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� Barajlarda artan su EÜAŞ’ın zararını artırdı
� Akıllı sayaçlarla 6 milyar dolarlık tasarruf sağlamak mümkün
� Enerjide rekabet gücü artık finansal teşviklere bağlı değil
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SICAK BİR YAZ 
TÜRKİYE’Yİ BEKLİYOR
Enerji savaşlarının 
ortasında kalan Türkiye, 
nasıl bir yol izleyecek?

Akıllı sayaçlarla 6 milyar dolarlık tasarruf 
sağlamak mümkün

Barajlarda artan su  
EÜAŞ'ın zararını artırdı

“2023 yılına kadar yüzde  
15 verimlilik sağlayacağız” ‘Kurumsal wellness’ ile başarıya giden şirketler

22 26 44 54
Dijitalizasyon, sürdürülebilirlik ve verimlilik temasıyla bu yıl 7’ncisi düzenlenen 
İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongresi’nde konuşan Enerji Bakanı 
Dönmez, Ar-Ge yatırımını, inovasyonu artı bir maliyet olarak değerlendirmekten 
ziyade her alanda, her sektörde piyasa şartlarını geliştirecek birer enstrüman 
olarak görmek gerektiğini söyledi. 

Son dönemde elektrik sektöründe devam eden maliyet baskısı, özel 
sektörü olduğu kadar kamuyu da zorluyor. EÜAŞ’ın, mevcut üretim ve satış 
maliyetleri ve aradaki makas dikkate alındığında 2019 yılını 7-8 milyar 
TL zararla kapatabileceği hesaplanıyor. EÜAŞ için bir “görev zararı kararı” 
çıkartılması planlanıyor…

10. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nın açılışında konuşan Enerji Bakanı 
Fatih Dönmez, “Arz güvenliği noktasında daha az kaynak kullanarak 

bilinçsiz kullanımı engellemek zorundayız. Yeni istihdam alanları 
yaratarak milyonlarca kişiye iş alanı yaratacağız. Dünya piyasalarında daha 

güçlü var olacağız. 

Mutlu bir ofis ortamı verimli iş gücüne dönüşür. Mutlu bir çalışma ortamı 
yaratmak için ise corporate wellness (kurumsal wellness) konusu giderek daha 

da önem kazanıyor. Artık amaç, çalışanların sağlıklı yaşam için baskı altında 
oldukları ya da zorlandıkları değil daha sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmayı 

kendilerinin seçtikleri bir şirket kültürü yaratabilmek…

İçindekiler
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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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Bir önceki editör yazımızda Türki-
ye’nin önünde 4 yıllık bir seçimsizlik 
süreci olduğunu ve bunun da önemli 

bir fırsat yarattığını dile getirmiştik. Yanıl-

mışız, bu süreç YSK tarafından iptal edilen 

İstanbul seçimleri nedeniyle haziran ayı-

nın sonuna kadar sürecek. 

Ancak Türkiye’nin önünde çok başka bir 

sorun var. Çünkü birdenbire daha doğrusu 

beklenmedik bir biçimde uluslararası ge-

rilimlerin ortasında kaldık. İlk olarak ABD 

Başkanı olduktan sonra her ülke ile ilişki-

sini bozma konusunda büyük bir başarıya 

imza atan Trump, İran’ı hedef tahtasına 

koydu. 

Obama döneminde imzalanan Nükleer 

Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşma-

sı’nın amaçları

doğrultusunda Fransa, Almanya, İngilte-

re, ABD, Rusya, Çin ve ABD’nin katılımıyla 

başlayan, İran’a, nükleer silahlar üretmek-

ten vazgeçmesi karşılığında nükleer enerji 

projelerini desteklemeyi öneren bir süreç 

başlamıştı. Süren pazarlıklar sonucunda 

2015 yılında Birleşik

Kapsamlı Eylem Planı (İngilizce kısalt-

masıyla JCOPA) olarak bilinen anlaşmaya 

imza atıldı. Ancak Trump, İran’ın yüküm-

lülüklerini yerine getirmediğini iddia ede-
rek ambargo kararı aldı. Bu karar Türki-
ye’yi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü 
petrolün önemli bir bölümünü İran’dan 
ve daha uygun fiyatla satın alıyorduk. İlk 
etki akaryakıt fiyatlarının artması olacak. 
Diğer etkileri henüz bilemiyoruz çünkü 
bölgede İran-ABD-Suudi Arabistan eksenli 
askeri gerilim sürüyor. 
Dışişleri, İran’la meşgulken bu kez de 
Doğu Akdeniz’de fırtına kopmaya başladı. 
Güney Kıbrıs ve İsrail’in başını çektiği iki-
li, Doğu Akdeniz’deki birçok ülkenin yanı 
sıra yanına Avrupa Birliği ve ABD’yi de 
yanına alarak Türkiye’nin Akdeniz’de gaz 
arama çalışmalarını engellemeye çalışıyor. 
Sert açıklamalar karşılıklı olarak sürüyor, 
ExxonMobil’in bölgede sondaj çalışması 
yapacak olması, ABD askerinin de bunu 
bahane ederek Akdeniz’e konuşlanma ola-
sılığı gerilimi bir kat daha artırıyor.
Kısaca Türkiye’nin önünde sıcak bir yaz 
var. Bir yandan içerde sıkıntıda olan eko-
nomiyle uğraşılması, bir yandan da sınır-
larımızda ısınan suları soğutacak, milli 
çıkarlarımızı koruyacak adımlar atmamız 
gerekiyor. 
Keyifli okumalar… 
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AYGAZ’A EN İYİ KURUM İÇİ  
GİRİŞİM PROJESİ ÖDÜLÜ

Özyeğin Üniversitesi, Girişimci Kurumlar Platformu, Bizz 
Consulting, TOBB ve Capital Dergisi tarafından düzenlenen 
Corporate&Startup Day kapsamında verilen ödüller sahipleri-
ni buldu. Aygaz tarafından geliştirilen Aykargo; startup dün-
yasına yön veren liderler, şirketler ve startup’ların katıldığı 
“Corporate&Startup Day” kapsamında verilen “En İyi Kurum 
İçi Girişim Projesi” ödülüne layık görüldü. Aygaz’ın ödülünü 
Aygaz Pazarlama ve İnovasyon Genel Müdür Yardımcısı Rıd-
van Uçar aldı. 
İstanbul’da gerçekleştirilen ve Türkiye’nin önde gelen şirket-
lerinin CEO’larının konuşmalarıyla başlayan etkinlik çerçe-
vesinde, startup eko sistemine yön veren 70 önemli iş insanı 
arasında anket düzenlendi. Anketle, “Startup 100” listesi be-
lirlendi. Ayrıca, önde gelen startup’ların da katılımıyla star-
tup dostu şirketler saptandı.
Yapılan değerlendirme sonucu, “En İyi Kurum İçi Girişim Pro-
jesi ödülü”, “En Etkili Şirket/Yeni Girişim İşbirliği Ödülü”, 
“Kurumiçi Girişimcilikte En İyi Program Ödülü ” ile “Girişim-
cilerle En Çok İşbirliği Yapan Şirket” Jüri Özel Ödülü sahip-
lerini buldu. Dört kategori dışında, “Startup 100 Listesi” ve 
“Startup Dostu Şirketler” olmak üzere iki farklı kategoride 
daha ödül verildi.
Ana faaliyetleri dışındaki alanlarda gelir yaratan projeler 
oluşturan şirketler, “En İyi Kurum İçi Girişim Projesi Ödü-
lü’nün” sahibi oldu. Ödül değerlendirmesi, yaratılan projenin 
şirketin ana faaliyet alanına uzaklığına ve yarattığı ciro/etki 
dikkate alınarak yapıldı. 

ALİBEYHÖYÜĞÜ 
GES, STONE 

GROUP'A SATILDI
Zorlu Enerji Elektrik Üretim 
AŞ’nin, Konya’nın Çumra ilçe-
sinde kurmayı planladığı 18 MW 
kurulu güce sahip olacak, Alibey-
höyüğü Güneş Enerjisi Santrali 
(GES) Projesi’ne ilişkin üretim li-
sansını; yüzde 100 bağlı ortaklığı 
olan Çumra Güneş Enerjisi ve Üre-
tim AŞ’ye devretmek üzere Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu’na 
(EPDK) yaptığı başvuru uygun bu-
lundu. 
Zorlu Enerji, Konya Çumra’daki 
18 MW’lik Alibeyhöyüğü Güneş 
Enerji Santrali’ni Antalyalı turiz-
mci Stone Group’a satmak üzere 
prensipte anlaşmaya vardı. An-
cak devir işlemleri, gerekli izin 
ve hazırlıkların tamamlanmasın-
dan sonra gerçekleşecek. Antalya 
Gündoğmuş kökenli Taş Ailesi’ne 
ait Stone Group, 7 oteliyle yakla-
şık 14 bin yatak kapasitesine sa-
hip. Stone Group bu özellikleriyle 
Antalya’nın yerel sermayeli en 
büyük turizm yatırımcıları arasın-
da yelim alıyor.  

 PANO 
Aycan Kızıldağ
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KİRLİ YAKIT ENJEKTÖRÜ TEMİZ YAKIT ENJEKTÖRÜ

Temizler.
Korur. 
Tasarruf Sağlar.

Katkısız yakıtlara göre test edilmiştir. Active-3 teknolojili yakıtların etkileri; yakıt tipi, araç türü, yaşı, bakım durumu, sürüş şekli ve 
hava ve yol şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. V/Max EuroDiesel %100’e kadar, V/Max Kurşunsuz 95 %75’e kadar motoru temizler.  
V/Max Kurşunsuz 95’in %5,1, V/Max EuroDiesel’in %3,7, V/Pro EuroDiesel’in %2,6 yakıt tasarrufu sağladığı, bağımsız kuruluşlarca tespit 
edilmiştir. Görseldeki motor, dizel araçlar için temsilidir. Detaylar için: www.petrolofisi.com.tr
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PETROL OFİSİ ‘ÜÇÜNCÜ 
GÖZ’ÜN ŞAMPİYONLARI 

ÖDÜLLERİNİ ALDI
Petrol Ofisi, sektöre referans hizmet kalitesini 
geliştirmek ve yeni zirvesine çıkarmak üzere 
çalışmalarına devam ediyor. Petrol Ofisi, bu 
alanda verdiği eğitim, geliştirme ve benzeri 
çalışmaların sonuçlarını da Üçüncü Göz prog-
ramında gizli müşteri denetimleriyle düzenli 
olarak kontrol ediyor. Petrol Ofisi’nin 2018 
yılı son çeyreğinde çeşitli kriterlerden oluşan 
hizmet standartlarında en yüksek puanı alan 
7 bölgenin birincisine ödülleri, Petrol Ofisi 
Genel Müdürlüğü’nde CMO Beril Alakoç ve 
Ticari Pazarlama Müdürü Aykut Yüksel’in ev 
sahipliğinde düzenlenen törenle verildi.
Törende, 2018 son çeyrek verilerine göre; Ak-
deniz Bölge şampiyonu (Adana) Karaca Akar-
yakıt adına Ahmet Karaca, Ege Bölge Şam-
piyonu (Balıkesir) Ertaş Petrol adına Onur 
Ortaköylü, Güney Marmara Bölge Şampiyonu 
(Denizli) Özkanlar Petrol adına İbrahim Emre 
Özkan, Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölge 
Şampiyonu (Kahramanmaraş) Üngüt Petrol 
adına Sermet Çuhadar, Karadeniz Bölge Şam-
piyonu (Samsun) Ergenler Petrol adına Hasan 
Ergen, Marmara Bölge Şampiyonu (İstanbul) 
Birol Petrol adına Muharrem Topçuoğlu, Orta 
Anadolu Bölge Şampiyonu (Kayseri) Çavdar-
lar Petrol adına Noman Çavdar, ödüllerini 
Petrol Ofisi yetkililerinin elinden aldılar.

BEREKET ENERJİ, İŞ 
KAZALARINI AKUT İLE 

ÖNLEYECEK 
Bereket Enerji Üretim, yenilenebilir enerji santralların-
daki iş kazalarını tamamen önlemek amacıyla (Arama 
Kurtarma Derneği) AKUT ile bir iş birliği yaptı.

“2019 yılı için sıfır iş kazası” sloganıyla hedef belirle-
yen Bereket Enerji Üretim, bu çerçevede ‘Afetlere karşı 
hazırlıklı olmak ve kazaları önlemek’ konularını içeren 
eğitim programını AKUT ile birlikte hayata geçirdi. 

Türkiye genelinde 30 yenilenebilir enerji santralı bu-
lunan Bereket Enerji Üretim Genel Müdürü Ömer Fatih 
Keha, Bünyemizdeki yenilenebilir enerji santralları-
mızda insanı odağımıza alan, güvenlikten asla ödün 
vermeyen bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Hedefimiz, 2019 yılı için sıfır iş kazası. Bu hassasiyet 
ve sürdürülebilir üretim anlayışımızla eminiz ki ülke-
miz için katma değer yaratan işlere imza atmaya de-
vam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bereket Enerji Üretim Genel Merkezi’nde gerçekleşen 
eğitimde konuşan AKUT Başkanı Recep Şalcı, afetler 
ve kazalara karşı mücadelede eğitimin rolünü anlattı. 
Eğitimden sonraki aşamanın planlama ve uygulama 
olduğu dile getiren Şalcı, şirketin santralları için sa-
hada periyodik çalışma gerçekleştirildiğini belirterek, 
“Amaç afetlere karşı hazırlıklı olmak ve olası kazaları 
önlemek” dedi.

Öte yandan Bereket Enerji, 9 banka ile olan, faiziyle 
birlikte 4,6 milyar dolarlık borcunu yapılandırdığını 
duyurdu. Bloomberg.ht’de yer alan habere göre, Deniz-
li merkezli, 1995’den bu yana enerji üretimi yapan ve 
kömürle yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere top-
lam 2.100 MW kurulu güce sahip olan Bereket Enerji, 
temmuz ayında borç yapılandırması için bankalarla 
görüşmelere başlamıştı.
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 PANO  

Yenilenebilir enerji alanında, uluslararası 
ve yerel tecrübelerimizle çözüm ortağıyız.

Proje geliştirme, inşaat ve işletme 
ortağınız ya da hizmet sağlayıcınız 
olarak tüm uzmanlığımızı sunuyoruz

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

Renewable Energy Systems

RESanatolıaGörseli_200x265_211218.indd   1 21/12/2018   14:42:43



BOĞAZİÇİ ELEKTRİK, 
MÜŞTERİLERİNE 25 BİN 

BEZ ÇANTA HEDİYE EDİYOR
CK Enerji Boğaziçi Elektrik, ‘Dünya Günü’nde 
daha temiz bir dünya için müşterilerine 25 bin 
geri dönüşümlü bez çanta dağıttı. Plastik poşet 
kullanımının doğaya verdiği zararla ilgili farkın-
dalık yaratmayı hedefleyen CK Enerji Boğaziçi 
Elektrik, 22-29 Nisan tarihleri arasında Müşteri 
Hizmet Merkezleri’nde yeni abonelik yapan her-
kese bez çanta verdi. 
CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit 
Bakal, 22 Nisan Dünya Günü ve takip eden bir 
hafta boyunca müşterilerine geri dönüşümlü 
bez çanta hediye ettiklerini belirterek “Müşteri 
Hizmet Merkezleri’mize (MÜHİM) gelerek yeni 
abonelik başlatan müşterilerimize çok kullanım-
lı bu çantalardan verdik. Yaklaşık 25 bine yakın 
bez çantayı müşterilerimize hediye etmek üzere 
MÜHİM’lerimize gönderdik. Elektrik perakende 
sektörünün lider şirketi olarak kendimizi sade-
ce elektrik satan bir şirket olarak konumlamıyo-
ruz. Enerji Okuryazarlığı projemiz ile bir yandan 
enerji tasarrufunu desteklerken diğer yandan 
çevre konusunda farkındalık yaratmayı hedefli-
yoruz. Kolay yöntemlerle tüketim alışkanlıkları-
mızı değiştirerek çevreyi korurken diğer yandan 
dışa bağımlılığı azaltarak ekonomimize destek 
olabiliriz. Daha temiz bir çevre ve daha güçlü 
bir ekonomi için Türkiye genelinde plastik poşet 
kullanımının azaltılmasına biz de destek vermek 
istedik” diye konuştu.

LİMAK ENERJİ ENGELSİZ 
MÜZİK KOROSU, 
ANKARA’DAYDI 

Limak Enerji bünyesinde oluşturulan ve yurdun 
dört bir yanında verdiği konserlerle engelli va-
tandaşlarla gönül köprüsü kuran “Limak Enerji 
Engelsiz Müzik Korosu” Bursa, Balıkesir, İsken-
derun, Lüleburgaz ve İstanbul’da verilen kon-
serlerin ardından, Ankara’da da dinleyicilerle 
buluştu. “Notalar Engel Tanımaz” diyerek yola 
çıkan koronun, konserlerden elde ettiği gelir, 
engelliler yararına kullanılmak üzere çeşitli ku-
rumlara bağışlanıyor. 
Engelli vatandaşlara destek olmak amacıyla 
farklı yörelere ait Türk Halk Müziği ve Türk Sanat 
Müziği eserlerini seslendiren koronun 20 üyeden 
7’sini engelli vatandaşlar oluşturuyor. Orkestra 
şefliğini Ümit Akkuş’un yaptığı koro, aylar süren 
çalışmalar sonucu Türkiye’nin dört bir yanında 
konserler verdi. 
Ankara’daki konsere Limak Yatırım Yönetim 
Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Limak Enerji Yö-
netim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, Limak 
Enerji Dağıtım Gurubu CEO’su İsmail Ergüneş, 
Devlet Opera Balesi Genel Müdürü ve Limak Fi-
larmoni Orkestrası solisti tenor Murat Karahan’n 
yanı sıra çok sayıda davetli, engelli bireyler ve 
aileleri ve Limak Holding çalışanları katıldı.

TANAP’TAN SAĞLIK 
BAKANLIĞI’NA 20 YENİ 

AMBULANS DESTEĞİ 
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TA-
NAP), Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı (SEIP) 
kapsamında Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı ek 
protokol ile 20 tam donanımlı acil yardım am-
bulansını daha Acil Sağlık Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü’ne hibe ediyor. Konuyla ilgili imza töre-
ni Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürü Semih Korkut ve TANAP Genel Müdürü 
Saltuk Düzyol tarafından 26 Nisan 2019 tarihin-
de Ankara’da gerçekleşti.
TANAP SEIP’in Doğrudan Yatırım Programları 
ile fonlanan projenin 2018’de imzalanan Proto-
kol’üyle 13 adet ambulans Boru Hattı güzerga-
hında hizmet vermek üzere teslim edilmişti. 
5,9 milyon TL değerindeki ek protokol ile hibe 
edilen 20 acil yardım ambulansı 9 şehre dağıtı-
lacak. TANAP’ın Sağlık Bakanlığı’na hibe edeceği 
toplam acil yardım ambulansı sayısı 33’e, destek 
ise 9,3 milyon TL’ye ulaşmış olacak. Proje kap-
samında temin edilecek ambulanslar 19 ile da-
ğıtılmış olacak. Ek protokolle sağlanan destekle 
TANAP güzergahında bulunan Ankara, Eskişehir, 
Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, 
Tekirdağ ve Edirne’deki kırsal bölgelerde sağlık 
hizmetlerinin kalitesinin ve etkisinin artırılması 
amaçlanıyor. 

“ENERJİK” ÇAĞRI 
MERKEZLERİNDE 

YOĞUNLUĞU AZALTACAK
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), bir süre-
dir üzerinde çalıştığı yapay zeka destekli dijital 
asistanı “Enerjik” ile müşterilerinin talep ve so-
rularını hızlı ve kaliteli şekilde insan müdahalesi 
olmadan yanıtlayabilecek. Müşteri memnuniye-
tini ön planda tutan TREDAŞ, yapay zeka destekli 
dijital asistan uygulaması “Enerjik” ile elektrik 
dağıtım sektörüne farklı bir boyut kazandırma-
ya hazırlanıyor. Elektrik dağıtım sektöründe ilk 
olacak dijital asistan uygulaması ile müşteriler 
hem zamandan tasarruf edecek hem de talebini 
saniyeler içinde iletmiş olacak. Google Asistan 
uygulaması ile entegre çalışacak olan Enerjik, 
müşterilerin sesli komutlarını da algılayarak her 
türlü bilgiyi müşterilere aktarabilecek.
TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, 
müşteri hizmetleri alanında son yıllarda büyük 
teknolojik yatırımlar yaptıklarını belirterek, 
müşterilerine dijital bir deneyim sunmak için di-
jital asistanı devreye alacaklarını ifade etti.
Dijital asistan uygulamasına, TREDAŞ çalışanla-
rının yüksek enerjisinden esinlenerek “Enerjik” 
adı verdiklerini söyleyen Bilgili, bölgede çok 
daha verimli, etkin ve hızlı şekilde hizmet vere-
rek müşteri memnuniyetini en üst seviyede tu-
tacaklarını belirtti. Bilgili yakın gelecekte enerji 
sektöründeki birçok firmanın da bu dijital dö-
nüşüme geçebileceğini düşündüğünü sözlerine 
ekledi. 
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SIRBİSTAN, TÜRKAKIM İNŞAATINA BAŞLADI
Sırbistan, ülke sınırları içindeki TürkAkım Doğal 
Gaz Boru Hattı inşa çalışmalarına başladı.
Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Daciç, Sırbistan’ın 
Rus doğal gazını Avrupa’ya taşıyacak olan TürkA-
kım’ın kendi ülke sınırları içindeki bölümünün 
inşaatına başlandığını açıkladı.
Gazprom, doğal gazı Türkiye’den Bulgaristan, Sır-
bistan ve Macaristan üzerinden Avrupa’ya naklini 

planlıyor. TürkAkım, Rus doğal gazını Karadeniz 
üzerinden doğrudan Türkiye’ye ve daha sonra Tür-
kiye’nin sınır komşusu olduğu ülkelerin sınırına 
kadar ulaştırmayı planlıyor. Doğal gaz boru hat-
tının ilk ayağı Türk piyasası için, ikinci ayağı ise 
Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinin doğal gaz 
temini için öngörülüyor. Her bir kolun kapasitesi 
yılda 15,75 milyar m3 olacak.

MİMSAN GRUP, TAŞKENT’İ ISITACAK 
Mimsan Grup, Özbekistan’ın şehir ısıtma altyapısı-
nı yenilemek üzere yatırım ve iş birliği anlaşması 
imzaladı. Yıllık 300 milyon dolarlık pazardan en 
büyük payı almayı hedefleyen Mimsan, kullana-
cağı ekipmanı da Taşkent’te kuracağı fabrikada 
kendi teknolojisiyle üretecek. Afyonkarahisar’dan 
Malatya’ya, Çorum’dan Adana’ya, Türkiye’nin dört 

bir yanında kurduğu biyokütle enerji santralleriy-
le atıktan enerji elde edilmesini sağlayan Mimsan 
Grup, yurt dışı atağına kalktı. Orta Asya ülkele-
rinde faaliyet göstermek üzere, bölgenin merkezi 
konumundaki Özbekistan’da Mimsan Central Asia 
adlı bir şirket kuran Mimsan Grup, bayi ve teknik 
servis teşkilatını oluşturuyor. Mimsan Central 
Asia, kuruluşunun hemen ardından Özbekistan’da 
bir fabrika yatırımı yapma kararı aldı. 
Başkent Taşkent’te 40 bin metrekarelik alanda ku-
rulacak tesiste 400 kişi istihdam edilecek. Mimsan 
Grup’un Özbekistan’da gerçekleştireceği yatırım-
ların çerçeve anlaşması da Taşkent’te düzenlenen 
bir törenle, Özbekistan Şehircilik Bakanlığı, İnşaat 
Bina Hizmetlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı 
Camalov Ğofir Arıbcanoviç ile Mimsan Grup CEO’su 
Hacı Ahmet İlhan tarafından imzalandı. 

YEKDEM’DEN YARARLANMA SÜRESİ 11 AY UZATILDI
YEKDEM’den yararlanma süresi; 2011 yılı Nihai 
YEK Listesi’ne girmeyen tesisler için bir yıl; liste-
ye giren tesisler için 11 ay uzatıldı.  Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK), Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) 
kapsamına giren ve 1 Kasım 2010 ile 21 Ağustos 
2011 tarihleri arasında işletmeye alınmış ancak 
2011 yılı Nihai YEK Listesi’nde yer almayan te-
sislerin YEKDEM’den son yararlanma yılını takip 
eden ilk takvim yılında YEKDEM’den yararlanabi-
leceğine karar verdi. 

Aynı kararda, 1 Kasım 2010 ile 21 Ağustos 2011 ta-
rihleri arasında işletmeye giren ve 2011 yılı Nihai 
YEK Listesi’nde yer alan tesislerin de YEKDEM’den 

son yararlanma yılını takip eden ilk takvim yılının 
11 ayında YEKDEM’den yararlanabilecekleri hük-
me bağlandı. 
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Alpet CEO’su  
‘Yılın İnovasyon Lideri’ seçildi 

28 ayrı kategoride yaklaşık 2 milyon kişinin oylarıyla belirlenen 6. Altın Palmiye Ödülleri 
sahiplerini buldu. İş, sanat, siyaset ve medya dünyasından birçok ünlünün katıldığı ödül tö-
reninde Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, Kültür Sanata Katkı Onur 
Ödülü’ne değer görülürken Alpet CEO’su Ali Murat Yeşilyurt da Yılın İnovasyon Lideri seçildi.  

Dünyaca ünlü sanatçılar Alexandra Stan ve Akcent’in de onur konuğu olarak sahne 
aldığı 6. Türkiye Altın Palmiye Ödül Törenine; iş, sanat, siyaset, basın ve televizyon dünya-
sından birçok ünlü isim katıldı.

6.Altın Palmiye Ödülleri kapsamında verilen Yılın İnovasyon Lideri ödülü Altınbaş Hol-
ding grup şirketlerinden Alpet’in CEO’su Ali Murat Yeşilyurt’a verildi. Finans ve enerji sek-
törlerinde başarılı işlere imza atan Ali Murat Yeşilyurt’un sistem geliştirme ve verimlilik 
arttırma konularında hayata geçirdiği birçok proje bulunuyor. Törende ayrıca Alpet Yöne-
tim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş, Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı ödülünü Burha-
nettin Kocamaz’a verirken, Yılın Girişimci İş Adamı seçilen Yunus Emre Gül de ödülünü 
Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş’ın elinden aldı

DOSİDER’de Vardan yeniden başkan seçildi
Kurulduğu 1993 yılından bu yana, ülkemizde doğal gaz 

sektörünün gelişmesi için hizmet veren Türk doğal gaz ci-
hazları sektörünün en önemli yerli ve yabancı sanayi ve ticari 
kuruluşlarını bünyesinde bulunduran Doğal Gaz Cihazları Sa-
nayicileri ve İş Adamları Derneği (DOSİDER), 13. Olağan Genel 
Kurul Toplantısını 5 Nisan 2019 günü gerçekleştirdi.

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Ömer Cihad Var-
dan “DOSİDER olarak güçlü vizyonumuz, öngörülerimiz ve 
değerli üyelerimizden aldığımız güç ile başarılı bir faaliyet 
dönemini geride bıraktık, ileriye de umut ve heyecanla bakı-
yoruz” sözleriyle doğal gaz cihazları sektörünün büyümesini 

ve ekonomiye katkısını önümüzdeki dönemlerde de devam 
ettirmesinin, dinamik bir Türkiye için vazgeçilmezlerden oldu-
ğunu belirtti. 

Konuşmaların ardından yapılan seçimde DOSİDER’in yeni 
yönetimi şu isimlerden oluştu: Ömer Cihad Vardan, Dr. Ce-
lalettin Çelik, R. Rezzan Özsarfati, K. Ayhan Eren, Ali Ender 
Çolak, Alper Avdel, Mehmet B. Özokumuşoğlu, Ali Aktaş, Zeki 
Özen, Koray Fedar. 

Olağan genel kurul toplantısından sonra gerçekleştirilen 
ilk yönetim kurulu toplantısında yapılan görev dağılımı sonu-
cunda Ömer Cihad Vardan dördüncü kez başkan seçildi. 

Petrol Ofisi’nden Serhan Ulga,  
“En Etkin 50 CFO” listesine girdi 

Fortune Türkiye ve DataExpert’in 
katkılarıyla yürütülen, bu yıl dördüncü-
sü hazırlanan “En Etkin 50 CFO” araş-
tırması kapsamına dahil edilen binin 
üzerinde kuruluş, son dört yılın 
Fortune 500 ve ISO 500 listeleri, 
borsaya kota şirketler, holding-
ler ve araştırmaya yapılan baş-
vurular baz alınarak oluşturuldu. 
Petrol Ofisi’nin CFO’su Serhan 
Ulga da “En Etkin 50 CFO” ara-
sında yerini aldı.

Konuyla ilgili bir açıklama 
yapan Serhan Ulga, Petrol 
Ofisi’nin finansal yapısında 
önemli bir gelişim ve dönü-
şüm süreci yönetildiğini belirte-

rek “Türkiye’nin en büyük üçüncü 
şirketinde finans dahil her alanda 
önemli bir gelişim, dönüşüm sü-

reci yönetiliyor. Bir yandan 
şirket faaliyetleri tüm 
gücüyle sürerken, diğer 
yandan birbirini etkile-
yen tüm iş süreçlerin-
de geliştirmeler, ye-
niden yapılandırmalar 

yaşandı. Biz de finans 
alanında iş süreçlerin-
de, alt yapıda ve orga-
nizyonel yapıda önemli 
adımlar attık” açıkla-
masında bulundu.

Shell & Turcas’ta iki üst düzey atama
Shell & Turcas, yönetim kadrosunda iki üst dü-

zey atama gerçekleştirdi. Shell & Turcas Yatırım-
lar Müdürü olarak görev yapan Onur Sezer, Shell & 

Turcas Ticari Yakıtlar Direktörü oldu. Daha 
önce Ticari Yakıtlar Direktörlüğü göre-

vini sürdüren Evren Diker de Ortadoğu 
ve Afrika Bölgesel Lisans Müdürlüğü 
görevine atandı.

Shell & Turcas Ticari Yakıtlar Di-
rektörlüğü’ne atanan Onur 

Sezer, Shell & Turcas’taki 
kariyerine 2005 yılında Pe-
rakende Satışlar Mıntıka 
Müdürü olarak başladı. 
Konya ve Mersin’de gö-
rev aldıktan sonra Adana 
ve Ege Bölge Yatırım Uz-
manı olan Sezer, 2016 

yılından beri Batı Türkiye 
Yatırım Müdürü olarak görev 

yapıyordu. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakül-
tesi İngilizce İktisat bölümü mezunu olan Sezer, 
14 yıllık Shell & Turcas kariyerinde çok sayıda bü-
yüme projesine imza attı. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 
bölümü mezunu olan Evren Diker, 18 yıllık Shell 
& Turcas kariyeri sırasında ağırlıklı olarak satış 
ve operasyon alanlarında görev aldı. Shell & 
Turcas, Filo Çözümleri operasyonlarının bü-
yümesine katkıda bulunan Diker, Satış Des-
tek ve Fiyatlandırma Müdürü olarak Güney 
ve Doğu Avrupa ülkelerinde SAP projesinin 
hayata geçmesini sağladı ve satış destek 
operasyonunu yönetti. Diker, son 4 yıl-
dır Ticari Yakıtlar Direktörlüğü görevi-
ni yürütüyordu. Diker, yeni görevinde 
Shell’in Küresel Lisans Pazarı Pe-
rakende kolu bünyesinde yer alan 
EMEA Bölgesindeki 30 ülkeden ve 
15 lisanstan sorumlu olacak.

TEİAŞ’ta genel müdürlük  
Kaldırım’a emanet

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atama ka-
rarı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, TEİAŞ 
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Orhan Kaldırım atandı. Bir süredir TEİAŞ Ge-
nel Müdür Vekili olarak görev yapan Orhan Kaldırım, 16 Nisan 2019 tarihli, 2019/83 nolu 
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile asaleten TEİAŞ Genel Müdürü olarak atandı.  

1974 yılında Bayburt’ta doğan Orhan Kaldırım, 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi 
Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirdi; 2006 yılında da İstanbul Ticaret Üniversitesi 
İşletme Bölümünden MBA derecesi aldı. 

1997-2015 yılları arasında Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ’de mühendis, başmü-
hendis, müdür yardımcısı, işletme müdürü, genel müdür yardımcısı ve sistem iş-
letme direktörü olarak çalışan Kaldırım; 2015-2017 yılları arasında TEİAŞ’ta çeşitli 
görevler üstlendi. 
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AKSA ENERJI KÖMÜRE 390 
MILYON DOLAR YATIRIM YAPTI

3. Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı ve Fua-
rı’nda bir konuşma yapan Aksa Enerji Yönetim 

Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şam, Bolu Göynük’teki lin-
yit termik santralinde temiz kömür enerjisi üretmek 
için 390 milyon dolar yatırım yaptıklarını ve 270 MW 
kurulu güce sahip santralin 150 bin hanenin elektrik 
ihtiyacına cevap verebildiğini belirtti.

Türkiye Kömür İşletmeleri’nin açtığı Göynük’teki 
maden sahasının işletilmesi ve termik santral kurul-
ma ihalesini 2006 yılında kazandıklarını anımsatan 
Şam, “Hızla çalışmalarımızı tamamladık ve 390 mil-
yon dolar yatırımla 270 MW kurulu güce sahip linyit 
termik enerji santralimizi kurduk ve şu anda bu sant-
ralimizde kullandığımız teknolojiyle kömürden temiz 
enerji elde ediyoruz” şeklinde konuştu. 

Aksa Enerji’nin Göynük’teki linyit termik enerji 
santralinin Türkiye Kömür İşletmeleri’nin özel sek-
törle gerçekleştirdiği ilk anlaşma olması nedeniyle de 
önemli olduğunu söyleyen Şam, linyit madenin de ak-
tif ve 31,2 milyon ton kömür rezervine sahip olduğunu 
sözlerine ekledi. 

ENKA INŞAAT, GÜRCISTAN’DA 
433 MW GÜCÜNDE  

HES KURACAK

Enka İnşaat ve Sanayi AŞ; yüzde 90’ına sahip 
olduğu Namakhvani Cascade HES Projesi’nin 

geliştirilmesi, inşası, sahiplenilmesi ve işletilmesi 
kapsamında Gürcistan hükümetiyle 25 Nisan 2019 
tarihinde Yap-İşlet Sözleşmesi imzaladı. 

Gürcistan’ın Rioni Nehri üzerine kurulacak olan 
Namakhvani Cascade HES Projesi; 333 MW gücünde-
ki Namakhvani HES ve 100 MW gücündeki Tvishi HES 
olmak üzere iki ayrı hidroelektrik santralinden oluşa-
cak. Enka’nın yatırımının toplam maliyetinin 750 mil-
yon doları bulması öngörülüyor. 

Enka İnşaat, Namakhvani Cascade HES Projesi 
tamamlanıp santraller üretime geçtikten sonraki 15 
yıl boyunca her yıl, eylül ve nisan ayları arasında se-
kiz aylık diliminde Enerji Alım Anlaşması kapsamında 
devlet garantisi altında üretim yapacak. Alım garan-
tisi, tesisin toplam üretiminin yaklaşık yüzde 60’ına 
tekabül ediyor. Eylül-nisan arası dönemde üretilen 
enerji ise ağırlıklı kısmı Türkiye’ye olmak üzere Gür-
cistan’dan ihraç edilecek. Namakhvani Cascade HES 
Projesi’nin 2023 yılında devreye girmesi planlanıyor.
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ZORLU ENERJI YENI 
ELEKTRIKLI ŞARJ 
ISTASYONLARIYLA  

TÜRKIYE’YI KAPLIYOR

Türkiye’de hayata geçirdiği elektrikli şarj istas-
yonlarıyla tasarruflu, sıfır emisyonlu ve sessiz 

elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkıda bulunan 
Zorlu Energy Solutions (ZES), Isparta’da kurduğu yeni 
şarj istasyonu ile 5 büyük kenti Antalya ile bağlarken 
Akhisar’da kurulan yeni şarj istasyonu ile İstanbul – 
İzmir rotasını kesintisiz elektrikli araç sürüşü için 
güçlendiriyor.

Sadece şehir içi kullanım için değil, aynı zamanda 
şehirlerarası seyahatlerde de elektrikli araç sahip-
lerinin ulaşımını kolaylaştırmak ve onlara kesintisiz 
bir sürüş deneyimi sunmak için çalışmalarına devam 
eden ZES, bu kapsamda Isparta ve Akhisar’da yeni 
elektrikli şarj istasyonlarının açılışını gerçekleştirdi.

Isparta’ya kurduğu ve kentin en hızlısı olan şarj 
istasyonuyla Antalya ve Afyon arası rotayı elektrik-
li araçlar için kesintisiz olarak mümkün kılan ZES, 
İstanbul, Ankara ve İzmir’den Antalya’ya yapılacak 
elektrikli araç seyahatlerine de imkan sağlıyor. Ak-
hisar’ın ilk şarj istasyonunu da hayata geçiren ZES, 
böylece İstanbul ve İzmir arasında seyahat yapacak 
elektrikli araç sahiplerinin rotasını kuvvetlendirmekle 
kalmayıp aynı zamanda iki nokta arasını da hızlandır-
mış oldu. ZES istasyonları, aynı anda 4 aracı şarj ede-
biliyor ve araçlar 30 dakika içinde yüzde 80 oranında 
şarj seviyesine ulaşabiliyor. 

FRANSA, GÜNEŞ ENERJILI 
OTOPARKA KAVUŞTU

Elektrikli araçların dünya genelinde yaygınlaş-
maya başlamasıyla otoparklarda kurulan gü-

neş enerjisi santralleri çok daha avantajlı bir konuma 
kavuştu. Ayrıca yer tasarrufu ve elektrik üretiminde 
daha fazla verim sağlayan bu santrallerin en büyüğü 
ise Fransa’da kuruldu. Fransız yenilenebilir enerji şir-
keti Neoen, Fransa’nın Corbas şehrinde 12.5 hektarlık 
endüstriyel park alanında güneş enerjisi santrali kur-
du. Santral 19,1 milyon euro yatırımla beş ay içinde 
kuruldu. 

Fransız hükümeti tarafından alım teşviğinden 
yararlanan santral ürettiği yıllık 19,5 GWh elektriği 
şebekeye 0,102 € / kWh fiyatla satıyor. Neoen Genel 
Müdürü Xavier Barbaro, santralin kurulum maliyetinin 
normal yere monte edilen santrallere göre iki kat fazla 
olduğunu, ancak farkın büyük ölçüde elektrik iletimin-
deki tasarrufla dengelendiğini söyledi. Barbaro,“Yere 
monte edilmiş bir dizi panel yaklaşık 50-60 € / MWh 
elektrik üretirken güneş enerjili otopark santrali ile 
80-90 € / MWh gibi bir değerde elektrik üretebilirsi-
niz. Dizi başına şebeke maliyetlerinde 30 € / MWh’lik 
tasarruf ettiğinizi de unutmayın” dedi.

Güneş enerjili otopark santrallerde en büyük so-
runun üretilen elektriğe yerinde bir talebin olmama-
sı olduğuna dikkat çeken Barbaro, elektrikli araçların 
yaygınlaşmaya başlamasıyla artık bu durumun da de-
ğişmeye başladığını kaydetti. Bu santrallerin bir diğer 
avantajının da Fransız halkının hassas olduğu arazi-
lerin kullanılması konusunda alanın gerçek kullanım 
amacına engel olmaması olduğunu sözlerine ekledi. 

KAR TANESINDEN ELEKTRIK 
ÜRETECEK TEKNOLOJI 

BULUNDU

ABD’nin Los Angeles şehrinde kurulu bir araş-
tırma üniversitesi olan Los Angeles Kaliforniya 

Üniversitesi’nden bir ekip, kar tanelerinin düşüşünden 
elektrik üreten bir cihaz üretti. Türünün ilk örneği olan 
bu nanojeneratör plastik bir levha gibi ucuz, küçük, 
ince ve esnek. Cihaz aynı zamanda bir meteoroloji 
istasyonu gibi de işlev görüyor ve ne kadar kar yağ-
dığını, karın yağış yönünü ve rüzgârın yönünü ve hızı-
nı söyleyebiliyor. Ayrıca Teng adı verilen bu sistemler 
ayakkabıların altı gibi pek çok yere uygulanabiliyor. 

Projenin temelinde ise triboelektrik etkisi adı veri-
len bir olgu yatıyor. Bu olguya göre iki materyal temas 
ettiğinde ortaya elektrik yüklenmesi çıkıyor. Araştır-
macıların kar tabanlı triboelektrik nanogenerator veya 
kar TENG adını verdikleri cihaz, elektron değişimleri 
yoluyla elektrik üretiyor. Kar tanelerinin + yüklü olması 
elektron verdikleri anlamına geliyor. Bu da kar tane-
lerinin negatif yüklü olan maddelerle etkileşime gire-
bileceği anlamına geliyor. Yağan kar, negatif elektrik 
yüklü silikon yüzeyine temas ettiğinde, cihaz oluşan 
elektriği yakalıyor.

UCLA’da araştırmacı olarak görev alan kimyager 
Maher El-Kady, “Kar zaten yüklü, o yüzden de düşün-
dük ki neden karşısında ters yüklü bir madde koyup 
aradaki elektriği toplamayalım?” diyor. 

Elde edilen enerji çok fazla olmasa da araştırma-
cılar, gelecekte bu teknolojinin güneş panelleriyle bir-
leştirilebileceğine dikkat çekiyor. Teknolojinin entegre 
edilmesiyle panellerden daha uzun süre, daha farklı 
koşullardan da enerji elde edilmesi sağlanabilecek. 

DÖRT YEKA IHALESI IÇIN 8 
ŞIRKET YARIŞACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, YEKA RES-2 
yarışma başvurularını aldı. Toplam 1000 me-

gavat kapasiteli dört farklı bölge için yapılacak İkinci 
Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA 
RES-2) ihalesine 9 şirket başvuruda bulundu. Bağ-
lantı bölgelerine göre santraller için Aydın’da 4, Balı-
kesir’de 8, Çanakkale’de 6 ve Muğla’da 4 olmak üzere 
toplam 22 başvuru yapıldı. Santraller için toplam 1 
milyar dolar yatırım yapılacak. 

1 milyon 200 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşı-
laması beklenen santraller için açık eksiltme usulüyle 
gerçekleştirilecek ihalenin tarihi daha sonra duyuru-
lacak. İhalede kilovatsaat başına tavan fiyat 5,5 dolar/
cent olacak ve her dört bölge için ayrı fiyat teklifleri 
yapılacak.

Dört farklı bölge için yapılacak toplam bin megavat 
kapasiteli İkinci Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kay-
nak Alanı (YEKA RES-2) ihalesine 8 şirket başvurdu.  
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ROMANYA, DOĞAL GAZ ILETIM 
HATTINI GENIŞLETIYOR 

Romanya kamu doğal gaz şirketi Transgaz, Ka-
radeniz-Podisor Doğal Gaz Boru Hattı proje-

sinde çalışmalara bu ayın sonunda başlayacak. Ro-
men gaz iletim şirketi Transgaz, ülkenin Karadeniz 
kıyılarını ulusal iletim sistemine ve Bulgaristan’dan 
Romanya, Macaristan ve Avusturya’ya uzanan boru 
hattına (BRUA) bağlayan bir boru hattı yapımı için 
çalışmalara başlama izni aldığını açıkladı. Geçtiği-
miz günlerde Romanya Ekonomi Bakanlığı hattın 
kurulum çalışmalarının nisan ayı sonu itibariyle 
başlanacağını kaydetmişti. 

Hat, ülkenin güneydoğusundan batıdaki Cons-
tanța, Călărași ve Giurgiu kentlerine kadar uzana-
cak. 403.4 milyon dolar değerindeki Karadeniz-Po-
disor Doğal Gaz Boru Hattı projesinin 2021 yılında 
tamamlanması öngörülüyor. 

FRANSIZ ENGIE, KÖMÜR 
SANTRALLERINI SATIYOR

Fransız enerji şirketi Engie kömürden çıkış ve ye-
nilenebilir enerji yatırımlarına odaklanma stra-

teji çerçevesinde yeni bir adım atıyor. Fransız enerji 
şirketi Engie, yenilenebilir enerji varlıklarına odaklan-
mak amacıyla Almanya ve Hollanda’da bulunan top-
lam 2345 MW’lık kömür yakıtlı termik santrallerini 
satacak. Engie, Hollanda ve Almanya’da bazı kömür 
yakıtlı elektrik santrallerini satma konusunda Ame-
rikan yatırım şirketi Riverstone Holdings LLC şirketi 
ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Engie’nin üretiminin 
dörtte birini ifade eden bu satışla birlikte Engie’nin 
borçlarının 200 milyon euro azalacağı kaydedildi.  

YUNANISTAN 438 MW’LIK YENILENEBILIR  
IHALESINI TAMAMLADI

Yunanistan, 437 bin 78 MW kapasiteli açık ek-
siltmeli güneş ve rüzgar enerjisi ihalesini ta-

mamladı. İhalelerin yüzde 47’sini Juwi Hellas şirke-
ti kazandı. Yunanistan Enerji Piyasaları Düzenleme 
Kurumu (RAE) tarafından yürütülen açık eksiltmeli 
yenilenebilir enerji ihalesi 23 Nisan 2019 tarihinde 
tamamlandı. İhalede ortalama fiyat megavatsaat 
başına 57.03 euro oldu.Alman proje geliştiricisi Juwi 
AG’nin Yunanistan birimi Juwi Hellas şirketi ihalede 
toplam 204 MW’lık Kozani Güneş Santrali projesi iha-
lesini kazandı. 

Öte yandan Yunanistan, rüzgar ve güneş enerji-
sinde küçük ölçekli projelerde 300’er MW’lık kapasi-
te tahsisi için yeni bir ihale düzenleyeceğini açıkladı. 
İhalede 500 kW ve 20 MW arası kapasitede güneş 

projeleri ile 50 MW’a kadar rüzgar projeleri ruhsat-
landırılacak. İhalede maksimum fiyat güneşte her 
megavatsaat başına 69.26 euro olarak belirlenirken, 
rüzgarda 69.18 euro olarak belirlendi. İhaleler için 
son başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2019 olarak duyu-
ruldu. RAE, yıl sonuna kadar 430 MW güneş, 400 MW 
rüzgar kapasite tahsisi yapmayı öngörüyor.  
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eden Finger, şirketlerin dijitalizasyon konusunda önü-
müzdeki dönemde daha çok şey yapmak zorunda oldu-
ğunu kaydetti. Finger ayrıca İstanbul’un sadece coğrafik 
konumu gereği değil aynı zamanda Türkiye ve bölgenin 
dinamiğini yansıttığı için de fuar için doğru bir yer oldu-
ğuna dikkat çekti.

Açılışta bir konuşma Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları 
Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan ise akıllı şebeke-
lerle elektrikte 5 milyar TL, doğal gazda ise 1 milyar TL 
olmak üzere yılda toplam 6 milyar lira tasarruf sağlana-
bileceğini kaydetti. Söz konusu tasarruf miktarı ile ülke 

ekonomisine yılda yaklaşık 6 milyar TL doğrudan bir kat-
kı sağlanabileceğini ifade eden Arslan, “Özetle, yaklaşık 
50 milyar TL civarında yapılacak bir yatırımın bugünün 
döviz kuru esas alındığında 10 yıl gibi bir sürenin sonun-
da kendisini amorti edeceğini söyleyebiliriz” dedi. 

 “Ar-Ge ve inovasyon artı bir maliyet olarak 
görülmemeli”

Etkinliğe video konferans yöntemiyle bağlanan Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, teknolojinin 
artık enerji sektöründe daha başat bir rolde olması ge-
rektiğini ve bunun için güçlü bir dijital altyapıya ihtiyaç 

7. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehir-
ler Kongre ve Fuarı (ICSG İstanbul 2019) 25-26 Ni-
san tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle düzen-
lenen ICSG İstanbul 2019’un açılışında bir konuşma 
yapan 

ICSG İstanbul 2019 Yürütme Kurulu Başkanı Prof. 
Matthias Finger, dijitalizasyon son 10 yılın en önem-
li gündem maddesi olduğunu belirterek, şirketlerin 
verimlilik, sürdürülebilirlik gibi birçok alanda dijital 
dönüşümün sunduğu fırsatlardan yararlandığını 
kaydetti. Tüm sektörün bu etkinlikte son gelişmele-
ri değerlendireceği ve iletişim kurabileceğini ifade 

Dijitalizasyon, sürdürülebilirlik ve verimlilik temasıyla bu yıl 7’ncisi düzenlenen İstanbul Akıllı 
Şebekeler ve Şehirler Kongresi’nde konuşan Enerji Bakanı Dönmez, Ar-Ge yatırımını, inovasyonu artı 
bir maliyet olarak değerlendirmekten ziyade her alanda, her sektörde piyasa şartlarını geliştirecek 
birer enstrüman olarak görmek gerektiğini söyledi. GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan ise akıllı sayaçlarla 
elektrikte 5, doğal gazda ise 1 milyar dolar tasarruf sağlamanın mümkün olduğunu dile getirdi…

HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ENERJİ 
SİSTEMİ KURMAK

Akıllı Şebeke Dönüşüm Stratejileri” konulu panelde konuşan 
Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, akıllı 
şehirleri yaratırken hedefin teknoloji ve toplum arasındaki et-
kileşimde sürdürülebilir bir enerji sistemi oluşturmak olması 
gerektiğini söyledi. Konuşmasında şehirlerde akıllı teknolojilere 
duyulan ihtiyaçtan bahseden Pınar, “Giderek artan kentleşme 
oranları, şehirlerin yönetimlerinde yenilikçi yollar bulma ihtiya-
cını doğuruyor. Kesintisiz ve sürdürülebilir enerji ise en temel 
ihtiyaç haline geldi. Bu noktada akıllı enerji için yeterli altyapı-
ya sahip miyiz ya da yatırım çalışmalarında doğru adımlar mı 
atılıyor sorularını gündeme almamız gerekiyor. Tüm bu adımları 
doğru atabilmek için teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra 
akıllı şebeke yatırımları da büyük önem taşıyor. Bununla birlik-
te akıllı şehirleri yaratırken hedefimiz teknoloji ve toplum ara-
sındaki etkileşimde sürdürülebilir bir enerji sistemi oluşturmak 
olmalı.”
Akıllı şehirler konseptinde herkese uyan tek bir reçete bulunma-
dığını söyleyen Pınar; “Her ülkenin, hatta her bölgenin kendine 
has dokusu ve ihtiyaçları var. Herkes kendi coğrafyasına uygun 
ihtiyacı doğrultusunda çözümler üretmeli. Bu hususta bireylere 
olduğu kadar yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor” dedi. 

Akıllı sayaçlarla 6 milyar dolarlık 
tasarruf sağlamak mümkün

ELEKTRİKTE VERİMLİLİK AKILLI 
SAYAÇLARLA SAĞLANABİLİR

ICSG İstanbul 2019 Stratejik Partneri olan Enerji 
Verimliliği Derneği’nin Genel Başkanı Murat Kalsın 
da konuşmasında, bugün nesnelerin internetinin, 
yapay zekanın, big datanın, robotik teknolojilerin 
konuşulduğunu belirterek “Yüzde 100 mobilizas-
yonun çok uzağımızda olmadığının da farkındayız. 
İşte bu yeni dönem, akıllı kentleri de beraberinde 
getiriyor. Akıllı kentlerin vazgeçilmezi de bildiğiniz 
gibi akıllı sayaçlar… Akıllı sayaçlar enerji verimlili-
ğini en üst düzeyde sağlayacak bir teknoloji… Hem 
kayıpları azaltacak hem de enerji faturasını düşüre-
cek olan akıllı sayaçlar, dağıtım altyapısı nispeten 
eski olan elektrik sektörümüze de pozitif katkı yapa-
caktır. Bu noktada misyonu, enerji arz güvenliği ve 
sürdürülebilir kalkınma seferberliğine azami katkı-
yı yapmak; enerji verimliliğini ülkemizin gelişimine 
kapsayıcı katkı sunmak olan bir dernek olarak tüm 
bileşenlere her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğu-
muzu bir kez daha belirtmek isterim” diye konuştu. 

 ETKİNLİK
Z. Işık Adler 
.

22 • Mayıs 2019 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA •  Mayıs 2019 • 23

▶ Akıllı sayaçlarla 6 milyar dolarlık tasarruf sağlamak mümkün



olduğunu söyledi. Ar-Ge ve inovasyon kavramlarının 
bugün dünyanın yönünü belirleyen çok önemli bir 
kavramlar olduğunu belirten Dönmez, “Bugün göz 
tarama teknolojisi ile yapılan bankacılık işlemlerin-
den, hastalıkların teşhisinde akıllı telefonların kulla-
nılmasına, sürücüsüz taşıtlardan akıllı evlere kadar 
günlük hayatımızın neredeyse her alanında yapay 
zekâyı görmek mümkün. Enerji sektörü özelinde 
baktığımızda, özellikle şebeke sistemlerinde yapay 
zekânın kullanılması yönündeki çalışmalar ilerleyen 
dönemde sektördeki dönüşüme dair ipuçları taşı-
maktadır. Arz güvenliğinin temin edilmesinde, enerji 
verimliliği ve tasarrufu noktasında yapay zekâ tek-
nolojileri önemini ve etkisini giderek artırıyor” dedi.

Ar-Ge yatırımını, inovasyonu artı bir maliyet ola-
rak değerlendirmekten ziyade her alanda, her sek-
törde piyasa şartlarını geliştirecek birer enstrüman 
olarak görmek gerektiğini belirten Dönmez, “Hedef-
lediğimiz dönüşümü, bu anlayışı sermaye kültürü-
nün bir parçası haline getirdiğimiz ölçüde başarabi-
liriz. Bizler de bakanlık olarak bu süreci orta ve uzun 
vadeli olarak değerlendiriyoruz. “Yerli teknoloji, yük-
sek katma değer” anlayışıyla gerek enerji altyapımı-
zı daha modern sistemlerle rehabilite ederken, yeni-
lebilir enerji, nükleer, enerji verimliliği gibi alanlarda 
da Türkiye’nin teknoloji üretim merkezi olmasını 
sağlayacak adımları birer birer atıyoruz. Enerji tek-
nolojileri gelecekteki en güçlü argümanımız olacak. 
Çünkü yeniliğe, gelişime, değişime açık bir nüfusu-
muz var. Gençlerimizde ve girişimcilerimizde bu ko-
nuda yüksek bir motivasyon var” ifadesini kullandı.

AKILLI ŞEBEKELERDE 
MİLLİ BİR  

STANDART OLMALI

Akıllı Şebekeler ve Şehirlerde Ölçüm Altyapısı ve 

Veri Güvenliği Paneli’nde konuşan Luna Pazarlama 

ve İhracat Direktörü Hakan Özkan, “Avrupalı birçok 

ülkede olmasına karşın şu an Türkiye’de şebeke 

konusunda milli bir standardımız yok. Biz de bu şe-

kilde bir protokol belirlemeli ve Türkiye’nin her ye-

rinde akıllı şebeke uygulamalarını gerçekleştirmeli-

yiz” dedi. Bunu sağlamak için çeşitli enstrümanlar 

olduğunu belirten Özkan, “Bunlardan bir tanesi 

ölçümü yapacak olan sayaçlar. Akıllı sayaçların bu 

standartta olmasını sağlamak gerek. Belirli bir böl-

gede başka, diğer bölgede başka olursa ilerde çok 

zorlanabileceğimizi düşünüyorum. Bu konuyla ilgili 

bir mevzuatın çıkması, siyasi erk ya da düzenleyici 

kurumun bu şekilde bu konuya eğilmesi gerektiği-

ni düşünüyorum. Çünkü eğer bir standart olmazsa 

bunun hem ekonomik yükü hem de birlikteliğin 

olmamasından dolayı bu yükün altında ilerlenmesi 

mümkün değil” dedi. 
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üretim kaynağını su oluşturuyor. Türkiye’de, 2019 yı-
lında barajlara gelen su miktarı kurak geçen birkaç 
yılın ardından önemli miktarda artış gösterdi. Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın resmi verilerine 
göre, barajlara (mayıs başı itibarıyla), uzun yıllar or-
talamasının yüzde 111’i, geçen yıla göre de yüzde 80 
daha fazla su geldi. 

Enerjinin çarklı barajlar döndürüyor
Bu çerçevede barajlı santrallerin (akarsu tipi 

barajların payı da yüzde 20 dolayında) toplam üre-
tim içindeki payı yüzde 20’ler düzeyinde bulunuyor. 
Hatta yüzde 30’u bulduğu günler de oluyor. Akarsu 
tipi barajların üretime katkısı yüzde 15-20 aralığın-
da seyrediyor. Önceki yıllarda baraj+akarsu payı da 
yüzde 20’ler düzeyinde bulunuyordu. İthal bir kay-
nak olan doğal gazın payı da yüzde 40’lar düzeyin-
de bulunuyordu. Gazın payı yüzde 15-20 aralığına 

kadar düştü. Yerli kaynakların (su, kömür, güneş ve 
rüzgar) payı da yüzde 65-70’i buldu. 

EÜAŞ neden zarar ediyor? 
Bu üretim profilinde EÜAŞ’ın yeri ne? EÜAŞ, za-

rar ediyor mu ve neden? Bilindiği üzere EÜAŞ, büyük 
barajları kontrol ediyor. Fırat Havzası’nda bulunan 
Keban, Karakaya, Atatürk ve diğer büyük barajların 
sahibi EÜAŞ. Kurum, bu barajlardan çok düşük mali-
yetle elektrik üretiyor. Buna karşılık diğer kaynaklar 
devreye girdiğinde ortalama maliyeti artıyor. İşlet-
mecilikten ve kamu olarak üstlendiği görevlerden 
kaynaklanan maliyetleri de şirketi finansal yönden 
zorluyor. EÜAŞ’ın, birim elektrik (kilovatsaat başına) 
üretim maliyetinin 25 kuruş düzeyinde olduğu belir-
tiliyor. Buna karşılık toptan satış fiyatı 17 kuruş dü-
zeyinde bulunuyor. 

Son dönemde artarak devam eden maliyet bas-
kısı, özel sektörü olduğu kadar EÜAŞ’ı da zorluyor. 
EÜAŞ’ın, mevcut üretim ve satış maliyetleri ve ara-
daki makas dikkate alındığında 2019 yılını 7-8 mil-
yar TL zararla kapatabileceği hesaplanıyor. EÜAŞ 
için bir “görev zararı kararı” çıkartılması planlanıyor. 
Bu konuda Enerji Bakanlığı’nın bazı girişimleri ola-
cağı kayda geçiriliyor.

Elektrik ve doğal gaz sektöründe maliyet baskı-
sı, özel sektörü olduğu kadar kamu kurumlarını da 
zorluyor. Devletin sahip olduğu santralleri işleten 
Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), mevcut üretim ve satış 
maliyetleri dikkate alındığında bu yılı 7-8 milyar TL 
zararla kapatması öngörülüyor. EÜAŞ için bir “görev 

zararı kararı” çıkartılması planlanıyor. 
Türkiye’de, elektrik kurulu gücü son yıllarda ya-

pılan yatırımlarla hızla arttı. Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurumu’nun verilerine göre kurulu güç, 90 bin 
megavatı aştı. Bir süredir her yıl artan enerji talebi, 
son iki yıldır ekonomide yaşanan sorunlar nedeniyle 
başta sanayi olmak üzere tüm sektörlerde azaldı ve 
tüketim düştü. Günlük halen 40 bin megavat aralı-
ğında elektrik üretiliyor. Bu nedenle çoğu doğal gaz 
çevrim santrali olmak üzere 50 bin megavatlık sant-
ral atıl hade bekliyor. Diğer bir deyişle özel sektörün 
kurduğu ve işlettiği santraller, talep olmaması nede-
niyle sisteme giremiyor. 

Var olan talebi karşılayacak üretim hangi kay-
naklardan yapılıyor? Yanıtı oldukça kısa: Hidroe-
lektrik santraller… Son dönemin en önemli elektrik 

Son dönemde elektrik sektöründe devam eden 
maliyet baskısı, özel sektörü olduğu kadar 

kamuyu da zorluyor. EÜAŞ’ın, mevcut üretim 
ve satış maliyetleri ve aradaki makas dikkate 
alındığında 2019 yılını 7-8 milyar TL zararla 
kapatabileceği hesaplanıyor. EÜAŞ için bir “görev 
zararı kararı” çıkartılması planlanıyor…

Barajlarda artan su 
EÜAŞ'ın zararını artırdı

 ANKARA KuLİsİ 
Deniz Suphi 
.
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İnsanlık, “bölüşüm savaşı” olarak bili-
nen birinci ve ikinci dünya savaşı öncesi-
nin koşullarını aratmayacak bir dönemden 
geçiyor. Temelinde ekonominin bulunduğu, 
merkezini Orta Doğu’nun oluşturduğu, Ba-
tılı bazı ülkelerin bölgenin petrol ve doğal-
gazına göz diktiği, “bitimsiz” kan kokusu 
genişleme ihtimaliyle dalga dalga yayılı-
yor. 

Dünya ölçeğinde sıcak çatışma riski de 
barındıran bu durum, başta Türkiye olmak 
üzere bölge ülkelerinde ciddi siyasi ve 
ekonomik gelişmelere yol açıyor. Ulusla-
rarası siyaset, çok kutuplu olarak yeniden 
dizayn edilme potansiyeli taşırken, eski 
dünya düzeninin oynayan taşları bölgedeki 
ülkelerde deprem etkisi yaratıyor. 

Siyasi “araf” durumu en çok yerel eko-
nomilerde kendini gösteriyor. Örneğin 
Türkiye ekonomisi… Petrolde her 10 dolar 
artış, Türk ekonomisine cari açık üzerin-
den 4.5 milyar ek yük getiriyor. Doğal gaz 
ithalat maliyeti artıyor. Dünya ticaretindeki 
küçülme nedeniyle ihracat alanları daralı-
yor. Yabancı kaynak girişleri duruyor. Ek-
mek küçülüyor; sosyal dengeler yerinden 
oynuyor. 

Bu girişten sonra İran ve Doğu Akde-
niz’de yaşanan olaylara daha yakından 
bakalım. Türkiye’nin doğusunda İran’da ve 
güneyinde Kıbrıs’ın deniz alanlarında, yaz 
mevsimiyle daha da artacak sıcak geliş-
meler yaşanıyor. 

İran’dan başlayalım… Bugün yaşanan 

durumu analiz etmeden önce bugüne nasıl 
gelindiğini kısaca anımsamak da yarar var. 

İran, dünyanın önde gelen petrol ve gaz 
üreticisi ülkeleri arasında yer alıyor. Eko-
nomisi de büyük ölçüde enerji üretimi ve 
ihracatına dayanıyor. İran, bu bağımlığını 
azaltmak için nükleer enerji üretim kapa-
sitesini geliştirmek için bir dizi adım attı. 
Başta İsrail olmak üzere Suudi Arabistan, 
Körfez ülkeleri ve ABD, İran’ın bu hamlele-
rini, nükleer silah üretme kapasitesine ve 
düzeyine ulaşabileceği korkusuyla engel-
lemek üzere harekete geçti. 

Bu çerçevede bir dizi uluslararası adım 
devreye konuldu. Nükleer Silahların Ya-
yılmasını Önleme Anlaşması’nın amaçları 
doğrultusunda Fransa, Almanya, İngilte-
re, ABD, Rusya, Çin ve ABD’nin katılımıyla 
başlayan, İran’a, nükleer silahlar üretmek-
ten vazgeçmesi karşılığında nükleer enerji 
projelerini desteklemeyi öneren bir süreç 
başladı. 

Bu pazarlıklar, 2015 yılında Birleşik 
Kapsamlı Eylem Planı (İngilizce kısaltma-
sıyla JCOPA) olarak bilinen anlaşmayla 
sonuçlandı. Bu anlaşma bağlamında İran, 
Arak’taki ağır su reaktörünün çekirdeğini 
çıkardı ve yerini betonla doldurdu. Reak-
törde nükleer silah yapımına olanak vere-
cek düzeyde plütonyum üretmesini önle-
yecek değişiklikler yapmayı kabul etti. İran 
plütonyum üretimine olanak veren kulla-
nılmış yakıtı 15 yıl boyunca başka ülkelere 
ihraç etmeyi kabul etti.

ENERJİ-DİPLOMASİ Deniz Suphi / Z. Işık Adler .

SICAK BİR YAZ 
TÜRKİYE’Yİ BEKLİYOR

Enerji savaşlarının 
ortasında kalan Türkiye, 

nasıl bir yol izleyecek?

ABD’nin İran’la bitmeyen çekişmesi yeni bir siyasi ve ekonomik krizi beraberinde getirdi. 
Türkiye, ABD yaptırımları nedeniyle en önemli enerji tedarikçilerinden biri olan İran’dan 

petrol alamaz hale geldi. Bir başka sıkıntı ise Doğu Akdeniz’de patlak veren ‘doğal gaz 
bölüşüm’ gerilimi… Gelişmeler, sorunların çözümden uzaklaşıp gerilimin artacağı sinyallerini 
veriyor. Biri doğumuz diğeri güneyimizde yaşanan ve Türkiye’nin de aktörleri arasında yer 
aldığı yeni dönem ‘enerji savaşları’nın galibi kim olacak? Sıkıntılı bir ekonomik süreçten geçen 
Türkiye ekonomisi bu gerilimden nasıl etkilenecek? Soru çok ancak yanıtlar henüz net değil… 

 ENERJİ-DİPLOMAsİ 
Deniz Suphi / Z. Işık Adler 
.
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Türkiye-İran ilişkisinde bir diğer önemli kalem ise 
ham petrol… Türkiye, farklı kaynaklardan aylık 2 mil-
yon ton dolayında ham petrol ithal ediyor. ABD yaptı-
rımları öncesinde en önemli kaynak ülke İran’dı. TÜP-
RAŞ, ihtiyaç duyduğu petrolün yarıya yakın bölümünü 
İran’dan satın alıyordu hatta bazen bu oran yüzde 60’a 
da yaklaşıyordu. 

TÜPRAŞ, İran petrolünü, fiyatının diğer tedarikçi ül-
kelere göre ucuz (varil başına 10 dolara kadar olduğu 
belirtilen) olması ve TÜPRAŞ rafinerisinin teknik özel-
liklerine daha uygun olması nedeniyle tercih ediyordu. 
TÜPRAŞ’ın İran petrolünü tercih etmesinin bir diğer 
nedeni de İran petrolünün rafinenin teknik yapısına çok 
daha uygun olmasıydı. 

Türkiye, 2 Mayıs’ta ambargonun başlamasıyla bir-
likte İran’dan petrol ithalatını tümüyle kesti. İran’ın 
yarattığı boşluğun Irak, Rusya gibi ülkeler ve kısmen 
de Suudi Arabistan ile doldurulması bekleniyor. Bu ge-
lişmenin yansıması ne olacak? Bu durumda TÜPRAŞ, 
daha yüksek bir bedelle ham petrol ithal edecek. Türki-
ye, öncekine göre daha çok döviz harcayacak. Uzman-
lara göre, petrolde her 10 dolarlık artış, Türkiye’nin cari 
açığının en az 4.5 milyar artırıyor. Doğal olarak araç 
depoları daha yüksek bir paraya dolacak. Taşımacılık 
ve birim üretim maliyeti de artacak. 

Doğal gazda ‘şimdilik’ sıkıntı yok
Doğal gazda durum ne? BOTAŞ’ın, İran’dan uzun yıl-

lara yayılmış, “al ya da öde” yaptırımlı sözleşmeye da-
yanan doğal gaz alımı devam edecek. Türkiye, bu gazı 
almazsa bedelini ödemek zorunda kalacak. Bu nedenle 
doğal gaz yaptırım kapsamı dışında tutuluyor. 

Çin, Arak reaktörünün yeniden inşasını üstlenecek, İran da For-
dov’daki nükleer tesislerini nükleer fizik araştırma merkezine dönüş-
türecekti. Bu gelişmeler, Uluslararası Enerji Ajansı uzmanları tara-
fında denetlenip teyit edildi. İran’a uygulanmakta olan yaptırımlar da 
JCOPA anlaşması kapsamında, İran›ın kabul ettiği koşullara karşılık 
aşamalı olarak kaldırılacaktı.

Anlaşma can suyu olacaktı 
İran, bu anlaşma sonrasında ekonomisi canlanacak, dünya ekono-

misiyle bütünleşmesi için gereken uluslararası kredilere, teknolojiye, 
yatırım, tüketim mallarına ulaşacak, petrol ve doğal gazını serbestçe 
ihraç edecekti. Aynı zamanda sivil amaçlı nükleer enerji üretimine de 
kavuşacaktı. 

Bu anlaşma İsrail’i ve Suudi rejimini rahatsız etti. ABD’de Donald 
Trump, başkan seçildikten sonra, 8 Mayıs 2018’de, ABD’yi anlaşma-
dan tek taraflı olarak çıkardı. ABD anlaşmadan çıkarken anlaşmanın 
diğer taraflarının çıkarlarını göz önüne aldığını göstermek için arala-
rında Türkiye’nin de olduğu 8 ülkeye, petrol ithalatı ve İran’la ticaret 
konusunda 180 günlük bir muafiyet süresi tanıdı, süre bitince yenilen-
me olmadı ve muafiyet 2 Mayıs’ta sona erdi. Ve tüm dünyayı memnun 
eden JCOPA anlaşması da rafa kalkmış oldu. 

Türkiye petrolü daha pahalıya satın alacak 
Türkiye, yılda 50 milyar metreküp doğal gaz tüketiyor ve bu mikta-

rın tamamına yakınını ithal ediyor. Türkiye’nin en büyük gaz tedarikçi-
si Rusya. İran ve Azerbaycan’dan boru gazı, Cezayir, Katar ve ABD’den 
da sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın alıyor. 

Bu pasta içinde Türkiye’nin İran’dan ithal ettiği doğal gazın miktarı 
yıllık 10 milyar metreküp. Kış mevsiminde günlük 28-30 milyon met-
reküp gaz çekiliyor. Doğu ve Güneydoğu ve Anadolu bölgelerinin ve 
İç Anadolu’nun (bir kısmının) doğal gaz gereksinimi, büyük ölçüde bu 
kaynaktan karşılanıyor. 
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Enerji Panorama’nın görüşlerine başvurduğu 
enerji yönetimi, İran’dan gaz ithalatı konusunda bir 
sıkıntı beklemediklerini söyledi. İthalatın, öngörü-
len miktarda ve takvim çerçevesinde devam edece-
ğini vurguladı. 

Kaynaklar, bölgede yaşanan gelişmelerin Brent 
petrolde yukarı yönlü hareketleri tetikleyebileceği-
ni belirterek, “Halen 71 dolar düzeyinde olan Brent 
petrolde, aşamalı olarak artış gündeme gelebilir. 80 
dolara kadar çıkabilir. Bu durum, petrol faturasını 
şişirir. Doğal gaz fiyatını artırır. Halen, bin metre-
küpü ortalama 295-296 dolar olan gaz ithalat fiya-
tı, artar. Konut da ticarethane de sanayi de bundan 
olumsuz etkilenir” diye konuştu. 

Nükleer anlaşma ve sabotaj iddiası
Şimdi de İran odaklı dış gelişmelere bakalım. 

İran, ABD’nin yaptırımlarına karşı misilleme olarak 
nükleer kartını açarak 2015 yılında imzaladığı nük-
leer anlaşma kapsamında verdiği bazı taahhütleri 

geri çekme kararı aldı. İran Güvenlik Konseyi’nden 
bu konuda yapılan açıklamada, “İran İslam Cumhu-
riyeti, mevcut aşamada zenginleştirilmiş uranyum 
ve ağır su depolama konusundaki sınırlandırmala-
ra uyma zorunluluğu görmemektedir” denildi. İran, 
bu açıklamasıyla nükleer çalışmalarına devam ede-
ceğini tüm dünyaya duyurdu. 

Bölgede tansiyon, Hürmüz Boğazı’nda gündeme 
gelen sabotaj haberleriyle daha da arttı. ABD, İran’ı 
tehdit olarak gösterip bölgeye askeri yığınak yapar-
ken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hürmüz Boğazı 
yakınlarındaki Fuceyra’da ikisi Suudi petrol tankeri 
dört gemiye sabotaj düzenlendiğini açıkladı. Kalan 
iki gemiden birinin Norveç’e diğerinin BAE’ye ait ol-
duğu belirtildi.

Hürmüz Boğazı, Ortadoğu’daki petrol üreticisi 
ülkelerin Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve ötesine 
petrol ikmali yaptığı kritik bir güzergâh. Fuceyra, 
Hürmüz Boğazı’nın girişinde yer alıyor.

Türkiye’nin şu sıralar başını ağrıtan bir başka 
gerilim ise Akdeniz’de yaşanıyor… Türkiye’nin sismik 
gemilerinin araştırmaları bitirip sondaj yapma aşa-
masına gelmesi üzerine uluslararası bir siyasi kriz 
çıktı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Türki-
ye, Kıbrıs açıklarında bulunan ve sismik araştırma 
faaliyetlerini tamamlayan Fatih gemisinin yanına 
ilave olarak Yavuz sondaj gemisini de göndereceğini 
ve sondaj faaliyetlerine başlanacağını” açıklaması-
nın ardından önce AB daha sonra da ABD’den “Tür-
kiye’nin Kıbrıs Ekonomik Münhasır Bölgesi etrafında 
yapacağı sondaj faaliyetlerinin provokatif bir eylem 
olduğu ve durdurması gerektiği” şeklinde açıklama-
lar geldi. Bu tepkiye Yunanistan ve Güney Kıbrıs da 
katılarak sondaj yapacak gemilere müdahale edile-
bileceğini söyleyince gerilimin dozu arttı. 

Enerji Panorama okurları anımsayacaktır, Doğu 
Akdeniz’deki gaz arama çalışmaları ve bölgede ku-

rulan yeni iş birliklerini sık sık haber ve analizlerle 
derinlemesine inceledik. Genel yaklaşım Türkiye’nin 
de içinde olacağı bir platformla bu işin ‘barışçıl’ bir 
şekilde hayata geçirileceği yönündeydi ancak siyasi 
tercihler nedeniyle bugünkü ‘çatışma’ ortamının içi-
ne girildi. 

 Doğu Akdeniz’de neler oluyor? 
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lardır Kıbrıs nedeniyle zaman zaman siyasi sorun-
lar yaşanıyor. Özellikle ABD ve AB’nin Güney Kıb-
rıs’tan yana tavır alması dönem dönem Türkiye’yi 
yalnız bırakıyordu ancak doğal gaz konusuyla bir-
likte Türkiye’nin yalnızlığı daha da derinleşti. 

Uluslararası anlaşmalar soruna nasıl 
yaklaşıyor?

Akdeniz’le ilgili tartışma deniz hukuku konu-
sundaki anlaşmazlığa dayanıyor. Zira Türkiye, 1994 
yılında imzalanan Uluslararası Deniz Hukuku iç-
tihadına uygun olarak, kıyılarının 200 deniz mili 
ötesinde her türlü doğal gaz, petrol arama hakkını 
olduğunu ve buna uygun olarak Kıbrıs adasının ba-
tısı dahil sondaj faaliyeti yapabileceğini tezini ileri 
sürüyor. Ancak Güney Kıbrıs Yönetimi de yine aynı 
kanunu öne sürerek münhasır bölgenin 12 deniz 
mili ile sınırlı kaldığını savunuyor. 

Güney Kıbrıs, AB’ye üye olduğu 2004 yılında 
Münhasır Ekonomik Bölge’sini 200 mile, bitişik böl-
gesini 24 bine çıkarttığını ilan etti. Bu açıklama, Rum 
yönetiminin bütün Kıbrıs adasıymış gibi hareket 
edeceğinin de ilanı anlamına geldi. Türkiye ise her 
ne kadar anlaşmanın taraflarından biri olmasa da 
1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne atıf yaparak bu 
kararın yanlışlığını dile getirdi. İşte burada Türkiye 
açısından sorun yaratan durum ortaya çıkıyor. Zira 
Akdeniz, açık deniz olmadığı için yaşanan sorunla-
rın karşılıklı anlaşma yoluyla sağlanması gerekiyor. 

Olayın geçmişini kısaca anımsamakta yarar var. 
Kıbrıs Rum Yönetimi, son 10 yıldır arka arkaya 

yaptığı hamlelerle, Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölge-
si (MEB) olarak sınırlarını çizdiği bölgede doğal gaz 
araması için uluslararası  enerji şirketleriyle anlaş-
malar yapmaya başladı. 2011 yılında Limasol’un 160 
km güneyinde, İsrail açıklarında daha önce bulunmuş 
olan Leviathan sahasının 30 km batısında Afrodit ismi 
verilen, 129 milyar m3’lük yeni bir doğal gaz sahası 
bulundu. Bu sahanın bulunmasıyla Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi ile İsrail arasında bir anlaşma imzalandı. Bu 
süreçte Türkiye, her zaman Akdeniz’deki doğal kay-
nakların tüm ada halkına ait olduğunu, Rum yöneti-
minin tek başına karar veremeyeceğini tüm uluslara-
rası platformlarda dile getirdi. 

Sondaj çalışmalarının ardından bu kez de 2015 
yılında Mısır açıklarında, o tarihe kadar bulunmuş 
en büyük doğal gaz sahası olan Zohr keşfedildi. 850 
milyar metreküp rezervi olan Zohr sahasında keşfi 
İtalyan ENİ yapmıştı, bu sahadaki ilk gazın bu yıl için-
de çıkarılması bekleniyor. Sondaj çalışmalarını ya-
pan ENİ, 2018 yılında ise Kıbrıs adasının güney batı-
sında, 6. Blok olarak tabir edilen Calypso sahasında 
220 milyar m3’lük başka bir rezerv daha buldu. 

ENİ’den sonra Total ve ExxonMobil de 
anlaşma imzaladı

Art arda gelen bu keşifler, bölgeye dünya devi 
enerji şirketlerinin ilgisini de artırdı. İtalyan ENİ’nin 
ardından Fransız Total ve ABD’li ExxonMobil de Gü-
ney Kıbrıs ile anlaşmalar yaparak bölgede doğal gaz 
arama faaliyetlerine başladı. Tüm bunlar yaşanırken 

Türkiye de çeşitli uluslararası şirketlerle görüşüp 
birlikte arama çalışmaları yapmak istedi ancak 
karşılık bulamayınca kendi gemileriyle bu işi yap-
maya başladı. Sondaj gemileri olan Fatih ve Yavuz’u 
2018 ve 2019’da devreye sokan Türkiye, nisan ayı-
nın sonlarında Kıbrıs açıklarında doğal gaz sondaj 
faaliyetlerine başladı. Zaten uluslararası gerilim de 
Türkiye’nin sondaj çalışmalarına başladığını duyur-
masının ardından artmaya başladı. 

Uluslararası toplum ile Türkiye arasında uzun yıl-

EN MANTIKLI BORU HATTI 
GÜZERGAHI TÜRKİYE

Akdeniz’deki sorunun bir başka nedeni de bölgede 
bulunan gazın Avrupa’ya nasıl ulaştırılacağı. Tüm 
araştırmalar gazın Akdeniz’in altından Türkiye’ye 
(Mersin kıyılarına) getirilip oradan Avrupa’ya götü-
rülmesi. Bu seçenek çok uzun zamandır masada… 
Hatta yapılan tüm incelemeler en verimli ve mali-
yetin en düşük olduğu bu hattı işaret ediyor. Ancak 
Türkiye’nin bu iş birliğinin dışında kalmasını is-
teyen ülkeler, gazın Güney Kıbrıs’a getirilip orada 
kurulacak LNG tesislerinde işlenip gemilerle Avru-
pa’ya taşınması ve Akdeniz’in altına döşenecek bir 
hatla Yunanistan’a ulaştırılması gibi maliyeti yük-
sek, yapımı zor seçenekleri öne sürüyor. Umarız bu 
sorun sürdürülecek akıllı bir diplomasiyle Türkiye 
lehine çözülür ve siyasi ve askeri gerilim yaşanma-
dan sona erer. 

MASADA TÜRKİYE’Yİ  
DESTEKLEYEN ÜLKE YOK!

Türkiye, bugüne kadar bazı Arap ülkeleri ve Ku-
zey Afrika ülkelerinin uluslararası arenada ver-
diği destekten yararlandı ancak bu kez maalesef 
bölgede yalnız kalmış durumda. Çünkü bölgedeki 
diğer ülkeler İsrail, Mısır, Lübnan ve Suriye Güney 
Kıbrıs’tan yana tavır almış durumda. Kısaca Türki-
ye’nin bu ülkelerden hiçbiriyle masaya oturup diya-
log kurabileceği bir ortam yok. Bölgedeki en yakın 
destekçimiz olan Mısır’la askeri darbe nedeniyle 
ilişkilerimiz oldukça bozuk. Diğer ülkeler de siyasi 
ve ekonomik çıkarları gereği ‘yalnız kalmış’ Türkiye 
yerine, daha güçlü gibi görünen tarafta yer almayı 
tercih ediyor. 
Zaten İsrail, Mısır ve Güney Kıbrıs kendi aralarında 
Münhasır Ekonomik Bölgeleri konusunda anlaşmış 
durumda. Lübnan ile İsrail arasında bir anlaşmazlık 
söz konusu ancak majör bir etkiye sahip değil. 
Hatta bu ülkeler ocak ayında Kahire’de, İsrail, Gü-
ney Kıbrıs, Yunanistan, Filistin, İtalya ve Ürdün 
temsilcilerinin katılımıyla “Doğu Akdeniz Gaz Fo-
rumu” kurduklarını açıkladılar. Forumun amacı da 
“Doğu Akdeniz çanağını enerji üssü olarak dizayn 
etmek ve bölgenin kaynaklarını kullanımında iş bir-
liği yapmak” olarak açıklandı.
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üçüncü sırayı yükselerek kapasite artırımıyla yıllık 
kara rüzgar hedeflerini de ikiye katladı. Fransa’nın 
deniz rüzgarı tesisi olarak planlanan dört proje-
si, Avrupa Komisyonu tarafından kısa süre önce 
onaylanırken, kıyı rüzgar ihaleleri de 500 MW’tan 
1000MW’a ulaştı.

Bir önceki endekse göre, yenilenebilir enerjide 
potansiyelini arttıran diğer ülkelerden biri 4 GW’lık 
yeni kurulu güç ile yedi basamak yükselerek 24’üncü 
sıraya gelen Güney Kore oldu. Yüzen enerji tesisleri 
alanında lider bir oyuncu olan Güney Kore, dünya-
nın en büyük yenilenebilir kümelerinden birini inşa 
etmeyi planladığını duyurdu. Ülkenin batı kıyılarında 
4 GW’lık bir kompleks inşa edilmesi ve bunun 3 GW 
güneş enerjisi ve 1 GW rüzgar enerjisi olması plan-
lanıyor.

Yenilenebilir planlarını artırmak için çalışmaları-
nı hızlandıran ülkelerden biri olan Vietnam ise 475 
MW ile 26’ncı sırada yer aldı. Vietnam’ın yenilenebilir 
ürünleri pazarı hızla büyüyor. Güneş FIT için uygun-
luk son tarih yaklaşırken, 475 MW’lık yüzen güneş 

PV santrali geliştirmeyi planlayan ülkede, rüzgar 
projelerinin onay sürecinde önemli gelişme kayde-
diliyor.

Norveç dokuz sıra atlayarak 36’ncı sıraya yük-
selirken Finlandiya, Enerji Satın Alma Anlaşmaları 
(PPA’lar) aracılığıyla planlanan yeni yatırımlarla üç 
basamak artışla 39’uncu sıraya yükseldi. Avrupa’nın 
en büyük sübvansiyonsuz kara tipi rüzgâr çiftliğini 
1.5 GW’da kurmayı planlayan Norveç, yenilenebilir 
pazarına geri dönüşünün ilk belirtilerini gösteriyor. 
Öte yandan, Finlandiya, FIT’leri kaldırılmasının ar-
dından, 1-4 € / MWh sübvansiyonlu yedi adet kara 
rüzgarı projesi ile sübvansiyonlara yakın bir paza-
rı işaret eden yenilenebilir enerji ihalesini başlattı. 
Aynı zamanda, kurumsal enerji satın alma anlaşma-
ları da yatırım faaliyetlerini yönlendirmeye yardımcı 
oluyor.

Elektrikli bir geleceğe doğru istikrarlı 
politikalara ihtiyaç var

Hızla azalan maliyetler sayesinde, yenilenebilir 
enerji yatırımlarının rekabet gücünün artık finan-EY tarafından 17 yıldır hazırlanan “Yenilenebi-

lir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi”nin 53’üncü  sayı-
sı yayınladı. “Dünya genelinde sübvansiyonsuz bir 
büyüme aşaması” olarak ifade edilen analize göre, 
özellikle devlet desteğiyle değil; piyasada rekabet 
edecek güçte, daha fazla ekonomik ve çevresel ya-
rar gözeten projeler bekleniyor.

EY Global Power & Utilities Kurumsal Finans Li-
deri ve RECAI Genel Yayın Yönetmeni Ben Warren’a 
göre, karmaşık ve sübvansiyon içermeyen bir or-
tamda, yenilenebilir enerji geliştiricilerinin çabaları-
nı finanse etmeleri veya para kazanmaları için daha 
sıkı ve akıllıca çalışmaları gerekiyor. Avrupa’nın ye-
nilenebilir enerji kaynaklarının iyi olduğu alanlarda 
projeler geliştirerek pek çok ülkede gerekli istikra-

rı sağlamak için önderlik ettiğini belirten Warren, 
“Genel olarak yenilenebilir enerji piyasası için dev-
let sübvansiyonu olmayan bir gelecek, politikadaki 
ani değişimlere veya vadedilen tarifelerdeki geriye 
dönük düzenlemelere karşı artık savunmasız olma-
yacak bir gelecektir. Bunun yerine, piyasa güçlerinin 
disipline girdiği, verimliliğini artırdığı ve sektörün 
kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan maliyet 
azaltımlarının hızlanacağı bir süreç olacak” açıkla-
masında bulundu.

Güney Kore ve Vietnam yenilenebilir 
planlarını arttırıyor

Endekste aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 40 
ülkede ilk iki sırayı Çin ve ABD alırken, Fransa açık 
deniz rüzgar kapasitesi hedefleri ile beşinci sıradan 

Enerjide rekabet gücü artık 
finansal teşviklere bağlı değil

140 ülkede faaliyet gösteren uluslararası denetim ve danışmanlık hizmetleri firması EY, yılda iki 
kez yayınladığı “Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi (RECAI)” sonuçlarını açıkladı. Çin ve 

ABD dünyanın en çekici yenilenebilir enerji pazarları olmaya devam ederken Hindistan üçüncülüğü 
Fransa’ya devretti. Türkiye'nin, EY’nin yenilenebilir enerji ülke çekiciliği endeksindeki yeri 4 
basamak gerileyerek 40 ülke arasında 22’nci sırada yer aldı…

Benoit Laclau  
EY Global Enerji Lideri

Ben Warren  
EY Global Power & Utilities Kurumsal Finans Lideri ve 

RECAI Genel Yayın Yönetmeni

 DÜNYADAN 
Esen Erkan 
.

36 • Mayıs 2019 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA •  Mayıs 2019 • 37

▶ Enerjide rekabet gücü artık finansal teşviklere bağlı değil



sal teşviklere bağlı olmadığını vurgulayan EY Global 
Enerji Lideri Benoit Laclau, “Yenilenebilir enerji için 
gelecek çok olumlu görünüyor. Ancak uzun vadeli 
bir bakış açısı ile desteklenen istikrarlı politikalara 
ihtiyaç var. Büyük, istikrarlı bir pazarın gelişmesini 
bekleyebilir ve mevcut beklentilerin ötesinde birey-
sel ve kurumsal finansal sponsorlardan yatırım çe-
kilebilir” dedi.

Yenilenebilir enerjideki büyümenin ve elektriğin 
geleneksel olmayan kullanımlarındaki artışın da et-
kisiyle “elektrikli bir geleceğe doğru” güçlü hamleler 
gözlemleniyor. Depolama ve elektrikli araç alt yapı-
sı da dahil olmak üzere, yeni enerji teknolojilerine 
yapılan karbon nötr yatırımlarda sürekli bir büyüme 
öngörülüyor. “Yenilenebilir enerjilerin yeni kömür 
yakıtlı elektrik santrallerinden daha düşük maliyet-
le kurulabildiği bir noktadayız” diyen Laclau, “20 yıl 

içinde mevcut yenilenebilir yatırımların kömürden 

daha ucuz olacağı bir aşamaya geleceğiz. Bunlar 

önemsiz kilometre taşları değil. Basitçe söylemek 

gerekirse, geleneksel bilgelik değişti. Elektrik sis-

teminin geleceği gerekli kapasiteyi sağlayacak az 

miktarda kömür, gaz ve hidro ile birlikte temelde ye-

nilenebilir olacaktır” ifadelerini kullandı.

KAZAKİSTAN, TAYVAN VE HOLLANDA…
Kazakistan’ın yenilenebilir enerji piyasası, ülkedeki 
solar PV projelerine yatırım yapan yurtdışı kalkınma 
bankalarıyla uluslararası yatırımcıların dikkatini çek-
meye devam ediyor. Hükümet ayrıca 250 MW’lık rüz-
gar kapasitesini başarıyla arttırmış durumda.
Endekste geçtiğimiz yılların yükselen ülkelerinden 
olan Tayvan’ın açık deniz rüzgârı projeleri için FIT 
oranlarındaki keskin düşüş planları ile gelecek için 
kâr endişesi yarattığına dikkat çekiliyor. Bu durum, 
Tayvan hükümetinin daha mütevazı bir oranla yüzde 
6’lık düşüşe karar vermesinden önce, PPA’ların iptal 
edilmesine yol açtı.

Hollanda’da bir hükümet danışmanı tarafından ha-
zırlanan raporda, 2030 iklim hedeflerine ulaşma 
ihtimalinin düşük olduğu açıklandı. 2017’de enerji 
karmasının sadece yüzde 6,6’sını yenilenebilir kay-
naklardan sağlayan ülkenin, 2020 yılına kadar yüzde 
14 hedefine ulaşmasının zor olacağı kaydedildi.
EY’nin endeksine göre, küresel yenilenebilir enerji 
sektörleri için görünüm oldukça heyecan verici ol-
maya devam edecek. Üretim gittikçe daha uygun hale 
gelirken yenilenebilir enerji kaynaklarının geleceğini 
belirleyecek ana konu ise depolama teknolojileri ol-
maya devam edecek.

Politik belirsizlikler ile Meksika ve Tayvan’ın 

sırasıyla 19 ve 33’üncü sıraya gerilediği 

endekste; Hindistan, Almanya, Hollanda, 

Türkiye, Fas, Meksika, Filipinler, Yunanistan, 

Ürdün, Tayvan, Pakistan, Tayland, Peru ve 

Endonezya birkaç basamak gerileyen diğer 

ülkeler arasında yer alıyor.

Enerji ticareti ve tedariği zirvesinin ana günde-
mi fiyatlar ve finansman oldu. Limak Enerji CEO’su 
Birol Ergüven’in konuşması sektörün sözcüsü ola-
rak öne çıktı. Ergüven konuşmasında elektrik pi-
yasasının net şekilde öldürüldüğünü öne sürerek 
“Üzerinde o kadar çok konuşuldu ve tartışıldı ki 
serbest piyasa bugün gerçekten yoğun bakımda” 
dedi. Piyasanın emir ve talimatla çalışamayacağını 
ifade eden Ergüven, “Emir ve talimatın olduğu yer-
de hesap yapmaya gerek yok” dedi…

Enerji Ticareti ve tedariği alanındaki başarılı 
zirvelerden “ISTRADE 2019”, 29-30 Nisan tarihinde 
İstanbul’da gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı’nın himayesinde, başta Enerji Piyasa-
sı Düzenleme Kurulu (EPDK) olmak üzere,  TOBB, 
ELDER, ETD, PETFORM, EÜD, GAZBİR ve GAZİD gibi 

ISTRADE toplantısına  
fiyatlar damga vurdu

Serhan Gençer
Akenerji Genel Müdürü
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Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluş-
ları tarafından desteklenen zirvenin, dör-
düncüsü bu yılda yurt içinde ve yurt dışın-
dan çok sayıda önemli firma ve temsilcisini 
ağırladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez’in görüntülü mesaj gönderdiği, iki 
gün süren zirvenin ilk gün programı Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdul-
lah Tancan,  Türkiye Enerji Zirvesi Başkanı 
Mustafa Karahan, Akenerji Genel Müdü-
rü Serhan Gençer, Sabahcı Holding Enerji 
Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, Zorlu Enerji 
CEO’su İbrahim Sinan Ak’ın konuşmalarıyla 
açıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez mesajında tüketicinin artık sadece 
fiyata değil kaliteye, tedarik zincirine baktı-
ğını belirterek “Kendi elektriğini üretme gibi 
girişimlerle daha çok piyasada olacak. 2015 
yılında kurduğumuz EPİAŞ ile fiziki vade-
li teslimatların önü açıldı. Artık yurtiçinde 
günlük alımlar, kısa vadeli yatırımların ya-
pılabileceği bir piyasa oluşmaya başlaya-
cak. Son yıllarda attığımız bu adımlarla özel 
sektörün merkezde olduğu bir rotaya evri-
liyor. Piyasa oyuncularının daha da arttığı, 
günün sonunda tüm paydaşların kazandığı 
bir sektör oluşmasını amaçlıyoruz” dedi.

 “Yatırımcı olarak daha iyiye giden bir 
piyasadan yanayız”

Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, 
sektöre milyarlarca dolar yatırım yapmış ve 
yapmayı planlayan, alt yapı yatırımlarıyla 
bu sektörü dönüşümüne katkıda bulunan 
yatırımcılar olarak daha da iyiye giden bir 
piyasadan yana olduklarını söyledi. Gencer 
“Finansal sürdürülebilir öngörü anlamın-
da gelişmeler sağlandı ve devam etmesini 
umuyoruz. Sorunlarımız ve beklentilerimiz 
masaya yatırıldıkça çözümlerin bulunaca-
ğına ve sektörümüzün hak ettiği yere ula-
şacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Start-up firmaları AR-GE merkezleri 
haline getirilmeli”

Sabacı Holding Enerji Grup Başkanı Kı-
vanç Zaimler ise sektöre dört mesajı oldu-

ELEKTRİK FİYATLARINDA  
SIKINTI YAŞANMAZ 

Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, ISTRADE 2019’da 
yaptığı konuşmada, Türkiye elektrik sektöründeki kurulu 
güç yüzde 111 artarken tüketimin yüzde 47 arttığını söyle-
di. Aynı dönemde döviz cinsinden elektrik fiyatının yüzde 
62 gerilediğine dikkat çeken Sinan Ak, yenilenebilir ener-
ji kaynaklarını destekleme mekanizması çerçevesindeki 
maliyeti de içeren fiyatlarda ise gerileme oranının yüzde 
52 olduğunu vurguladı.  Sinan Ak elektrik sektöründe ge-
lecekte neler olabileceğine dair şu değerlendirmeyi yaptı: 
Kömür fiyatları düşük, doğal gaz fiyatları da düşüyor ve 
daha da düşecek. O yüzden fiyatlarla ilgili bir sıkıntı yaşan-
mayacak. Ve bu da Türkiye açısından çok olumlu olacak 
diye düşünüyorum. Yeni yapılacak enerji santrallerinin 
de kilovatsaat başına maliyeti 4 cent altında çıkacaktır. O 
yüzden piyasayı daha karlı hale getirebilmek için eldeki 
olanakları etkin şekilde kullanmalıyız.” Yeni önlem alın-
mazsa birçok elektrik üretim tesisinin maliyetine elektrik 
satmaya devam etmek zorunda kalacağını vurgulayan Si-
nan Ak şöyle devam etti: 
“Bu neden önemli? Bankalar nezdinde birçok santral sa-
hibi kredilerini refinanse etmeye çalışıyor. Farklı birtakım 
modellerle finansmanı etkin şekilde kullanmaya çalışıyor-
lar. Bu yüzden bankalara bu paraların geri döneceğini gös-
terebiliyor olmalıyız. Çünkü yeni yatırımlara ihtiyacımız 
olacak. Yani yeni finansmana da ihtiyaç olacak. O yüzden 
bankaların ve sektörün elini güçlendirmemiz gerekiyor.” 

ğunu belirterek “Öngörülebilirlik, ticaret piyasaları, 
sürdürülebilir finans ve talep olarak 4 maddede sek-
törümüzün sorunlarına bakabiliriz. Öngörülebilirlik, 
fiyatın önceden belli olması değil, fiyatın serbest 
piyasa dinamiği içinde oluşmasıdır. Önümüzdeki 
dönemde ihtiyaç duyulacak yatırımlar alım garantili 
yapılmıyorsa en azından desteklenmeli. Belli dönen-

lerde para kaybetsek de anlaşmalarımızın arkasın-
da durmalıyız. Ekonominin ana kriteri arz ve taleptir. 
Elektrik piyasasına baktığımızda ise talep ayağı ya-
rım kalıyor. Ayrıca start-up firmaları da günümüzde 
öne çıkan oluşumlar. Bu firmaları özel sektörün ya-
tırım yaptığı bir alan olarak görmemeli ve destek-
lenmeli” dedi.

“SERBEST PİYASA YOĞUN BAKIMDA”

Limak Enerji CEO’su Birol Ergüven ISTRADE 2019’da 
yaptığı konuşmada, elektrik piyasasında gelinen son 
duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.  Birol 
Ergüven, elektrik piyasasının net şekilde öldürüldü-
ğünü öne sürerek “Üzerinde o kadar çok konuşuldu 
ve tartışıldı ki serbest piyasa bugün gerçekten yoğun 
bakımda” dedi. 
Daha ucuz elektrik, daha verimli enerji kullanımı he-
define ulaşmayı sağlayacak elektrik piyasasının emir 
ve talimatla çalışamayacağını ifade eden Ergüven, 
“Emir ve talimatın olduğu yerde hesap yapmaya gerek 
yok” dedi. Elektrik talebini karşılamak için ne kadar 
yatırım gerektiği, fiyatların nasıl aşağı çekileceği, na-
sıl çevreye daha az zarar verileceği konularındaki far-
kındalığın iyice arttığını vurgulayan Ergüven şunları 
söyledi: 
“Bütün bunları neden inceden inceye hala tartışıyo-
ruz? Beş yıldır talep tarafı yönetimi neden yok? Ne-
reye geldik? Her tarafı bu kadar fayda olan, dokunan 
herkesin fayda sağlayacağı bir alanla ilgili neden hala 

bir düzenleme yok? Ben bütün bunları anlamıyorum. 
Ne yapılması gerektiğini görüyoruz, aklımız çalışıyor 
ama ayaklarımız hareket etmiyor? Bizim sorunumuz 
bilmemek değil. Herkesin bilmesine bile gerek yok. İyi 
bir şey olduğunu bilmek yeterli. Birilerinin çıkıp mev-
zuat altyapısını çıkarması lazım, o kadar.”
Borçların ödenemediği noktaya nasıl gelindi? 
Türkiye’de enerji sektörünün dört yıldır aynı şeyleri 
konuştuğunu vurgulayan Birol Ergüven “Dertlerimiz-
den keyif mi alıyoruz diye düşünüyorum bazen. İki yıl 
önce Antalya’daki enerji zirvesinde birçok şeyi konu-
şurken şunu söylemiştim; son fırsatlarımız. Çok basit 
bir iki şey yapmalıyız. Biri tüketici tarifesiyle bu kadar 
oynamayalım. Oynarsak ticaret geriye doğru duracak. 
En önemlisi maliyet bazlı fiyatlandırmanın olmadığı 
yere, her şeyi devletin kontrol ettiği yere doğru gide-
ceğiz. Bu kadar yatırımı yapan özel sektör borçlarını 
ödeyemeyecek. Bunların hepsi oldu.” 
Başlangıçta sektördeki en umutlu insanların bile pi-
yasanın bu kadar liberalleşeceğine, bu kadar likit 
olacağına, bu kadar insanın bu işten ekmek yiyeceği-
ne, yenilenebilire bu kadar yatırım yapılabileceğine 
inanmadığını söyleyen Birol Ergüven sözlerini şöyle 
tamamladı: 
“Biz birkaç yıldır geri gidiyoruz. Aklın daha egemen 
olduğu bir çalışma anlayışına sahip olmazsak sektö-
rün büyümesi mümkün değil. Tabii ki talep tarafı bu 
işin içinde olmalı. Çünkü sürekli yatırımla maliyet 
arttırıcı bir yanı var. Bunların maliyetini ülke olarak, 
sektör olarak yine biz ödeyeceğiz.”

 ENERJİ TİCARETİ 
Z. Işık Adler 
.
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Enerji Sektörünün Türk 
Kadınları SOLAREX’te Güneş 
Sektörü ile buluştu

Yenilenebilir Enerji ve Enerji 
Sektörü Türk Kadınları (Turkish 
Women in Renewables and Ener-
gy; TWRE) Grubu üyeleri, 4-6 Ni-
san 2019’da SOLAREX Fuarında 
sektör paydaşları ile bir araya 
geldi.

TWRE, Voli Fuarcılık- SOLA-
REX 2019 Güneş Enerjileri ve Tek-
nolojileri Fuar ve Konferansı ev 
sahipliğinde 11. Hol A07 numaralı 
stant ile fuara katılımı gerçek-
leştirdi. TWRE’den yapılan basın 
açıklamasında, Güneş Enerji Sek-
törü Paydaşları, Akademisyenler, 
Lise ve Üniversite Öğrencileri 
tarafından yoğun ilgi görüldüğü 
kaydedildi.

4 Nisan günü Dünya Rüzgâr 

Enerjisi Derneği Pakistan Şubesi 
yetkilileri ile TWRE standında ya-
pılan toplantıda, iki ülke arası ve 
Pakistan Enerji’de Kadın grubu 
arası iş birlikleri için ilk adımlar 
atıldı. 5 Nisan günü konferans 
kapsamında Efes Salonu’nda 
saat 11.00’de TWRE ÖZEL OTU-
RUMU gerçekleştirildi.

Panelistlerin tamamı 
kadınlardan oluştu

Yenilenebilir Enerji Tekno-
lojileri, Yeşil Binalar, BREEM ve 
LEED sertifikası, Güneş Modül 
ve Hücre üretimi, Ar-Ge, Güneş 
Enerji Santralleri Finansmanı ve 
Yatırım konuları ele alındı. Panel 
TWRE Kurucu Başkanı, Windfor 
Danışmanlık Ülke Müdürü Sedef 
BUDAK moderatörlüğünde ger-
çekleştirildi.

Panelistler; TURKECO Aka-

demi, P.E.BREEAM Fellow, DGNB, 
LEED, WELL, Sürdürülebilirlik Uz-
manı Dr. Duygu ERTEN, TURSEFF 
Finans Kuruluşları İlişkileri Müdü-
rü Seyran HATİPOĞLU, CW Enerji 
Yönetim Kurulu Temsilcisi Nihan 
DEMİRTAŞ, Smart Solar AR-Ge ve 
İnovasyon Müdürü Papatya Ceylan 
SÖZBİR, Fronius Pazarlama Uz-
man Müge NASUHOĞLU, ELESTAŞ 
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Yatırım-
lardan Sorumlu Proje Yöneticisi 
Gülistan TEOMAN sektör hakkında 
deneyimlerini paylaştılar.

Türkiye’de enerji sektörüne 
yönelik kadın istihdamının artı-
rılması ve desteklenmesi adına 
sektör paydaşlarına seslenen 
TWRE ,“Yeni gelen kuşağın sektö-
re kazandırılması için tüm yöneti-
cileri göreve çağırıyoruz.” mesajı-
nı verdi.

Güneş enerjisi alanında dün-
yadaki son teknolojilerin ve Tür-
kiye’de üretilen yeni ürünlerin bir 
arada sunulduğu ticari platform 
olan Uluslararası Güneş Enerjisi 
ve Teknolojileri Fuarı Solarex İs-
tanbul, sektörün lider firmalarını 
ve temsilcilerini bir kez daha İs-
tanbul’da buluşturdu.

Dünya güneş enerjisi sektörü-
nün CEO’ları, üst düzey yönetici-
leri, satınalma müdürleri, üreti-
ciler, tüketiciler, akademisyenler, 

öğrenciler ile güneş enerjisi sek-
törünün yurt içi ve yurt dışı tem-
silcilerinin yer aldığı fuarda sek-
törün tüm mensupları bir araya 
geldi.

GÜNDER’den 
Sürdürülebilirlik Oturumu

Uluslararası Güneş Enerjisi 
Topluluğu Türkiye Bölümü GÜN-
DER, SOLAREX İstanbul kapsa-
mında, “Güneş Enerjisinin Sürdü-
rülebilirliğini Sağlamak: Geleceğe 
Yönelik Projeksiyonlar” paneli dü-

zenledi. 4 Nisan 2019 Perşembe, 
İstanbul Fuar Merkezi 11. Hall 
Konferans alanında düzenlenen 
panelde, mevzuat, üretim tekno-
lojileri, finansman, çatı tipi uygu-
lamalar görüşüldü.

Moderatörlüğünü Dünya Ga-
zetesi, Enerji Günlüğü Yazarı Meh-
met KARA’nın yaptığı oturumda, 
Enerji İşleri Genel Müdürlüğün-
den Dilan KAVRUK,  TurSEFF 
Banka İlişkileri Müdürü Seyran 
HATİPOĞLU,  Deniz Leasing Proje 
Finansmanı Bölüm Müdürü Başar 
YILMAZ,  EkoRE CEO’su Serhan 
SÜZER ve Fotoelektron Kurucusu 
Deniz Selkan POLATKAN panelist 
olarak yer aldı.

GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜ  
SOLAREX İSTANBUL’DA BULUŞTU

Ülkemizin ilk ve tek güneş enerjisi konulu fuarı olan Güneş 
Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı “Solarex İstanbul” 4-6 Nisan 2019 
tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlendi.

 ETKİNLİK 
Esen Erkan 
.
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arzlar ekonomimize yük getiriyor. Daha az maliyetle 
daha iyi verim almalıyız” dedi. 

“Enerji israfı ve bilinçsiz tüketimi önleyerek ener-
ji verimliliğini hayatımıza koymak zorundayız. Bütün 
alanlarda yapılacak olan yatırımın sonucu daha faz-
la verimlilikse neden daha fazla yatırım yapmaya-
lım” diyen Dönmez, sözlerine şöyle devam etti: Arz 
güvenliği noktasında daha az kaynak kullanarak 
bilinçsiz kullanımı engellemek zorundayız. Yeni is-
tihdam alanları yaratarak milyonlarca kişiye iş ala-
nı yaratacağız. Dünya piyasalarında daha güçlü var 
olacağız. Konuya kısa vadede değil uzun vadede ba-
karak verimliliği sürdürebiliriz. 2023’e kadar yüzde 
15 verimlilik sağlama hedefindeyiz. Arzu ettiğimiz 
başarıyı arttırmaya devam edeceğiz. Enerji verimli-
liği faaliyetlerini arttıracak en önemli konu finans-
mandır. Yeni destek modelleri üzerinde çalışıyoruz. 

“27.5 milyon TL’yi verimlilik için kullandık”
Forumun konuklarından Kuzey Kıbrıs Türk Cum-

huriyeti Enerji ve Ekonomi Bakanı Özdil Nami de 
konuşmasında, “Tüm maliyetlerin fazla olduğu ül-
kemizde enerjiyi ne kadar pahalı ürettiğimiz ortada. 
Bu yüzden enerji verimliliği büyük önem arz ediyor. 
KKTC olarak yenilenebilir enerji kullanımı adına so-
mut adımlar atmaya başladık. Farkındalık yaratmak 
bunlardan biri. Bakanlığımıza bağlı bankamız 27,5 
milyon krediyi yenilenebilir enerjiye kullandı. Enerji 
verimliliği konusunda ilgili odalar ve kişiler ile yeni 
yönetmelik çıkarmak için çalışmalar başlatıyoruz. 
Bu ve bunun gibi çalışmalara her zaman desteğimizi 
vereceğiz.  Enerji depolamamız olmadığı için büyük 
şebekelere bağlanmak Kıbrıs için bir gereklilik” ifa-
delerini kullandı.

Malta Enerji ve Su Yönetimi Bakanı Hon Joseph 
Mizzi ise konuşmasında Paris Anlaşması’ndan söz 
ederek “Türkiye ve Malta boyut açısından çok farklı. 

Fakat ortak bir amaçları var. Enerji verimliliği önemli 
bir konu. Temiz enerji paketi de AB’nin birçok ama-
cını gerçekleştirecektir. Yüzde 30-40 bir verimlilik 
hedefliyoruz 2040’a kadar. Elektrik tüketiminin çok 
fazla olması açısından standartların dışına çıkılması 
gerekiyor” dedi. 

İki gün süren etkinlikte çok sayıda konuşmacı 
verimlilikle ilgili yeni teknolojileri ve uygulamaları 
anlattı. Forumun açılışının ardından 2019 Yılı Sana-
yide Verimlilik Arttırıcı Projeleri Başarı Belgesi töre-
ni yapıldı. 

Türkiye’nin enerji verimliliğine verdiği önemi 
gösteren önemli etkinliklerden biri olan Enerji Ve-
rimliliği Forumu ve Fuarı’nın 10’uncusu 11-12 Ni-
san tarihlerinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve 
Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. Enerji verimliliğine 
dikkat çekmek amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı tarafından düzenlenen foruma, yerli ve 
yabancı çok sayıda kişi ve kurum katılım gösterdi. 
Enerji tüketiminde verimliliği sağlayacak yeni tekno-
loji ile donatılmış ürün ve tasarımların da sergilendi-
ği etkinliğin açılış konuşmasını yapan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yerli kaynaklardan 
elektrik üretimini yüzde 60 arttırdık. Enerji verimli-
liğinin önemini her platformda altını çizdik. Çünkü 
kaynak zengini bir ülke değiliz. Yurt dışı kaynakları 

“VERİMLİ ENERJİ  
GÜÇLÜ TÜRKİYE DEMEK”

Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Murat 
Kalsın, “Bugüne kadar birçok projeye imza attık. 
Enerji verimliliği için 7’den 70’e herkesi bilgilen-
dirmeye çalışıyoruz. Fakat verimlilikte odakla-
nılması gereken en büyük konu sanayidir. Verim-
li binalar konusunda ise var olan binalarımızın 
da verimli olmasıyla yüzde 50’ye varan tasarruf 
yapmak mümkün. Bu alandaki çalışmalarımızı 
yoğunlaştırmaya devam edeceğiz. Enerji Verim-
liliği Endeksi programında ise şirketlerin enerji 
verimliliği ölçeceğiz. Enerji verimliliği hem çev-
reci hem ucuz hem de cari açığın azaltılmasında-
ki en önemli kaynaktır. Ülkemizin diğer ülkelere 
kıyasla yüzde 40 tasarruf yapabildiğini söyleye-
biliriz. Enerji verimliliği dünyada en önemli sek-
tör haline gelmiştir ve konuyu bir kültür haline 
getirmeliyiz. Verimli enerji güçlü Türkiye demek-
tir” dedi.

“2023 yılına kadar yüzde 15 
verimlilik sağlayacağız”

ETKİNLİK Z. Işık Adler .

10. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nın 
açılışında konuşan Enerji Bakanı Fatih 

Dönmez, “Arz güvenliği noktasında daha 
az kaynak kullanarak bilinçsiz kullanımı 
engellemek zorundayız. Yeni istihdam 
alanları yaratarak milyonlarca kişiye iş alanı 
yaratacağız. Dünya piyasalarında daha güçlü var 
olacağız. Konuya kısa vadede değil uzun vadede 
bakarak verimliliği sürdürebiliriz. 2023’e kadar 
yüzde 15 verimlilik sağlama hedefindeyiz” 
dedi… 

 ETKİNLİK 
Z. Işık Adler 
.
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lece dinlenmek, yeniden şarj olmak ve stre-
sinizi azaltmak için para alıyorsunuz. Şirket 
çalışanlarına ayrıca günlük yoga programla-
rıyla spor salonu üyelikleri de sunuyor. Gün 
içinde besleyici yiyecekler tüketebilmeniz 
için her detay düşünülmüş. Şirket ayrıca, 
sağlıkla ilgili workshopların yanı sıra men-
torluk programları da sunuyor. Şirketin bir 
de kuralı var; asla Çarşamba günleri toplantı 
yapılmıyor. 

GOOGLE
Google çalışanları diledikleri zaman yoga 

ve egzersiz programlarından da yararlana-
biliyorlar.

Kurumsal wellness’ı en iyi uygulayan şir-
ketlerden olan Google’ın çalışanları da çok 
şanslı çünkü onlar ofisteyken duş alabiliyor, 
çamaşırlarını yıkayabiliyor, masaj yaptırabi-
liyor ve hatta istedikleri zaman yüzebiliyor-
lar. Çalışanlarının sağlıklarını geliştirmek 
için eşsiz yöntemler deneyen şirket, Peop-
le & Innovation Lab isimli bir birim kurarak 
çalışanları için araştırma ve geliştirmeler 
yapıyor. Google’ın en mutlu çalışanı olarak 
ün kazanan Chade – Meng Tan isimli bir 
mühendis ise şirket içinde mindfulness yani 
farkındalık programı hazırlayarak Google 
çalışanlarının daha başarılı olması ve verim-
liliklerinin artması için yaptığı çalışmalarla 
dikkat çekti. Şirketin kampüsündeki kafe ve 
mikro mutfaklarında ise birbirinden lezzetli, 
besleyici ve sağlıklı ürünler yer alıyor. 

MICROSOFT
Kurumsal wellness programlarıyla çalı-

şanların iyiliğine katkıda bulunan bir diğer 
teknoloji devi Microsoft’ta da her şey sağlık 
ve iyi hissetmekle ilgili. Şirket çalışanları için 
sigarayı bırakma, kilo kontrolü ve fitness ko-
nularında eğitimler düzenliyor. Şirket ayrıca, 
çalışanlarının fitness üyelikleri ile spor ekip-
manlarıyla ilgili harcamalarını karşılıyor. 
Şirkette yer alan kafeler de tıpkı Google’da 
olduğu gibi sağlıklı alternatiflerle dolup taşı-
yor. Şirket ayrıca çalışanları arasındaki ileti-
şimi artırmak için sosyal gruplara sahip. 

Günümüzde önemi giderek daha da anlaşı-
lan corporate wellness programları, şirketlerin 
kendileri için yapacağı en önemli yatırımların 
arasında yer alıyor. Şirketler bu sağlık hizmeti sa-
yesinde yalnızca çalışanlarının fiziksel sağlığı ve 
güvenliğiyle zihinsel sağlıkları için yatırım yap-
mış olmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlıklı bir 
çalışma ortamı sağlayarak sağlık risklerini azalt-
mış oluyor. Mutlu ve sağlıklı yaşam tarzına sahip 
şirketler, iş gücüne de pozitif destek sağlayarak 
rakiplerinin önüne geçiyor. 

Dünyanın önde gelen şirketleri corporate wel-
lness konusunun önemini çoktan anlayarak çalı-
şanlarına farklı sağlık hizmetleri sunmaya başla-
dı bile. Bunlar arasında Microsoft ve Google gibi 
dünya devleri de var, kendi şirket kültürlerini ya-
ratmaya çok önem veren yeni nesil şirketler de…

ASANA
Facebook’un kurucularından Dustin Mosko-

vitz ve Justin Rosenstein tarafından kurulan ve 
iş takibine yardımcı olmak için tasarlanmış olan 
internet ve mobil uygulama olan Asana çalışan-
ları oldukça şanslı çünkü bu şirkette uyku her şey 
demek. Bu şirkette uyku odaları var ve gün içinde 
dinlenmek için bu odalara girebiliyorsunuz. Böy-

YÖNETİM & İK . .

‘Kurumsal wellness’ ile 
başarıya giden şirketler

Kaynak: Uplifers.com

Mutlu bir ofis ortamı verimli iş gücüne dönüşür. Mutlu bir çalışma ortamı yaratmak için ise 
corporate wellness (kurumsal wellness) konusu giderek daha da önem kazanıyor. Artık amaç, 
çalışanların sağlıklı yaşam için baskı altında oldukları ya da zorlandıkları değil daha sağlıklı 
bir yaşam tarzına sahip olmayı kendilerinin seçtikleri bir şirket kültürü yaratabilmek…

 YÖNETİM & İK 
. 
.
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kitleyi iyi tanıyın. Yeni dijital çağın öğrettiği şeylerden 
biri de dijital neslin çok yakında sizin şirketlerinize 
de gelecek olması, buna hazırlanın” ifadesini kullan-
dı.

“Anahtar kelimenin güncel olduğunu 
unutmayın”

Uzmanların uzmanı olarak bilinen yazar Paul 
Hughes ise konuşmasında yeni dünyanın nasıl şe-
killeneceğini anlattı. Hughes “Fırsatın her yerde ol-
duğunu fark edin ve ilk zihniyetin proakftif olmayı 
gerektirdiğini hatırlayın. Önemli şeylere odaklandı-
ğınızı düşünün ve her sohbette anahtar kelimenin 
güncel olduğunu unutmayın, inovasyona inanın. 
Bunu yaptığımızda eminim tüm çalışanlarımız son-
suza dek mutlu yaşayacaklar” dedi.

“İnsan mı teknoloji mi?”
“The Human Workplace: People-Centred Organi-

zational Development” kitabının yazarı Andy Swann, 
zirvede yaptığı konuşmasında teknoloji için insan 
değil, insan için teknoloji konusunu anlattı. Andy 
Swann, “İnovasyonun çok popüler olduğu dönemde 
eğer yaratıcılığımızı sürecin dışına çıkarırsak iş bir-
liği ve yenilikler yaratma fırsatını kaybetmiş oluruz. 
İnsanların kendi deneyimlerini yaratmalarına izin 
verin, sizin gibi yapacaklarsa orada olmalarının ne 
anlamı var” yorumunu yaptı. 

Zirveye Richard Watson, Ian Bailie, Peter Wood, 
Lee Andrews, Alfonso Diez David, Di Macdonald, 
Andy Swann, Ghislaine Caulat, Paul Huges, Cenk 
Akıncılar, Fatih Uysal ve Tanyer Sönmezer gibi dün-
yanın ve Türkiye’nin önde gelen teknoloji, yapay zeka 
ve yönetim profesyonelleri konuşmacı olarak katıldı.

2-3 Mayıs tarihleri arasında Volkswagen Are-
na’da düzenlenen 24. İnsan Kaynakları Zirvesi’nde 
dünyaca ünlü konuşmacılar yaptıkları ilham verici 
sunumlarla yeni dijital dünyada insanın konumlan-
masını tartışırken geleceğin iş dünyası şifrelerini 
de örnekleri ile paylaştı.

Hızla gelişen teknolojiyle beraber dünya da 
dönüşüyor. Bu dönüşümün etkileri gündelik ya-
şamda olduğu gibi, iş hayatının birçok alanında da 
etkilerini gösteriyor. İnsan kaynakları, teknoloji-
nin kullanıma sunduğu birçok tekniği benimseyen 
departmanların başında geliyor. Bugün işe alımlar-
da dijitalleşme oranı ise her geçen gün artıyor. Bu 
kapsamda İstanbul önemli bir etkinliğe ev sahipliği 
yaptı. “Hello HR-Dijital Dünya, Teknolojik Dönüşüm 
ve İnsan Kaynakları” alt başlığı çerçevesinde 24.İn-
san Kaynakları Zirvesi, 2-3 Mayıs tarihleri arasında 
Volkswagen Arena’da düzenlendi.

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı, Dijital İnsan 
Kaynakları Küresel Genel Müdürü Alfonso Diez 
David, sunumunda insan faktörünün, herhangi bir 
İK dönüşümünde ilk sırada olacağına değindi. Da-
vid, “Son kullanıcıya ulaşmamız ve işin sürekliliğini 
sağlamamız gerekiyor, biz insan kaynaklarıyız, tek-
nolojinin ve satışların desteklenmesi bizim görevi-
miz; o yüzden işin sürekliliği her şeyden önce gelir. 
Değişimden korkmamalı ve son kullanıcıları kendi 
müttefikiniz yapmalısınız ” diye konuştu.

“Dijital gençlere hazırlıklı olun”
Like Literally’nin kurucusu Di Macdonald, gele-

ceğin yeteneklerini geliştirmeye dair ipuçları verdi. 
“Herhangi bir dijital çözüme başlamadan önce genç 

İnsan kaynakları 
dönüşümünde insan faktörü 

daima ilk sırada olacak
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2019 yılı Nisan ayında gerçek-
leşen toplam 22.784 GWh elektrik 
üretiminin %71,5’i serbest üretim 
şirketleri tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. Serbest üretim şirketle-
rinin üretimdeki payı, bir önceki 
aya göre 1,4 puan azalmış, geçti-
ğimiz yılın aynı dönemine göre ise 
2,6 puan artmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 
%19,3 oran ile EÜAŞ santralleri ve 

%4,4 oran ile Yap-İşlet santralle-
ri izlemektedir. Toplam üretimin 
%4,8’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 2019 Nisan ayında toplam 
üretimin %13,7’sinin doğal gaz ve 
LNG santralleri tarafından gerçek-
leştirildiği görülmektedir. Barajlı 
hidroelektrik santraller ilgili ayda 
toplam üretimin %28,4’ünü kar-
şılarken, akarsu tipi hidroelektrik 
santraller ise %15,3 oranıyla üre-
time katkıda bulunmuştur. İthal 
kömür santralleri Nisan ayında 
toplam üretimin %13,9’unu karşı-

 

2018 yılı Nisan ayında 193,57 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2019 yılı Nisan ayında, bir önceki yıla göre %3,3 oranında azalarak 187,15 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (256,04 TL/MWh) 
%26,9 oranında düşüş göstermiştir.   

Nisan 2019’da en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 3 Nisan Çarşamba günü 282,17 
TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 14 Nisan Pazar günü 62,74 
TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise en yüksek 
PTF değerinin 1 Nisan Pazartesi günü saat 09.00’da 309,09 TL/MWh, en düşük PTF değerinin 
ise 14 Nisan Pazar günü saat 09.00’da 0,00 TL/MWh olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

 

 

 

APLUS ENERJİ NİSAN 2019 ANALİZİ 

2019 yılı Nisan ayında gerçekleşen toplam 22.784 GWh elektrik üretiminin %71,5’i serbest 
üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 1,4 puan azalmış, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise 2,6 puan artmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini %19,3 oran ile EÜAŞ santralleri ve %4,4 oran ile Yap-İşlet santralleri 
izlemektedir. Toplam üretimin %4,8’ine karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-Devret santralleri ve 
İşletme Hakkı Devir santralleri tarafından üretilmiştir1. 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise 2019 Nisan ayında toplam 
üretimin %13,7’sinin doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Barajlı hidroelektrik santraller ilgili ayda toplam üretimin %28,4’ünü karşılarken, akarsu tipi 
hidroelektrik santraller ise %15,3 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri 
Nisan ayında toplam üretimin %13,9’unu karşılarken, yerli kömür santralleri ise %17,3 
oranında katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar enerjisi santralleri toplam 
üretime %6,5, jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise %3,1 oranında katkıda bulunmuştur. 
Diğer termik santrallerin3 üretimdeki payı ise %1,9 olarak gerçekleşmiştir.  

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2019 Nisan ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %46,68 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %53,32 olarak gerçekleşmiştir4. 

                                            
1 Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı Kamusal Raporlardan alınmıştır.  
2 Jeotermal ve Güneş enerjisi santralleri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıflandırılmıştır. 
3 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak 
sınıflandırılmaktadır. 
4 2019 Nisan verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 30 Nisan 2019 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır. 
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larken, yerli kömür santralleri ise 
%17,3 oranında katkı sağlamıştır. 
Yenilenebilir enerji santrallerin-
den rüzgar enerjisi santralleri 
toplam üretime %6,5, jeotermal 
ve güneş enerjisi santralleri2 ise 
%3,1 oranında katkıda bulun-
muştur. Diğer termik santrallerin3 

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

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

üretimdeki payı ise %1,9 olarak 
gerçekleşmiştir. 

TEİAŞ tarafından yayımlanan 
üretim verilerine göre, 2019 Ni-
san ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki 
payı %46,68 olarak kaydedilmiş-
tir. Yenilenebilir enerji kaynakla-
rından elde edilen elektrik üre-
timinin payı ise %53,32 olarak 
gerçekleşmiştir4.

2018 yılı Nisan ayında 193,57 

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

TL/MWh olarak gerçekleşen or-
talama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2019 yılı Nisan ayında, bir önceki 
yıla göre %3,3 oranında azalarak 
187,15 TL/MWh olarak kaydedil-
miştir. Bu dönemde gerçekleşen 
ortalama PTF, bir önceki aya göre 
(256,04 TL/MWh) %26,9 oranında 
düşüş göstermiştir.  

Nisan 2019’da en yüksek gün-
lük ortalama piyasa takas fiyatı 3 
Nisan Çarşamba günü 282,17 TL/
MWh olarak gerçekleşirken; en 
düşük günlük ortalama PTF ise 
14 Nisan Pazar günü 62,74 TL/

 

2019 yılı Nisan ayında pik saatlerde5 202,81 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 262,99 TL/MWh’lik değere göre %22,9 oranında 
azalmıştır6.  

2018 yılı Nisan ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 189,53 TL/MWh iken, 
bu değer 2019 yılı Nisan ayında %9,5 oranında bir azalma kaydetmiş ve 171,49 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. 

 

2019 yılı Nisan ayında pik saatlerde5 202,81 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 262,99 TL/MWh’lik değere göre %22,9 oranında 
azalmıştır6.  

2018 yılı Nisan ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 189,53 TL/MWh iken, 
bu değer 2019 yılı Nisan ayında %9,5 oranında bir azalma kaydetmiş ve 171,49 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. 
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APLUS ENERJİ 
Katkılarıyla
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MWh olarak kaydedilmiştir. Piya-
sa takas fiyatları saatlik bazda 
incelendiğinde ise en yüksek PTF 
değerinin 1 Nisan Pazartesi günü 
saat 09.00’da 309,09 TL/MWh, en 
düşük PTF değerinin ise 14 Nisan 
Pazar günü saat 09.00’da 0,00 
TL/MWh olarak gerçekleştiği gö-
rülmektedir.

2019 yılı Nisan ayında pik sa-
atlerde5 202,81 TL/MWh olarak 
gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalama-

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

sı olan 262,99 TL/MWh’lik değere 
göre %22,9 oranında azalmıştır6. 

2018 yılı Nisan ayında pik dışı 
(off-peak) saatlerin PTF değeri 
ortalama 189,53 TL/MWh iken, bu 
değer 2019 yılı Nisan ayında %9,5 
oranında bir azalma kaydetmiş 
ve 171,49 TL/MWh olarak gerçek-
leşmiştir.

2018 yılı Nisan ayı içerisinde 
toplam 23.586 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, 2019 yılı Nisan ayında bir 
önceki yıla göre %4,14 oranında 
azalma göstererek, 22.611 GWh 
değerine inmiştir7. 2018 yılı Nisan 
ayında 31.645 MWh olarak ölçü-
len saatlik ortalama talep, 2019 
yılı Nisan ayında 31.404 MWh ola-
rak gerçekleşmiştir. 

2019 yılı Mart ayı sonunda 
89.114 MW olan toplam kurulu 
güç değeri 86 MW’lık artışla 2019 
yılı Nisan ayı sonunda 89.200 MW 
olarak kaydedilmiştir. 

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

2018 yılı Nisan ayı içerisinde toplam 23.586 GWh olan elektrik talebi, 2019 yılı Nisan ayında bir 
önceki yıla göre %4,14 oranında azalma göstererek, 22.611 GWh değerine inmiştir7. 2018 yılı 
Nisan ayında 31.645 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2019 yılı Nisan ayında 31.404 
MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

2019 yılı Mart ayı sonunda 89.114 MW olan toplam kurulu güç değeri 86 MW’lık artışla 2019 
yılı Nisan ayı sonunda 89.200 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %64,3’lük (57.341 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %20,7 (18.441 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
santralleri %3,3’lük (2.911 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %1,5’lik (1.346 
MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,9’luk (3.447 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız 
santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %6,4 (5.713 MW) olarak kaydedilmiştir.  

 

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

Toplam kurulu gücün 
%64,3’lük (57.341 MW) kısmını 
serbest üretim şirketleri oluştu-
rurken, EÜAŞ santrallerinin top-
lam kurulu güçteki payı %20,7 
(18.441 MW) seviyesindedir8. Yap 
işlet santralleri %3,3’lük (2.911 
MW) bir orana sahip iken, yap 
işlet devret santralleri %1,5’lik 
(1.346 MW), işletme hakkı devre-
dilen santraller %3,9’luk (3.447 
MW) bir orana sahiptir. Lisanssız 
santrallerin toplam kurulu güç 

8  Kaynak olarak TEİAŞ tarafından 
yayımlanan 30 Nisan 2019 tarihli Ge-
nel Günlük İşletme Neticesi raporu kul-
lanılmaktadır. 

içindeki payı da %6,4 (5.713 MW) 
olarak kaydedilmiştir. 

2019 yılı Nisan ayı sonun-
da oluşan toplam kurulu gücün 
%28,6’lık kısmı (25.533 MW) do-
ğal gaz ve LNG yakıt tipi sant-
ralleri ile karşılanırken, %23,1’lik 
kısmı (20.582 MW) barajlı hid-
rolik santraller tarafından kar-
şılanmaktadır. Bu yakıt tipleri-
ni %12,2’lik (10.874 MW) oran 
ile yerli kömür9 santralleri ve 
%10’luk oran (8.939 MW) ile ithal 
kömür santralleri izlemektedir. 

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

Akarsu tipi hidrolik santraller 
%8,8’lik bir orana (7.814 MW) sa-
hipken, rüzgâr santralleri toplam 
kurulu gücün %7,9’luk bir kısmını 
(7.079 MW) oluşturmaktadır10. To-
plam kurulu gücün %6’lık kısmı 
(5.365 MW) güneş enerjisi sant-
ralleri, %1,5’lik kısmı (1.303 MW) 
jeotermal enerji santrallerinden 
oluşurken, %1,9’luk kısmı (1.711 
MW) ise diğer termik santraller11 
tarafından oluşturulmaktadır. 

2018 yılı Nisan ayında 3,51 
milyar m3 olarak kaydedilen top-
lam doğal gaz tüketimi, 2019 yılı 
Nisan ayında %4,9 oranında bir 
artış ile 3,68 milyar m3 olarak 
gerçekleşmiştir. Elektrik santral-
lerinde tüketilen doğal gaz mik-
tarı 2018 yılı Nisan ayında 0,98 
milyar m3 iken bu miktar, 2019 
yılının aynı döneminde %56,5 
oranında azalarak 0,43 milyar 
m3 olarak kaydedilmiştir12. Elekt-
rik santrallerinde tüketilen doğal 
gaz miktarının toplam doğal gaz 
tüketimine oranı, 2018 yılı Nisan 
ayında %27,9 iken, bu oran 2019 
Nisan ayında %11,6 olarak ger-
çekleşmiştir.

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

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

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

2019 yılı Nisan ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %28,6’lık kısmı (25.533 MW) doğal 
gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %23,1’lik kısmı (20.582 MW) barajlı hidrolik 
santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12,2’lik (10.874 MW) oran ile yerli 
kömür9 santralleri ve %10’luk oran (8.939 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu 
tipi hidrolik santraller %8,8’lik bir orana (7.814 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu 
gücün %7,9’luk bir kısmını (7.079 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün %6’lık kısmı 
(5.365 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,5’lik kısmı (1.303 MW) jeotermal enerji 
santrallerinden oluşurken, %1,9’luk kısmı (1.711 MW) ise diğer termik santraller11 tarafından 
oluşturulmaktadır.  

 

2018 yılı Nisan ayında 3,51 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2019 yılı 
Nisan ayında %4,9 oranında bir artış ile 3,68 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2018 yılı Nisan ayında 0,98 milyar m3 iken bu miktar, 
2019 yılının aynı döneminde %56,5 oranında azalarak 0,43 milyar m3 olarak kaydedilmiştir12. 
Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam doğal gaz tüketimine oranı, 2018 
yılı Nisan ayında %27,9 iken, bu oran 2019 Nisan ayında %11,6 olarak gerçekleşmiştir. 

 

                                            
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. 
12  2019 yılı Nisan 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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� Barajlarda artan su EÜAŞ’ın zararını artırdı
� Akıllı sayaçlarla 6 milyar dolarlık tasarruf sağlamak mümkün
� Enerjide rekabet gücü artık finansal teşviklere bağlı değil




