjide kaynak ülke ve güzergâh çeşitlen-
dirmesi, birliğin ekonomik geleceği açısından kritik 
önem taşıyor. AB’nin enerjide atacağı stratejik ham-
lelerin yolu Türkiye’den geçiyor. Türkiye, bugün artık 
coğrafi terimin çok ötesinde, enerji köprüleri ile de 
Batı ve Doğu’yu birbirine bağlıyor. Türkiye’nin artan 
jeopolitik konumunun önemi ‘Avrupa’nın enerji arz 
güvenliği Türkiye’den başlar’ tezimizi her geçen gün 
daha da pekiştiriyor. Türkiye, güçlü liderliğin getirdi-
ği siyasi istikrar ve sağlam ekonomik altyapısı sa-
yesinde, dev enerji projeleri için istikrarlı ve güven 
veren bir partner olarak öne çıkıyor. AB ve Rusya’nın 
anlaşması halinde Türk Akım projesinin Avrupa’ya 
uzanması, Doğu Akdeniz gazının en uygun maliyet-
le taşınması, Hazar bölgesindeki ülkelerin mevcut 
boru hatlarına entegre edilmesi, Kuzey Irak gazının 
uluslararası piyasalara açılması gibi Avrupa enerji 
arz güvenliğine nefes aldıracak projelerin en güvenli 
anahtar ülkesi hiç tartışmasız müttefik Türkiye’dir.

ENERJİDE  
YOL HARİTASI DA HAZIRLANDI 

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl içinde Türkiye ve Al-

manya yetkilileri arasında gerçekleştirilen toplantılar ne-

ticesinde, enerji alanındaki iş birliğinin canlandırılarak 

daha ileri bir seviyeye taşınması, spesifik hedef ve amaç-

ların belirlenmesi amacıyla bir yol haritası oluşturuldu-

ğuna dikkati çekti.

Bu yol haritasında, iki ülkenin kamu ve özel sektörünün 

enerji alanında iş birliği yapabileceği alanlara ve odakla-

nabileceği projelere yer verildiğini anlatan Dönmez, şun-

ları kaydetti:

Yol haritasında belirlenen iş birliği konularının Türk ve 

Alman özel sektörünün de katkılarıyla somut iş birlikle-

rine dönüştürülebilmesi için dört çalışma grubu oluştu-

ruldu. Bu çalışma gruplarının faaliyet alanları içinde hem 

Türkiye’nin hem de Almanya’nın büyük önem verdiği ye-

nilenebilir enerji ve enerji verimliliği başta olmak üzere 

enerji alt yapısı ve sektör eşleşmesi ile elektrik ve doğal 

gaz piyasalarındaki düzenlemeler yer alıyor. Belirlenen 

yol haritasının ve oluşturulan çalışma gruplarının, ülke-

lerimiz arasındaki enerji iş birliğinin doğru yönde geliş-

mesine ve somut projelerin ortaya çıkarılmasına vesile 

olacağına inanıyorum.

İmzalar atıldı
Forumda Siemens, BASF ve EON gibi Alman şirketle-

rinin yanı sıra Türkiye’de yatırım ve ortakları bulunan 

şirketlerden temsilcilerin bulunduğu forum kapsamında 

Türk-Alman hükümetleri arasında enerji alanındaki işbir-

liğinin geliştirilmesini öngören niyet mektubunun imza 

töreni gerçekleştirildi.
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Alman şirketler enerjiye 25 milyar 
Euro yatırım yaptı 

Bakan Dönmez, Türkiye enerji sek-
töründe son 15 yılda yaşanan dönüşüm 
sürecinde Alman enerji şirketlerinin 
ve finans kurumlarının önemli payları 
olduğunu belirterek, finansmanın ya-
nında teknolojilerini, uzmanlıklarını ve 
bilgilerini ülkemize getirerek bu süreçte 
son derece önemli bir rol üstlendikleri-
ni vurguladı. Dönmez, “Bu şirketler or-
taklarıyla birlikte ülkemizin enerji sek-
törüne yaklaşık 25 milyar Euro yatırım 
yapmış ve 15 binin üzerinde istihdam 
sağladı. Yüksek yatırım miktarları, Al-
man şirketlerin ve yatırımcıların hem 
sektöre hem de Türkiye’nin ekonomi-
sine duydukları güveni gösteriyor. Al-
man şirketlerinin özellikle yenilenebilir 
enerji alanındaki katkıları yadsınamaz 
düzeydedir” dedi.

Dönmez, Türkiye’nin yenilenebilir 
enerjide 2002’de 12 bin megavat sevi-
yesinde bulunan kurulu kapasitesinin 
2018’in ilk yarısında 40 bin megavat 
seviyesine ulaşması noktasında, Alman 
şirketlerin sunduğu katkıların oldukça 
büyük olduğunu vurguladı.

“Kalıcı enerji politikaları için 
geleceğe birlikte bakmamız 
gerekiyor”

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı 
Peter Altmaier ise Almanya’nın enerjide 
lider konumda bir ülke olduğuna vurgu 
yaparak Türkiye ile güç birliği yapma-
nın iki ülkenin menfaatlerine olduğunu 
vurguladı. Altmaier, “Hem Alman hem 
de Türk hükümetleri olarak bu önemli 
alana zaman ayırmaya hazırız. Bir ağ 
kurarak bu konuda iş birliği yapmamız 
gerekir. Bundan sonraki forumun Ber-
lin’de yapılmasını ve somut projelerin 
ele alınmasını teklif ediyorum. Çerçeve 
koşulları gibi önemli konuları birlikte 
tartışmamız gerekiyor. Kalıcı enerji poli-
tikaları için geleceğe birlikte bakmamız 
gerekiyor. Buna ihtiyacımız var” dedi. 

JEOTERMALDE  
TÜRK-ALMAN İŞBİRLİĞİ 

ANLAŞMASI
Türkiye-Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) 
1. Dönem Toplantısı kapsamında Jeotermal Santral Yatırımcıları 
Derneği (JESDER) ile Alman Federal Jeotermal Derneği / Bundes-
verband Geothermie e.V., arasında işbirliği anlaşması imzalandı.
Forumda Maspo Enerji ile termik santraller üzerine yapılacak olan 
anlaşmanın kriterleri belirlendi ve JESDER Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali Kındap ile Federal Jeotermal Derneği / Bundesverband 
Geothermie e.V. Özel Yetkilisi Dr. Horst Kreuter tarafından bir cen-
tilmenlik anlaşması imzalandı. 
Anlaşma kapsamında JESDER ve Bundesverband Geothermie e.V., 
ortak bir çalışma grubu oluşturacak ve düzenli buluşmalar ve zi-
yaretler gerçekleştirecek. İki kuruluş aynı zamanda ortak semi-
nerler ve konferanslar düzenleyecek, ortak bildiriler ve açıklama-
lar yayınlayacaklar.
JESDER Başkanı Ali Kındap, Almanya’nın jeotermal elektrik ener-
jisine özel bir önem verdiğini ve bu alana yönelik teknolojilerin 
gelişiminde öncü rolü oynadığını belirterek, “İş birliğimiz, Alman 
şirketlerinin Türkiye’ye yönelik ilgisinin en somut göstergesidir. 
Taraflar arasındaki işbirliği geliştikçe Alman şirketlerinin enerji 
sektörüne yatırımlarının daha da artacağına inanıyorum” dedi.
JESDER ve Bundesverband Geothermie e.V., Avrupa Birliği’nin bir 
projesi olan ‘GeoRisk’ kapsamında jeotermal yatırımların finans-
manı, güvence altına alınması ve sondaj risklerinin karşılanması 
konusunda ortak çalışmalara katılıyor. 

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve gelenekselleştiril-
mesi planlanan  1. Çukurova İç Tesisat Buluşması, 
geçtiğimiz günlerde Adana Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Vekili  Ramazan Akyürek, Aksa Doğalgaz 
Başkan Yardımcısı Alper Konyalı ve Gazbir-Gazmer 
Genel Müdürü Mustafa Ali Akman’ın katılımıyla Ada-
na’da gerçekleşti. Dağıtım şirketleri, ürün tedarikçi-
leri ve sertifikalı tesisat firmalarını buluşturan etkin-
liğe sektör çalışanları büyük ilgi gösterdi. Doğal gaz 
iç piyasasında teknolojik gelişmeler ile doğal gazın 
verimli ve güvenli kullanımı başlıkları altında ger-
çekleşen oturumlarda yeni teknolojiler, ürünler ve 
sistemlerle verimlilik, tasarruf ve doğal gazın hava 
kalitesini nasıl iyileştirdiğiyle ilgili bilgiler, alanında 
uzman kişiler tarafından paylaşıldı. 

Doğal gaz ve enerji sektörüne dair konuları ko-
nuşmak ve farkındalığın artırılması için böyle orga-
nizasyonların büyük önem taşıdığını belirten  Alper 
Konyalı, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: 

10 yıl önce Çukurova bölgesine ilk yatırım yap-
tığımızda bize bu kadar sıcak bir bölgeye yatırım 
yapmak için fizibilite çalışması yapıp yapmadığımız 
sorulmuş; sıcak bölgede doğal gaza ihtiyaç olmadığı 
söylenmişti. Ancak bugün geldiğimiz nokta bunun 
tam tersini gösteriyor; yakın zamanda yaptığımız 

araştırma gösteriyor ki bölgede yaşayanların yüzde 
90’ı doğal gazı bir ihtiyaç olarak görüyor. 

Teknolojik gelişmeler bir panelle tartışıldı
Bugün Çukurova bölgesinde toplam 650 bin po-

tansiyel abonenin 340 bininin doğal gaz kullandığını 
söyleyen Konyalı, doğal gazın kapısının önüne kadar 
ulaştığı ancak henüz kullanmaya başlamayan 300 
bin potansiyel abone olduğunu belirterek Yumurta-
lık, İmamoğlu, Kozan ve Karaisalı’ya da kısa zaman 
içinde gaz arzı sağlayacaklarını açıkladı. 

1.Çukurova Doğal Gaz İç Tesisat Buluşması’nın ilk 
oturumunda Mustafa Ali Akman’ın moderatörlüğün-
de “Doğal Gaz İç Tesisat Piyasasında Teknolojik Ge-
lişmeler” ele alındı. Panelde GFS Ar-Ge Müdürü Erol 
Polat doğal gaz iç tesisatlarında esnek bağlantı sis-
tem uygulamalarını, Gazline Ürün Geliştirme Uzma-
nı Ali Kemal Kulaksız dijital proje uygulamalarında 
yeni yaklaşımları, MYK Birim Koordinatörü Abdullah 
Özdemir enerji sektöründe insan kaynağı niteliğinin 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesini, DMS Dış Ticaret 
Eğitim Uzmanı Recai Öztuna doğal gaz kaçaklarına 
teknolojik çözümleri, Demirdöküm Bölge Servis Mü-
dürü  Aşkın Özabdal  ise güvenli tesisat yapımı için 
montaj kurallarını anlattı.

Gazbir-Gazmer, Gastechnics Dergisi ve Aksa Doğalgaz iş birliğiyle bu yıl ilki gerçekleştirilen 1. Çukurova 
Doğal Gaz İç Tesisat Buluşması, dağıtım şirketleri, ürün tedarikçileri ve sertifikalı tesisat firmalarını 

bir araya getirdi. ‘Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye’ ve ‘Sürdürülebilir Ekonomi, Güçlü Türkiye’ mesajlarının 
vurgulandığı organizasyonda teknolojik gelişmeler, yeni ürünler ve sistemler ile enerji verimliliği ana gündem 
maddeleri oldu

Doğal gazcılar Çukurova'ya 
çıkarma yaptı
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Türkiye Enerji Zirvesi’nin açılış konuşmaları 
Türkiye Enerji Zirvesi Başkanı Murat Karahan, Zor-
lu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Sabancı 
Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, ERRA 
Yönetim Kurulu Başkanı Mart Ots, Enerji Piyasa-
sı Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ta-
rafından yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 
son 25 yılda ise enerji teknolojilerinde ve enerji pa-
radigmasında yaşanan değişimlerin, beraberinde 
yeni enerji kaynaklarının ve yeni enerji anlayışının 
doğmasına zemin hazırladığını belirterek “Geliş-
mekte olan ülkelerin artan enerji talebi, yenilenebilir 
enerji politikaları, enerji verimliliği, iklim değişikliği, 
çevreci teknolojiler, batarya depolama sistemleri, 
elektrikli araçlar gibi öncü pek çok yenilik ve deği-
şim yaşadığımız son çeyrek asırdaki enerji politika-
larının şekillenmesinde önemli rol oynadı” dedi. 

Bakan Dönmez, yeni teknolojilerin ortaya çıkışı ve 
sürekli artan inovasyon yatırımlarıyla birlikte daha 
önce ulaşılamayan sahalarda üretime geçilmesi ve 
yeni enerji kaynaklarının doğuşu gibi faktörler daha 
önce ithalatçı olan ülkeleri ihracatçı pozisyona getir-
diğini söyledi. Sektörün geleceği hakkında öngörü-
lerini de paylaşan Dönmez, sözlerine şöyle devam 
etti: Yapılan projeksiyonlara göre, 2040 yılına kadar 
OECD dışı ülkelerin enerji talebinin küresel enerji ta-

Enerjinin geleceği Antalya'da 
düzenlenen iki ayrı zirvede tartışıldı

Kamu ve özel sektörden enerji aktörleri bu 
yıl 9. Türkiye Enerji Zirvesi’nde bir araya 

geldi. Zirve, 9-10 Ekim tarihlerinde ERRA 
Enerji Yatırım ve Düzenleme Konferansı ile eş 
zamanlı olarak Antalya’da gerçekleştirildi. Çok 
sayıda oturumun düzenlendiği etkinlikle güncel 
sektör sorunları, yeni teknolojiler tartışıldı 
ve tüm enerji kaynaklarıyla ilgili gelişmeler 
değerlendirildi

lebinin yüzde 70’ine tekabül etmesi tahmin ediliyor. 
Asya-Pasifik ve Hindistan’da elektrik üretiminde fo-
sil yakıtların, Avrupa ve Kuzey Amerika’da ise yeni-
lenebilir enerjinin ağırlığı artacak. LNG ile doğal gaz 
ticareti de 2040’lı yıllara geldiğimizde toplam ticare-
tin yüzde 50’sini geçmiş olacak. Enerji verimliliği ça-
lışmaları enerjinin karbonsuzlaştırılması çalışma-
larında önemli bir müttefik olacak. Enerji verimliliği 
uygulamalarıyla küresel enerji talebindeki artış belli 
bir seviyede tutulacak. Enerji verimliliği aynı zaman-
da enerji yoğunluğunun düşmesi için de vazgeçile-
meyecek en önemli enstrümanlar arasında.

Paydaşlarla sürekli ve sağlıklı iletişim 
içindeyiz 

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise konuşmasın-
da “EPDK olarak 17’nci yaşımızı kutluyoruz. 17’nci 
yaşımızda 17’nci ERRA konferansına ev sahipliğini 
yapmak da ayrıca bir mutluluk. Düzenleyici kurum-

lar olarak paydaşların çıkarlarını ortak bir zeminde 
örtüştürmek için çok çalışıyoruz. Enerji piyasaları-
nın işleyişi her geçen gün karmaşıklaşıyor. Bu du-
rum, piyasaları izleyen ve yönlendiren düzenleme 
kurumlarının görev ve sorumluluklarını da artırıyor. 
Bu çerçevede EPDK olarak biz de kendimizi sürek-
li gözden geçiriyoruz. Uzmanlığımızı, yetkinliğimizi, 
tarafsız ve bağımsız karar alabilme yetimizi güçlen-
dirmek için çalışıyoruz. Bu tür çalışmaların beklenen 
sonuçları üretmesi için paydaşlarla sağlıklı iletişim 
ve etkileşim önemlidir. Zira bu tür çalışmalar, düzen-
leyici kurumların bağımsız karar alabilme imkan ve 
kabiliyetlerinin korunması ve geliştirilmesine bağlı” 
şeklinde konuştu.

“En önemli konu finansal sürdürülebilirlik”
Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç 

Zaimler  ise enerji arz güvenliği, arz kalitesi, ener-
ji rekabetçiliği, öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik 
gibi çok önemli hedeflere sahip olduklarını aktardı. 
Zaimler, “Biz dinamizmi çok yüksek bir sektörüz. Bu 
sektörü geliştirmeye ve güçlendirmeye hep birlikte 
devam ediyoruz. Daha çok çalışarak sektörümüzü 
daha ileriye taşıyacak bir dönemden geçiyoruz. En 
önemli konumuz finansal sürdürülebilirliktir. Tü-
ketici memnuniyeti odağımızı bu zorlu dönemde 
asla kaybetmemeliyiz. Gelecek dönemde ülkemizin 
enerji alanındaki yüksek büyüme potansiyelini iyi bir 
şekilde değerlendirmek için enerji sektörünün ve 
sanayicilerinin yakın işbirliği önemlidir. Zorlukların 

Mustafa Yılmaz
EPDK Başkanı
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üstesinden gelmek üzere, doğru adımlarla kamu 
özel sektör ve tüm paydaşlar olarak el ele vererek 
başarabileceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu. 

“Dünyadaki gelişmeleri kaçırmamamız 
gerekiyor”

Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak ise 
Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çeke-
rek, “Ülke olarak sadece kendi içimizdeki sorunlar 
değil; dünyada da birçok sorunlar var. Onların üze-
rimizde yapmış olduğu kur ve enflasyon gibi değişik 
etkiler var. Ama en önemli konu hep birlikte kamu 
özel sektör ve bankalar olarak bir arada bu sürecin 
üzerinden gelmeye çalışmaktır. Enerji ailesi olarak 
buradaki en önemli avantajımız hem bakanlık hem 
de EPDK’da çok değerli kadroların olması ve önü-
müzü açacak hamlelerin atılıyor olması. Burada 
yapılması gereken sabırlı olmak, Türkiye’de bazı 
gelişmeler oluyor ama dünyadaki gelişmeleri de ka-
çırmamak gerekiyor. Önümüzdeki en büyük değişim 
elektrikli araçlarda olacak, dünyada elektrikli araç 
satış oranı her geçen yıl artıyor. Bunların olabilme-
si için değişik yatırımların yapılması ve kapasitenin 
artırılması gerekiyor. Mercedes, BMW ve Audi gibi 
markalar elektrikli araçlarının tanıtımlarını yaptılar” 
diye konuştu.

İki gün boyunca devam eden zirve kapsamın-
da elektrik, doğal gaz, LPG, akaryakıt, yenilenebilir 
enerji, petrol sondajı, elektrikli araçlar gibi enerjinin 

birçok alalını kapsayan paneller gerçekleştirildi. Zir-
venin ilk paneli olan “Elektrik ve Doğal Gaz Piyasa-
larında Dağıtım ve Perakende Paneli” A Plus Enerji 
Kurucu Ortaklarından Ozan Korkmaz’ın moderatör-
lüğünde; ELDER Yönetim Kurulu Üyesi Hidayet Ata-
soy, GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan 
ve Enerji Ticareti Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Tamer Çalışır’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

PETROL OFİSİ VE İPRAGAZ’A 
SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLÜ 

İpragaz’ın ‘Isı Geri Kazanım Projesi’, 9. Türkiye 
Enerji Zirvesi kapsamında düzenlenen Enerjide Sos-
yal Sorumluluk Ödülleri’nde Sektör Ödülü’ne layık 
görüldü. İpragaz ‘Isı Geri Kazanım Projesi’ ile, Tür-
kiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi’nce bu yıl 
19’uncusu düzenlenen Mükemmelliği Arayış Sem-
pozyumu’nda üst üste üçüncü kez ödül kürsüsüne 
çıkmıştı. Proje, EMM – Ekipte Mükemmellik Mode-
li’ne göre yapılan değerlendirmede ‘Yılın En Başarılı 
Ekibi Bronz Ödülü’nü almıştı.
Petrol Ofisi de Türkiye futbolunun altyapısına des-
tek verdiği Altınordu yol arkadaşlığı ile zirve kap-
samında düzenlenen Enerjide Sosyal Sorumluluk 
Ödülleri’nde, Sektör Ödülü’ne layık görüldü.

BAKAN DÖNMEZ SORULARI YANITLADI
 � Açılış konuşmasının ardından Fatih Dönmez, Enerji Zirvesi tarafından 

kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Bakana sorulan sorular ve ya-
nıtlar şöyle: 

BOTAŞ’ın doğal gaz santralleri 
için maliyet bazlı fiyatlandırma 
uygulaması devam edecek mi?

Bizim için şu anda öngörülebilir 
olmak çok önemli. Bildiğiniz üze-
re BOTAŞ doğal gaz fiyatlarını aylık 
olarak açıklıyor. Fakat sektör bizden 
maliyet bazlı fiyatlandırmanın müm-
kün olduğunca uzun vadeli olmasını 
bekliyor. Biz de bunu 6-7 ayı kapsa-
yacak şekilde açıklayabilir duruma 
gelmek için çalışıyoruz.

Elektrik tedariğinde büyük 
tüketicilerin ikili anlaşma sistemi 
nasıl işlemelidir?

Bununla ilgili EPDK’nın bir tavsi-
ye metni bulunuyor. İkili anlaşmalar 
tüketici ve tedarikçiyi ilgilendiren 
sözleşmelerdir. Ancak ben, karşı 
tarafı tek taraflı fesihlerden koru-
yacak önlemler alınması gerektiğini 
düşünüyorum. Sözleşme yapılırken 

tek taraflı fesih durumunda uygula-
nacak prosedürle alakalı maddeler 
eklenmelidir.

Kademeli fiyatlandırma hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Kademeli fiyatlandırma tüketici-
leri enerji verimliliğine itmesi açısın-
dan olumlu, ancak satıcı açısından 
“çok satalım çok kazanalım” gibi bir 
anlayışın oluşmasını istemeyiz.

Doğal gaz dağıtımda 81 il hedefi var. 
Buradaki strateji tam olarak nedir?

Geçen sene 1 yıl içerisinde 101 
ilçeye doğal gaz götürdük. Bu yılki 
hedefimiz 80 ilçe, önümüzdeki yıl ise 
40 ilçe ile ülkemizdeki tüm ilçeleri 
tamamlamayı hedefliyoruz. Köyden 
kente göçün durdurulmasında doğal 
gazın büyük rolü olduğunu düşünü-
yoruz. Çevresel sebeplerden dolayı 
doğalgazın elektrik üretimindeki 

payını azaltırken, ısınmadaki payını 
arttıracağız.

Lisanssız güneş yatırımlarındaki 
durgunluğu gidermek için bu 
alandaki projelerin desteklenmesi 
gibi bir plan var mı?

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 bin me-
gavat lisanssız güneş paneli devreye 
girdi. Yeni uygulamada tarla, bahçe 
gibi tarım arazilerinin yerine çatı, 
cephe gibi ölü arazilerin değerlen-
dirilmesini sağlayacağız. Bu yüzden 
lisanssız üretimde açık arazi uygu-
lamasını kaldırıyoruz.

TÜSİAD, “SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ” OTURUMU DÜZENLEDİ

“Sürdürülebilir Gelecek için Sürdü-
rülebilir Enerji” başlıklı TÜSİAD otu-
rumunda  elektrik ve doğal gaz sek-
törlerine ilişkin mevcut durum ele 
alındı. Finansal sürdürülebilirlik, ön-
görülebilirlik, rekabetçilik ve verimli-

lik unsurları çerçevesinde iyileştirme 
alanlarına ilişkin öneriler paylaşıldı. 
 TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başka-
nı Kıvanç Zaimler’in moderasyonunu 
üstlendiği oturum, TÜSİAD Enerji 
Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Ar-
kın Akbay ve TÜSİAD Enerji Çalışma 
Grubu Üyeleri Mehmet Acarla, Elif 
Düşmez Tek ve Ahmet Tohma’nın ka-
tılımlarıyla gerçekleştirildi. Elektrik 
ve doğal gaz sektörlerine ilişkin mev-
cut durumun, kazanımların ve tespit-
lerin ele alındığı oturumda,  finansal 
sürdürülebilirlik, öngörülebilirlik, 

rekabetçilik ve verimlilik unsurları 
çerçevesinde iyileştirme alanlarına 
ilişkin öneriler paylaşıldı. 
TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başka-
nı Kıvanç Zaimler oturumda “Öngö-
rülebilirliği daha da güçlendirilmiş 
ve sürdürülebilir enerji piyasalarının 
hem sektörün bugününün ve mevcut 
zorluklarının yönetilmesi hem de ge-
lecekteki potansiyelin ekonomimize 
ve tüm paydaşlara en yüksek seviye-
de değer katacak şekilde değerlendi-
rilebilmesi açısından önemli olduğu-
nu” vurguladı.
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Güneş enerjisini depolama üzerine çalışmalarını 

tüm hızıyla sürdüren bilim insanları, güneş 

ışığının enerjisini yıllarca tutan ve gerektiğinde 

serbest bırakan özel bir sıvı geliştirdi...

İsveç’teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi’ndeki bi-
lim insanlarının bir yıldan fazla süren çalışmaları ne-
ticesinde keşfedilen sistem, karbon, hidrojen ve nitro-
jenden oluşan norbornadiyen molekülü, güneş ışığına 
maruz kaldığında bu enerjiyi depolayarak içine hapse-
den kuadrisiklana dönüşüyor. Molekülün oda sıcaklığı-
na kadar soğutulduğunda dahi enerjiyi depolamaya de-
vam ettiğini söyleyen bilim insanlarının “ısıl güneş ışığı 
yakıtı” adını verdikleri bu sistem sayesinde, güneşten 
elde ettikleri enerjiyi 10 yıldan uzun süre depolamayı 
başardıklarını ve 18 yıla kadar saklanabileceğini açık-
landı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) bu tür 
malzemeler üzerinde çalışan bir laboratuvara liderlik 
eden Jeffrey Grossman konuyla ilgili yaptığı açıklama-
da, “Bu sıvı güneş yakıtı, şarj edilebilir bir batarya gibi 
çalışıyor. Ancak sistem talep üzerine tetiklenerek elekt-
rik yerine güneş ışığını devreye sokuyor ve ısıyı dışarı 
alıyorsunuz” dedi.

Güneş enerjisini yıllarca 
depolayabilen sıvı geliştirildi

KRİPTO PARALARIN 
ENERJİ TALEPLERİNİN 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ TARTIŞILIYOR
ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Oak Ridge 

Institute araştırmacıları, kripto para birimleri 

madenciliğinde harcanan elektriğin dolar 

bazında çoğu metal madenciliğinde harcanan 

elektriğin iki katı olduğunu öne sürüyor. 

Yayınlanan rapor, bir dolar değerindeki bir Bit-
coin’in yaklaşık olarak 17 megajoule enerji harca-
dığını, buna kıyasla bakır, altın ve platinin sırasıyla 
dört, beş ve yedi megajoule enerji tükettiğini gös-
teriyor. Raporda ayrıca, söz konusu madencilik 
eylemlerinin gerçekleştirildiği konuma göre de 
farklı enerji tüketebileceğine dikkat çekilirken, 
kripto para birimleri madenciliği sebebiyle Çin’de 
oluşan karbon ayak izinin, Kanada’dakinin dört 
katı olduğunu belirtiliyor. Araştırma, kripto para 
birimleri için yapılan bu enerji taleplerinin sürdü-
rülebilir olup olmadığını belirlemeye çalışıyor.

10 KATA KADAR DAHA FAZLA ENERJİ 
ÜRETEBİLEN HİDROJEN YAKIT PİLLERİ 

GELİŞTİRİLDİ
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde yürütü-

len çalışmada, yerli imkanlarla lityum bataryalardan 
10 kata kadar daha fazla enerji üretebilen hidrojen 
yakıt pilleri geliştirildi.

Prof. Dr. Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama 
ve Araştırma Merkezi ile Vestel Savunma Sanayi’nin 
iş birliğinde, yaklaşık 15 yıldır devam eden Ar-Ge 
çalışmaları sonucunda, enerji yoğunluğu lityum ba-
taryadan 10 kata kadar daha fazla, tamamen sessiz 
çalışan ve yüzde 50 verimle elektrik enerjisi elde 
edilebilen hidrojen yakıt pillerine ticari boyut kazan-
dırıldı.

Otomobillerde, ev aletlerinde ve özellikle sa-
vunma sanayisinde kullanılabilecek yakıt pillerinin, 
farklı amaçlarda kullanılabilmesine yönelik çalış-
malar sürüyor. Bir otomobilin bin kilometre mesafe 
kat edebilmesini sağlayabilecek, insansız hava araç-
larının havada kalma sürelerini 3 kata kadar uzata-
bilecek, askeri operasyonlarda kullanılabilecek hid-
rojen yakıt pilinin, evlerde hem elektrik üretilmesi 
hem de daha ucuz ve verimli ısınma sağlayabilmesi 
öngörülüyor.

Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Merkez 
Müdürü Doç. Dr. Bora Timurkutluk, yaptığı açıklama-
da, Vestel Savunma Sanayi ile birlikte hidrojen ve 
yakıt pili teknolojilerinin ürünleştirilmesine yönelik 
yoğun araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüttük-
lerini söyledi.

Timurkutluk, “Düşük ve yüksek sıcaklık yakıt pili 
sistem ve bileşenlerinin üretimi, testleri ve karakte-
rizasyonlarına yönelik dünya çapında bir altyapıya 
sahibiz. Katı oksit yakıt pilinin kilit elemanı ve elekt-
rik üreten birimi olan bu yapı, ticari boyutlarda yük-
sek oranda yerli ve milli olarak burada üretilmek-
tedir. Diğer sistem bileşenleri ise Vestel Savunma 
Sanayi tarafından geliştirilmektedir” dedi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YENİ 
TEKNOPARK İÇİN HAZIRLIKLARA 

BAŞLADI
Boğaziçi Üniversitesi’nin köklü araştırma biriki-

mini sanayi ile buluşturacak yeni teknoparkı BÜDO-
TEK için başvuru süreci başladı.

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul’un en önemli or-
ganize sanayi alanlarından biri olan Dudullu Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde, farklı sanayi kollarında 
Ar-Ge ve üretim odaklı bir Teknopark kurdu. Dudullu 
Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Boğaziçi Üni-
versitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi – BÜDOTEK’in, 
üniversite-sanayi iş birliği temelli projelerin geliş-
tirilmesi açısından önemli bir model oluşturması 
amaçlanıyor. “Bilimden Çözüme” sloganı ile hizmet 
verecek olan BÜDOTEK’te yer almak isteyen girişim-
ciler, başvurularını www.budotek.com.tr web adresi 
üzerinden gerçekleştirebilecek. 

Boğaziçi Üniversitesi tarafından kurulan BÜDO-
TEK, merkezi konumu, üniversite-sanayi iş birliğini 
besleyen bir ekosistemde yer alması, girişimci ve 
araştırmacılara fırsatlar sunacak kuluçka merke-
zi ve sosyal donatılarıyla Boğaziçi farkını yansıtan 
önemli bir örnek oluşturacak. Boğaziçi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, 21 bin m2 kapalı 
alana sahip olan teknoparkta şirketlerin kiralayabi-
leceği 8 bin m2 alanın bulunduğunu belirterek, tek-
noparkın Boğaziçi Üniversitesi’nin sanayi ile ilişkile-
rini bir adım daha öteye taşımak adına önemli bir 
açılım olduğunu vurguladı. 
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 İNOVASYON 
Esen Erkan 



Başarılı insanların zaman 
yönetimi konusundaki 7 sırrı

Gün içinde tüm işleri bitirmek, 
hatta layıkıyla bitirmek akşam ve haftason-

larını da kendinize ve sevdiklerinize ayırmanız 
mümkün. Bu elbette kendiliğinden olmayacak... 

Zamanınızı yönetmek için kendi rutininizi 
yaratmalı, okumalı, güne koşturmacayla değil 

dinginlikle başlamalı...

İş yerinde son derece başarılı olan kişilere baktığımızda hepsinin ortak özel-
liği olarak, zaman yönetimini ne kadar akıllıca sağlayabildiklerini görüyoruz. Bu 
kişilerin iş yükü çok fazla da olsa, her saat bambaşka yerlerde toplantıya gidiyor 
olsalar da tüm işlerini gün içinde halledip akşam mesai bitiminde kendilerine 
de zaman ayırabilirler. Çalışma hayatında kendine, sevdiklerine ve ailene vakit 
ayırmak zor olsa dahi etkili bir zaman yönetimiyle bu durum imkansız değil.

Hem işinde hem de zaman yönetimi konusunda başarılı olan kişilere bir sü-
per kahraman gibi bakılsa da aslında onların da sizden farkı yok. Sadece haya-
tınızdaki birkaç düzenlemeyle biz de bu isimler arasındaki yerinizi alabilirsiniz.

1. GÜNLÜK RUTINLER
Tim Cook’tan Warren Buffet’e… Hangi başarılı insanı incelerseniz inceleyin 

hem güne başlarken hem de günü bitirirken uyguladıkları rutinlerinin oldu-
ğunu görebilirsiniz. Mesela Tim Cook her sabah 3.45’te uyanarak spora gidi-
yor, Satya Nadella uyanıp sabah koşusuna çıkıyor… Bu liste benzer şeylerle 
uzatılabilir. Her güne aynı şekilde başlamak tüm günü verimli geçirmek için 
en etkili adımlardandır. Bu sizin odaklanmanızı ve günün tüm çılgınlığı baş-
lamadan önce biraz yalnız kalmanızı sağlar. Böylece gün içerisinde yapmak 
istediklerinizi çok daha net bir şekilde kafanızda tasarlayabilirsiniz.

Eğer uyandığınızda sadece dişlerinizi hızlıca fırçalayıp hazırlanacak kadar 
vaktiniz varsa bu size stresli bir günün kapılarını açar. Hızlıca hazırlanma, 

otobüs kaçmasın diye panik olarak koşmak… Tüm 
bunlar güne başlamak için son derece yanlış seçim-
lerdir.

2. HIZLI VE NET BIR ŞEKILDE ODAKLANMAK
Tüm başarılı kişilerin sahip olduğu özelliklerden 

biri, bir şeyin önemli olup olmadığına hızlıca karar 
verme yeteneğini geliştirmiş olmalarıdır. Bir projeyi 
ilerletmek için hangi görevin yerine getirilmesi gerek-
tiğine anında karar verebilirler. Daha az başarılı olan 
insanlarsa önemsiz detaylara kapılır. Hata yaptıysa 
başkalarını suçlar, mail sayısı sebebiyle strese girer-
ler ya da görevleriyle ilgili karmaşa yaşarlar. Bunların 
hepsi başarılı olmanın önündeki büyük engellerdir.

3. IŞLERIN NEREYE GITTIĞINI BILMEK
Hedefinizin ne olduğunu bilmek sadece iyi bir fi-

kir değildir, bir şeyde başarıya ulaşmak istediğiniz-
de hayati önem taşır. “Bir gün CEO olmak istiyorum” 
demek yerine “2045 yılında SpaceX’in CEO’su olmak 
istiyorum” cümlesi hedefinizin ne kadar net olduğunu 
gösterir. Hedefinizi belirledikten sonra gelişen diğer 
olaylar dikkatinizi dağıtmamalıdır.

Net bir hedefiniz varsa gününüzü de aylarınızı da 
buna göre düzenli bir şekilde yönetebilirsiniz. Böylece 
gün içerisindeki olumsuz detaylara odaklanmaktan-
sa kendi hedefiniz doğrultusunda çalışabilirsiniz.

4. FIKIRLERI BIR DEFTERDE BIRIKTIRMEK
Sir Richard Benson ve Cheryl Sandberg gibi isim-

ler, nereye gitseler yanlarında taşıdıkları küçük def-
terleriyle giderler. Fakat bu durum sadece onlara 
özgü değil…

Gün içerisinde hiç ummadığınız anlarda aklınıza 
mükemmel bir fikir gelebilir. Birçok insan aklına ge-
len fikri not etmediği için sonrasında bunlar unutulur 
ve gider. Defter taşımayı unutuyorsanız telefonunu-
zun notlarına da fikirlerinizi ekleyebilirsiniz. Sonra-
sında baktığınızda kulağınıza anlamsız gelecek olsa 
dahi aklınıza gelen şeyleri defterinize not edin. Belki 
de böylece geleceğin Elon Musk’ı olacaksınız.

5. UZUN PERIYOTLARLA BIR ŞEYE YOĞUN 
OLARAK ODAKLANMAK

Odaklanmanız gereken bir proje ya da iş varsa 
buna uzun bir zaman ayırın ve bu süreler içerisindeki 
tüm yoğunluğunuzu o işe verin. Belirlediğiniz bu za-
man içerisinde hiçbir kesintiye izin vermeyin. Üzerin-
de çalıştığınız şey bir kitap, yeni bir kurs veya mevcut 
bir ürün için iyileştirme olabilir veya tamamen yeni 
bir proje... Zamanın, yoğunluğun ve toplam odakla-
manın uzunluğu, milyonlarca satış yapan bazı ürün-

lerin ortaya çıkmasıyla sonuçlanır.
Çoğumuz günün yarısını tek bir projeye ayırmak 

için çok uzun buluyoruz. Bunu sağlamak her ne kadar 
zor olsa da kendinize net zaman dilimleri ayırarak ak-
lınızı o an başka işlerle meşgul etmediğiniz takdirde 
en iyi sonuca ulaşabilirsiniz.

6. TAKVIMLERIN KONTROLÜNÜ TAMAMEN 
ELINDE TUTMAK

Warren Buffet’in her yere günlük benzeri küçük 
bir defter taşıdığını biliyor muydunuz? Bunun sebe-
bi defterin içerisinde takvimin bulunmasıdır ve buna 
kendisinden başka kimsenin erişimi yoktur. Çoğumuz, 
iş arkadaşlarımızın toplantı ve randevuları planla-
malarına izin veririz ama başarılı insanlar bunu asla 
yapmaz.

Eğer başarılı bir kişinin toplantıya katılmasını is-
tiyorsanız ona doğrudan sormanız gerekir. Bugün 
takviminizi tam olarak kontrol altına almak ve baş-
kalarının sizin için randevular düzenlemesine izin 
vermemek için kendinize hedef belirleyin. Zamanınızı 
kendiniz kontrol edin. Bir başkasının sizin yerinize iş-
lerinize ve bunların zamanlarına karar vermesine izin 
vermeyin.

7. KENDI GELIŞIMIN IÇIN ZAMAN AYIRARAK 
OKUMA YAPMAK

Sürekli kendini geliştirme ve okuma başarılı bir 
kişinin başarısının önemli bir parçasıdır. Beceri ve 
okuma eksikliği, başarılı olmanın önündeki en büyük 
engellerdendir. Sosyal medya hesaplarınıza gelen 
yorumları dikkate almak dahi önemlidir. İnsanların 
zihnini çözmenin en başarılı yolu ise bolca kitap oku-
maktan geçer. Okumak için yeterince zamanınızın ol-
madığını düşünüyorsanız yoldaki vaktinizi sesli kitap 
dinleyerek geçirebilirsiniz. Trafikte kaybedilen zama-
nı böylece lehinize çevirebilirsiniz.
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2018 yılı Ekim ayında gerçek-
leşen toplam 22.882 GWh elekt-
rik üretiminin %69,2’si serbest 
üretim şirketleri tarafından ger-
çekleştirilmiştir. Serbest üretim 
şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 3,6 puan, geçtiği-
miz senenin aynı dönemine göre 
ise 2,2 puan artmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 
%13,3 oranla EÜAŞ santralleri ve 

%14,7 oran ile Yap-İşlet santralle-
ri izlemektedir. Toplam üretimin 
%2,8’ine karşılık gelen miktar ise 
Yap-İşlet-Devret santralleri ve İş-
letme Hakkı Devir santralleri tara-
fından üretilmiştir1.

Gerçekleşen elektrik üretimi 
kaynak bakımından incelendiğin-

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

de ise 2018 Ekim ayında toplam 
üretimin %34,8’inin doğal gaz ve 
LNG santralleri tarafından ger-
çekleştirildiği görülmektedir. Ba-
rajlı hidroelektrik santraller ilgili 
ayda toplam üretimin %7,5’ini 
karşılarken, akarsu tipi hidroe-
lektrik santraller ise %3,1 oranıy-
la üretime katkıda bulunmuştur. 
İthal kömür santralleri ekim ayın-
da toplam üretimin %24,9’unu 

 

2017 yılı Ekim ayında 164,13 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2018 yılı Ekim ayında, bir önceki yıla göre %93,3 oranında artarak 317,28 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (327,27 TL/MWh) 
%3,1 oranında azalma göstermiştir.   

Ekim 2018’de en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 3 Ekim Çarşamba günü 343,34 
TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 28 Ekim Pazar günü 279,73 
TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise en yüksek 
PTF değerinin 19 Ekim Cuma günü saat 16.00’da 365,78 TL/MWh, en düşük PTF değerinin ise 
29 Ekim Pazartesi günü saat 04.00’te 30,00 TL/MWh olarak gerçekleştiği görülmektedir. 
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2018 yılı Ekim ayında gerçekleşen toplam 22.882 GWh elektrik üretiminin %69,2’si serbest 
üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 3,6 puan, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre ise 2,2 puan artmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini %13,3 oranla EÜAŞ santralleri ve %14,7 oran ile Yap-İşlet santralleri 
izlemektedir. Toplam üretimin %2,8’ine karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-Devret santralleri ve 
İşletme Hakkı Devir santralleri tarafından üretilmiştir1. 

 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise 2018 Ekim ayında toplam 
üretimin %34,8’inin doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Barajlı hidroelektrik santraller ilgili ayda toplam üretimin %7,5’ini karşılarken, akarsu tipi 
hidroelektrik santraller ise %3,1 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri 
ekim ayında toplam üretimin %24,9’unu karşılarken, yerli kömür santralleri ise %18,9 oranında 
katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar enerjisi santralleri toplam üretime 
%6,5, jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise %2,8 oranında katkıda bulunmuştur. Diğer 
termik santrallerin3 üretimdeki payı ise %1,4 olarak gerçekleşmiştir.  

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2018  Ekim ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %80,04 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %19,96 olarak gerçekleşmiştir4. 

                                            
1 Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı Kamusal Raporlardan alınmıştır.  
2 Jeotermal ve Güneş enerjisi santralleri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıflandırılmıştır. 
3 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak 
sınıflandırılmaktadır. 
4 2018 Ekim verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 31 Ekim 2018 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır. 
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karşılarken, yerli kömür sant-
ralleri ise %18,9 oranında katkı 
sağlamıştır. Yenilenebilir enerji 
santrallerinden rüzgar enerjisi 
santralleri toplam üretime %6,5, 
jeotermal ve güneş enerjisi sant-
ralleri2 ise %2,8 oranında katkıda 
bulunmuştur. Diğer termik sant-
rallerin3 üretimdeki payı ise %1,4 

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

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

olarak gerçekleşmiştir. 
TEİAŞ tarafından yayımlanan 

üretim verilerine göre, 2018  
Ekim ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki 
payı %80,04 olarak kaydedilmiş-
tir. Yenilenebilir enerji kaynakla-
rından elde edilen elektrik üre-
timinin payı ise %19,96 olarak 
gerçekleşmiştir4.

2017 yılı Ekim ayında 164,13 

dırılmaktadır.

4  2018 Ekim verileri Yük Tevzi Bilgi 
Sistemi’nin yayımladığı 31 Ekim 2018 
tarihli Kamusal Rapordan alınmıştır.

TL/MWh olarak gerçekleşen or-
talama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2018 yılı Ekim ayında, bir önceki 
yıla göre %93,3 oranında artarak 
317,28 TL/MWh olarak kaydedil-
miştir. Bu dönemde gerçekleşen 
ortalama PTF, bir önceki aya göre 
(327,27 TL/MWh) %3,1 oranında 
azalma göstermiştir.  

Ekim 2018’de en yüksek gün-
lük ortalama piyasa takas fiyatı 3 
Ekim Çarşamba günü 343,34 TL/
MWh olarak gerçekleşirken; en 
düşük günlük ortalama PTF ise 
28 Ekim Pazar günü 279,73 TL/

 

2018 yılı Ekim ayında pik saatlerde5 341,84 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 347,31 TL/MWh’lik değere göre %1,6 oranında 
azalmıştır6.  

2017 yılı Ekim ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 142,57 TL/MWh iken, 
bu değer 2018 yılı Ekim ayında %105,3 oranında bir artış kaydetmiş ve 292,72 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 

 

 

                                            
5 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-08:00 arasındaki saatleri ifade 
eder. 
6 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır. 

 

2017 yılı Ekim ayı içerisinde toplam 23.696 GWh olan elektrik talebi, 2018 yılı Ekim ayında bir 
önceki yıla göre %4,34 oranında azalış göstererek, 22.667 GWh değerine inmiştir7. 2017 yılı 
Ekim ayında 31.292 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2018 yılı Ekim ayında 30.467 
MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

2018 yılı Eylül ayı sonunda 87.714 MW olan toplam kurulu güç değeri 234 MW’lık artışla 2018 
yılı Ekim ayı sonunda 87.948 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %60,7’lik (53.425 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %22,6 (19.857 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
santralleri %6,9’luk (6.102 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %1,5’lik (1.359 
MW), işletme hakkı devredilen santraller %2,3’lük (2.019 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız 
santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %5,9 (5.186 MW) olarak kaydedilmiştir.  

                                            
7 2017 ve 2018 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
 
8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 31 Ekim 2018 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır.  
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MWh olarak kaydedilmiştir. Piya-
sa takas fiyatları saatlik bazda 
incelendiğinde ise en yüksek PTF 
değerinin 19 Ekim Cuma günü 
saat 16.00’da 365,78 TL/MWh, en 
düşük PTF değerinin ise 29 Ekim 
Pazartesi günü saat 04.00’te 
30,00 TL/MWh olarak gerçekleş-
tiği görülmektedir.

2018 yılı Ekim ayında pik saat-
lerde5 341,84 TL/MWh olarak ger-
çekleşen ortalama PTF, bir önceki 
ayın pik saatler ortalaması olan 

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

347,31 TL/MWh’lik değere göre 
%1,6 oranında azalmıştır6. 

2017 yılı Ekim ayında pik dışı 
(off-peak) saatlerin PTF değeri 
ortalama 142,57 TL/MWh iken, 
bu değer 2018 yılı Ekim ayında 
%105,3 oranında bir artış kay-
detmiş ve 292,72 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ekim ayı içerisinde 
toplam 23.696 GWh olan elektrik 

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

talebi, 2018 yılı Ekim ayında bir 
önceki yıla göre %4,34 oranında 
azalış göstererek, 22.667 GWh 
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ayında 31.292 MWh olarak ölçü-
len saatlik ortalama talep, 2018 
yılı Ekim ayında 30.467 MWh ola-
rak gerçekleşmiştir. 

2018 yılı Eylül ayı sonunda 
87.714 MW olan toplam kuru-
lu güç değeri 234 MW’lık artışla 
2018 yılı Ekim ayı sonunda 87.948 
MW olarak kaydedilmiştir. 

7  2017 ve 2018 yılları için saatlik ve-
riler YTBS Genel Günlük İşletme Neti-
cesi Raporları’ndan alınmıştır.
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EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %22,6 (19.857 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
santralleri %6,9’luk (6.102 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %1,5’lik (1.359 
MW), işletme hakkı devredilen santraller %2,3’lük (2.019 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız 
santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %5,9 (5.186 MW) olarak kaydedilmiştir.  

                                            
7 2017 ve 2018 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
 
8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 31 Ekim 2018 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır.  

 

2018 yılı Ekim ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %29,3’lük kısmı (25.748 MW) doğal 
gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %23,3’lük kısmı (20.508 MW) barajlı hidrolik 
santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12,1’lik (10.618 MW) oran ile yerli 
kömür9 santralleri ve %10,2’lik oran (8.939 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu 
tipi hidrolik santraller %8,7’lik bir orana (7.651 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu 
gücün %7,7’lik bir kısmını (6.809 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün %5,6’lık kısmı 
(4.921 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,3’lük kısmı (1.186 MW) jeotermal enerji 
santrallerinden oluşurken, %1,8’lik kısmı (1.568 MW) ise diğer termik santraller11 tarafından 
oluşturulmaktadır.  

 

 

                                            
9 Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır. 
10 Akarsu tipi hidrolik santrallere lisanssız hidrolik santraller de dahildir. 
11 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik, kojenerasyon ve biyokütle santralleri diğer termik 
santraller olarak sınıflandırılmaktadır. 

Toplam kurulu gücün %60,7’lik 
(53.425 MW) kısmını serbest üre-
tim şirketleri oluştururken, EÜAŞ 
santrallerinin toplam kurulu 
güçteki payı %22,6 (19.857 MW) 
seviyesindedir8. Yap işlet sant-
ralleri %6,9’luk (6.102 MW) bir 
orana sahip iken, yap işlet devret 
santralleri %1,5’lik (1.359 MW), 
işletme hakkı devredilen santral-
ler %2,3’lük (2.019 MW) bir orana 
sahiptir. Lisanssız santrallerin 
toplam kurulu güç içindeki payı 
da %5,9 (5.186 MW) olarak kayde-

8  Kaynak olarak TEİAŞ tarafından 
yayımlanan 31 Ekim 2018 tarihli Genel 
Günlük İşletme Neticesi raporu kulla-
nılmaktadır. 

dilmiştir. 
2018 yılı Ekim ayı sonun-

da oluşan toplam kurulu gücün 
%29,3’lük kısmı (25.748 MW) do-
ğal gaz ve LNG yakıt tipi santral-
leri ile karşılanırken, %23,3’lük 
kısmı (20.508 MW) barajlı hid-
rolik santraller tarafından kar-
şılanmaktadır. Bu yakıt tipleri-
ni %12,1’lik (10.618 MW) oran 
ile yerli kömür9 santralleri ve 
%10,2’lik oran (8.939 MW) ile it-
hal kömür santralleri izlemekte-
dir. Akarsu tipi hidrolik santraller 

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

%8,7’lik bir orana (7.651 MW) sa-
hipken, rüzgâr santralleri toplam 
kurulu gücün %7,7’lik bir kısmını 
(6.809 MW) oluşturmaktadır10. 
Toplam kurulu gücün %5,6’lık 
kısmı (4.921 MW) güneş enerjisi 
santralleri, %1,3’lük kısmı (1.186 
MW) jeotermal enerji santralle-
rinden oluşurken, %1,8’lik kısmı 
(1.568 MW) ise diğer termik sant-
raller11 tarafından oluşturulmak-
tadır. 

2017 yılı Ekim ayında 4,17 
milyar m3 olarak kaydedilen top-
lam doğal gaz tüketimi, 2018 yılı 
Ekim ayında %13,1 oranında bir 
azalışla 3,62 milyar m3 olarak 
gerçekleşmiştir. Elektrik santral-
lerinde tüketilen doğal gaz mikta-
rı 2017 yılı Ekim ayında 1,47 mil-
yar m3 iken bu miktar, 2018 yılının 
aynı döneminde %10,6 oranında 
azalarak 1,31 milyar m3 olarak 
kaydedilmiştir12. Elektrik santral-
lerinde tüketilen doğal gaz mikta-
rının toplam doğal gaz tüketimine 
oranı 2017 yılı Ekim ayında %35,2 
iken, bu oran 2018 Ekim ayında 
%36,2 olarak gerçekleşmiştir.

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

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

12   2018 yılı Ekim ayı Elektrik üretimi 
için tüketilen toplam doğalgaz miktarı, 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporla-
rından alınmaktadır. Yuvarlamalardan 
dolayı hesaplanan oranlarda farklılık 
bulunabilir. 
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9 Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır. 
10 Akarsu tipi hidrolik santrallere lisanssız hidrolik santraller de dahildir. 
11 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik, kojenerasyon ve biyokütle santralleri diğer termik 
santraller olarak sınıflandırılmaktadır. 

2017 yılı Ekim ayında 4,17 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2018 yılı 
Ekim ayında %13,1 oranında bir azalışla 3,62 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2017 yılı Ekim ayında 1,47 milyar m3 iken bu miktar, 
2018 yılının aynı döneminde %10,6 oranında azalarak 1,31 milyar m3 olarak kaydedilmiştir12. 
Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam doğal gaz tüketimine oranı 2017 
yılı Ekim ayında %35,2 iken, bu oran 2018 Ekim ayında %36,2 olarak gerçekleşmiştir. 

 

 
 

 

 

 

                                            
12  2018 yılı Ekim ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. Yuvarlamalardan dolayı hesaplanan 
oranlarda farklılık bulunabilir.  
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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