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� Halkın enerji politikalarına duyarlılığı artıyor 
� İş kazaları ve önleme yöntemleri 
� Geleceğin sektörü elektrik, yakıtı doğal gaz olacak
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Tekstil, enerji, çimento, iş makinesi ve traktör, ambalaj gibi 
çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve 10.000’den fazla 
çalışanı bulunan Sanko Grubu’nun enerji kolunu oluşturan 
Sanko Enerji, ülkemizin ihtiyacı olan elektriğin kaliteli, 
güvenilir, rekabetçi ve çevre ile uyumlu temin edilmesini 
ilke edinmiştir.

Sanko Enerji bugüne kadar 1,5 milyar dolarlık yatırım 
yaparak gerçekleştirdiği 6 hidroelektrik, 2 rüzgar santrali, 
1 jeotermal santral ile toplam 670 MW kurulu güçle 
yenilenebilir kaynaklardan yılda 2,3 milyar kWh enerji 
üretmekte ve yatırımlarına devam etmektedir.
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SEÇIM BITTI, 
ENERJIDE “GEÇIM” 
DÖNEMI BAŞLIYOR

“Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar” Enerji ve ekonomi politikalarına duyarlılık artıyor
Enerji sektöründe iş kazaları  

ve önleme yöntemleri
Ana dili dijital olan gençler  

daha kolay iş bulacak

22 30 36 54
Enerji Bakanlığı’nın sektörde kadın istihdamını artırmak ve örnek isim ve 
şirketleri ödüllendirerek teşvik etmek amacıyla geçen yıl başlattığı “Türkiye’ye 
Enerji Veren Kadınlar” ödül töreni yapıldı. Jüri özel ödülüne EPDK’dan Gülefşan 
Demirbaş layık görüldü… 

Kadir Has Üniversitesi tarafından her yıl yapılan “Türkiye Toplumunun Enerji 
Tercihleri” araştırmasına bu yıl ‘pahalılık’ damgasını vurdu. Katılımcıların 
önemli bir kısmı pahalılıktan yakınırken ülkenin en büyük sorununu ise 
ekonomi, eğitim ve güvenlik olarak görüyor. Partilerin enerji politikalarına 
olan ilginin de arttığı toplumda nükleer ve termik santrallere olan tepkinin 
arttığı gözleniyor…

Türkiye ölümlü iş kazalarında Avrupa’da birinci, dünyada ise üçüncü 
sırada yer alıyor. Maalesef enerji de iş kazalarının en yoğun yaşandığı 
sektörler arasında yer alıyor. Bu olumsuz unvandan kurtulmak için bir 
an önce eksik yasa ve yönetmelikler tamamlanmalı, Enerji ve Çalışma 

bakanlıkları ortak bir komite kurarak başta madencilik olmak üzere tüm 
enerji sektöründe bilinç ve denetimi artırma çalışmalarına başlamalı…

Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen Teknoloji İletişimi Zirvesi’nde 
teknolojinin getirdiği yeni işler ve yeni iş yapma biçimleri masaya yatırıldı. 

Konuşmaların ortak noktası “Geleceği öngörmek ve geleceği planlamak için 
teknolojinin dilini anlamalı ve iş planlarımızı buna göre yapmalıyız. Dijital dille 

iletişim kuramayanlar iş bulma ve kariyer yapma konusunda zorluk çekecek” 
oldu…

İçindekiler

24



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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Son 4-5 yılda o kadar çok seçim ge-
çirdik ki, bazen hangi tarihte hangi 
seçimin yapıldığını bile karıştırır 

olduk… 31 Mart 2019 itibarıyla seçim tak-
viminde yer alan yerel seçimleri de geride 
bıraktık. Her ne kadar seçimin kalbi olan 
İstanbul’da Cumhur İttifakı’nın itirazları 
sonuca bağlanmamış olsa da (kararın de-
ğişmeyeceği varsayımla) Türkiye, yaklaşık 
4 yıl bir seçim yaşamayacak. 
Seçimler elbette demokrasinin en önemli 
halkası, halkın iradesinin ortaya çıktığı bir 
önemli bir araç ancak bu kadar çok üst üste 
yaşanınca ülkelerin dengesini de olumsuz 
etkiliyor. Seçim dönemlerinde ortaya çıkan 
popülist politikalar, ekonominin gidişatı-
nı etkileyebiliyor. Özellikle son yılların en 
ciddi ekonomik krizinin içinde olan ülke-
miz açısından seçimleri geride bırakıp ‘ge-
çim’ derdine düşmeliyiz. 
Her sektörün beklentileri var ancak enerji, 
acil bir şekilde çeşitli önlemler bekliyor. 
Çünkü hem yurt dışı ile ilişkiler hem ka-
munun alması gereken önlemler hem de 
finansal alanda atılması gereken adımlar 
gibi çok önemli başlıklar var gündemde… 
Kapak haberimiz de sektörün sağlıklı bir 
yapıya kavuşması için var olan sorunların 
fotoğrafını çekip neler yapılması gerekti-
ğini ana hatlarıyla anlatmaya çalıştık. Bu 
konudaki haberlerimize gelecek sayıları-
mızda devam edeceğiz. 

Son dönemde yurdun çeşitli yerlerinde ya-
pılan toplantılarda, organizasyonlarda da 
enerji sektörünün farklı bileşenleri sorun-
ları dile getiriyor. Üretim sektörünün artan 
maliyetleri, buna karşın tarifelerin maliye-
ti karşılayamıyor oluşu, sektörün en başat 
sorunları arasında yer alıyor. Bu sorunla-
rın üzerine özelleştirmeden alınan tesisle-
rin finansmanların hala bitmemiş olması 
da durumu daha vahim bir hale getiriyor. 
Aynı durum dağıtım sektörü için de geçer-
li. Özellikle elektrik dağıtım bölgelerinde 
özelleştirme için alınan kredilerin birçoğu-
nun geri ödenmesi tamamlanmadı. Diğer 
yandan kayıp kaçağı azaltmanın yanı sıra 
eski şebekelerin yenilenmesi için belirle-
nen yatırım takvimi de dağıtım şirketleri-
nin bilançosunu olumsuz etkiliyor. Doğal 
gaz sektöründe ise kullanımın çok düşük 
seviyelerde olduğu ilçelere dahi doğal gaz 
götürülmesinin maliyetleri de dağıtım şir-
ketlerinin elini kolunu bağlıyor. 
İşte sektörün çözüm beklediği bazı sorun-
lar bunlar… Artık sektörün önünü açmak 
için bu sorunları objektif bir şekilde ma-
saya yatırıp çözüm yollarının bulunması 
gerekiyor. 4 yıllık seçimsizlik süreci bu so-
runları çözmek için önemli bir fırsat…
Güneşin yüzünü gösterdiği bahar aylarına 
giriyoruz, mutlu, başarılı ve sağlıklı günler 
dileğiyle…
Keyifli okumalar…
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SHELL’İN HEDEFİ, 
İNGİLTERE’DE YÜZDE 100 

YENİLENEBİLİR ENERJİ
Petrol devi Shell, İngiltere’de elektrik ve 
doğal gaz tedarikçisi olacağı 700 bin hane-
yi çatısı altında toplayarak, bu müşterile-
rin enerji tedariki yüzde 100 yenilenebilir 
enerjiyle sağlayacak. Bu tüketiciler, Shell’in 
akaryakıt istasyonlarından yüzde 3 daha in-
dirimli fiyattan akaryakıt satın alabilecek 
ve evlerde kullanılan akıllı termostatlar ve 
elektrikli araç istasyonlarına da indirim uy-
gulanacak. 
Shell Energy CEO’su Colin Crooks, akaryakıt 
indirimini haneler için bir promosyon aracı 
olarak gördüklerini söyledi. Shell Enerji’nin 
bu teklifi, ortalama bir hanenin gaz ve elekt-
rik tüketimi için yıllık 790 Euro’ya karşılık 
gelirken, piyasadaki en ucuz tekliften 78 
Euro daha ucuz. 
Diğer yandan, Shell’e göre, ülkedeki tüke-
ticilerin yüzde 60’ı evlerinin tüketiminin 
yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlan-
masını istiyor. Shell, Birleşik Krallık’ta “6 
Büyük” olarak bilinen enerji tedarikçileri-
nin yerini alabilecek bir petrol şirketi olarak 
öne çıkıyor.

TÜPRAŞ’IN 59. GENEL KURUL 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Tüpraş 59. Genel Kurul Toplantısı, 20 Mart 2019 ta-
rihinde Körfez Kocaeli’ndeki şirket merkezinde yapıl-
dı. Genel kurulda Tüpraş’ın 2018 yılı mali tabloları 
onaylanarak, yönetim kurulu ibra edildi. 2020 yılın-
da yapılacak genel kurula kadar görev yapmak üzere 
yönetim kurulu üyeliklerine Ömer M. Koç, Ali Y. Koç, 
Rahmi M. Koç, Semahat Sevim Arsel, Levent Çakıroğ-
lu, Yağız Eyüboğlu, Erol Memioğlu; bağımsız yönetim 
kurulu üyeliklerine Muharrem Hilmi Kayhan, Ayşe 
Canan Ediboğlu, Kamil Ömer Bozer ve Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı Temsilcisi / Bağımsız Yönetim Ku-
rulu Üyesi olarak Zafer Sönmez seçildi. 
Koç Holding ve Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
M. Koç, Genel Kurul’da paydaşlara yönelik mesajında 
Tüpraş’ın son 13 yılda yaptığı toplam yatırım tutarının 
6 milyar doları aştığına dikkat çekerken, “Ağır ve yük-
sek kükürtlü ham petrol işleme kabiliyeti ve sürekli 
genişlettiği ham petrol tedarik havuzunun desteğiyle, 
en uygun şarj kompozisyonu oluşturacak şekilde 12 
ülkeden 20 farklı çeşit ham petrol alımı yapılmıştır. 
İzmir Rafinerisi ham petrol ünitesinde gerçekleştiri-
len modernizasyon çalışması ve İzmit Rafinerisi ile 
Kırıkkale Rafinerisi’nde tamamlanan önemli planlı 
bakım duruşlarına rağmen, 2018 yılında yüzde 95,9 
kapasite kullanımı ile 25,7 milyon ton üretim yapıl-
mıştır. Özellikle motorin ve jet ürünlerinde devam 
eden güçlü talep ve ulaşılan rekor satış miktarları ne-
ticesinde, Tüpraş’ın yurt içi satışları 25,6 milyon ton, 
toplam satışları ise 29,8 milyon ton olmuş, toplam 
cirosu 88,6 milyar TL’ye ulaşmıştır” dedi. 

 PANO 
Aycan Kızıldağ
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ZORLU ENERJİ HATIRA ORMANLARI KURUYOR
Zorlu Enerji, sürdürülebilirlik çalışmaları doğrul-
tusunda 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Or-
mancılık Haftası’nda ağaçlandırma çalışmalarını 
paylaştı. Geleceğe daha yeşil bir dünya bırakmak 
için çevreye verilen zararı en aza indirmeyi hedef-
leyen Zorlu Enerji, bu bağlamda hayata geçirdiği 
hatıra ormanları için bugüne kadar 145 bin fidan 
dikti. 
Kars-Arpaçay, Osmaniye-Bahçe, Denizli-Sarayköy 
ve Buldan, İzmir-Tire ilçelerinde yaratılan hatıra 
ormanları için bugüne kadar 145 bin fidan diken 
Zorlu Enerji, çalışmalarını T.C. Tarım ve Orman Ba-
kanlığı’yla işbirliği halinde yürütüyor. Sürdürüle-
bilir bir gelecek için hayata geçirilen hatıra orman-
larının, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve yerel 
halkın desteğiyle daha da büyümesi hedefleniyor.
Zorlu Enerji’den yapılan açıklamada, orman ku-
rulması için ilk adımların 2010 yılında atılmaya 
başlandığı belirtilerek “Türkiye genelinde planla-
dığımız hatıra ormanları için ilk yedi yılda 75 bin 

fidan dikimi gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl ise De-
nizli’nin Buldan ilçesi sınırları içerisinde 70 bin 
fidanlık hatıra ormanı ile 145 bini aşkın fidanla-
rımız, geleceğin ağaçları olarak yarınlarımıza te-
miz bir çevre sunma yolunda önemli bir gelişme 
olacak” denildi. 

EWE ENERJİ, HUZUREVİ SAKİNLERİNİ ÇOCUKLARLA 
PANAYIRDA BULUŞTURDU 

Hayata geçirdiği sürdürülebilir kurumsal sosyal 
sorumluluk faaliyetleri ile toplumun her kesimiy-
le bir araya gelen EWE Enerji,  Maltepe Huzurevi 
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hem 
diğer huzurevi sakinlerinin hem de Sevgi Evleri’n-

de yaşayan çocukların katılımıyla bir panayır dü-
zenledi. Valilik, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğü ve Maltepe Kaymakamlığını temsilen 
davetlilerin katıldığı etkinlikte birbirinden renkli 
görüntüler yaşandı.
EWE Enerji çalışanlarının gönüllü katılımlarıyla 
gerçekleşen bu etkinliklerin sonuncusu, Bahçe-
lievler, Beylikdüzü, Etiler, Sultangazi, Göztepe gibi 
ilçelerdeki dokuz huzurevinde yaşayan 350 saki-
nin ve Sevgi Evleri’nden 45 çocuğun katılımıyla 
Maltepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde düzenlenen panayır oldu. Huzure-
vinin bahçesinde düzenlenen panayıra huzurevi 
sakinleri ve çocukların yanı sıra bu merkezlerin 
çalışanları, Valilik, Sosyal Hizmetler ve Maltepe 
Kaymakamlığını temsilen davetliler ile EWE Enerji 
çalışanları katıldı. 
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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
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ENERYA ENERJİSİ 
KADINLARA DESTEĞE 

DÖNÜŞTÜ
Enerya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için faaliyet 
gösterdiği tüm kentlerde eş zamanlı yürüttüğü 
sosyal sorumluluk projesi ile şiddete maruz ka-
lan kadınlara destek oldu. Enerya, Mor Çatı Kadın 
Sığınağı Vakfı ile yaptığı iş birliği kapsamında 
vakfa bağışta bulundu. Enerya’nın insan kaynak-
ları departmanı öncülüğünde yürütülen sosyal 
sorumluk projesine tüm çalışanlar el emekleriyle 
katkıda bulundu. Enerya çalışanları tarafından 
hazırlanan bere ve atkılardan elde edilen gelir, 
kadar da insan kaynakları departmanının “Ener-
ya Çalışana Değer Programı’ndan destek verildi. 
Enerya Genel Müdürü Arda Beştaş, Enerya’nın 
kadın istihdamı başta olmak üzere kadını des-
tekleyen tüm projelere verdiği desteği belirterek, 
“Şirketimiz toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin 
her projeyi destekliyor. Bu bağlamda kadına yö-
nelik şiddetle mücadele kapsamında Mor Çatı ile 
iş birliği yaparak gerçekleştirdiğimiz bu proje bi-
zim için çok değerli” diye konuştu.
Enerya İnsan Kaynakları Müdürü Tuba Değer Ci-
hantepe ise projenin şirket içinde duyurusu ya-
pıldığı andan itibaren tüm çalışanlar tarafından 
benimsendiğini belirterek, “Enerya çalışanları 
hem bir arada üretmenin keyfini hem de fayda 
sağlamanın mutluluğunu yaşadı. Kadın ve erkek 
çalışanlarımız projeye katılarak ördükleri atkı 
ve berelerle enerjimizi artırdı. ‘İyilik bulaşıcıdır’ 
sloganıyla ayırt etmeksizin toplumdaki her gru-
bu kucaklayan sosyal sorumluluk projelerinin 
içinde yer almaya devam edeceğiz” dedi. 

İGDAŞ, BREZİLYALI COMGAS 
İLE İŞ BİRLİĞİ YAPACAK 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ, 
Brezilya’nın en büyük gaz dağıtım şirketi olan 
COMGAS ile iş birliği anlaşması yaptı. ‘İstan-
bul’dan Sao Paulo’ya güçlü bir enerji köprüsü’ 
olarak tanımlanan bu iş birliği ile kurumlar ara-
sında ortak çalışma alanlarının belirlenmesi ve 
sahip olunan tecrübelerin paylaşımı amaçlanıyor.  
İBB Genel Sekreteri ve İGDAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak törene katılan Dr. Hayri Baraç-
lı, “Türkiye ve Brezilya arasındaki iş birliği, 
dünya çapında marka ürün çıkartacak noktaya 
geliyor. Bugün burada atılan imzalar, ileride 
ortaya çıkacak çok daha büyük ve farklı iş bir-
liklerinin temelini oluşturabilir” dedi. İGDAŞ’ın 
yenilikçi ve kalitesini sürekli artıran bir kurum 
olduğunun altını çizen Baraçlı, “İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’nin tüm şirketleri, vatan-
daş memnuniyetini merkeze alan bir hizmet 
anlayışıyla çalışıyor. Belediyemizin vizyonunu 
da oluşturan; vatandaşın açığa çıkmamış ih-
tiyaçlarını karşılayabilecek bir belediyecilik 
anlayışıyla hizmet etmek” şeklinde konuştu.  
Sao Poulo da faaliyet gösteren ve ülkenin en 
büyük dağıtım firması olan COMGAS ile yapılan 
protokol, karşılıklı tecrübe alışverişini temel 
alacak şekilde hazırlandı. 24 ay sürecek olan 
çalışma kapsamında taraflar, operasyonel pro-
sedürleri, ticari stratejileri, kurumsal ve müşteri 
ilişkilerini iyileştirmesi amacıyla belirli teknik, 
operasyonel, ticari ve düzenleyici bilgi alışverişi 
ve paylaşımı yapacak. 

İTÜ VE TREDAŞ ARIZALARI OLUŞMADAN SAPTAYACAK
İstanbul Teknik Üniversitesi 
(İTÜ) Elektrik Elektronik Fakül-
tesi ile Trakya Elektrik Dağıtım 
AŞ (TREDAŞ) imzaladıkları pro-
tokolle ‘öngörülü varlık yöneti-
mi projesi’ni hayata geçirecek. 

 İTÜ Elektrik Elektronik Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Şe-
ker, elektrik dağıtım alanında 

yeni bir projeye başladıklarını 
belirterek, “Büyük veri ve yapay 
zekayı kullanarak bir öngörülü 
bakım teknolojisi geliştireceğiz. 
Böylece elektrik dağıtım şebe-
kesinde arıza oluşmadan tespit 
edilip, önlem alınabilecek” dedi. 

Şeker, “TREDAŞ ile imzaladığı-
mız protokol çerçevesinde yeni 

bir projeye başlıyoruz. Proje-
ye TREDAŞ’ın elektrik dağıtım 
hizmeti sunduğu Trakya böl-
gesinden başlayacağız. Daha 
sonra proje Türkiye genelinde 
uygulanabilecek. Dağıtım şirke-
tinin hat, trafo ve cihazlarının 
en optimal ve güvenilir olarak 
çalışmasını sağlayacak öngörü-
lü bakım teknolojisi geliştirile-
cek. Büyük veri ve yapay zekâyı 
kullanarak bir öngörülü bakım 
teknolojisi geliştireceğiz. Böyle-
ce elektrik dağıtım şebekesinde 
arıza oluşmadan tespit edilip, 
önlem alınabilecek. Büyük veri-
deki yapay zekâ yöntemlerinden 
çıkardığımız bilgiler doğrultu-
sunda bakımlar yapılacak. Böy-
lece, enerjinin kesintisizliği ve 
verimliliği de sağlanabilecek. 
Sistemlere zamanında bakım ya-
pıp, sistemin hiçbir kesintiye uğ-
ramadan çalışılabilirliğini sağla-
mak üzere hem yazılımsal hem 
de donanımsal bir proje olacak.

YENİLENEBİLİR ENERJİ IRENEC’TE TARTIŞILACAK
9. Uluslararası Yenilenebilir 
Enerji Konferansı (IRENEC), 24-
26 Nisan 2019 tarihleri arasında 
İstanbul’da gerçekleşecek. İklim 
değişikliği müzakereleri, AB 
standartlarına uyum süreci gibi 
konuların enerjide dönüşümün 
teknik, ekonomik ve uygulana-
bilirlik boyutlarıyla ele alınacağı 
9. Uluslararası %100 Yenilene-
bilir Enerji Konferansı (IRENEC), 
konunun alanında uzman ulusal 
ve uluslararası ilgililerle tartı-
şıldığı bir platform oluşturmak 

amacıyla; 24-26 Nisan 2019 ta-
rihleri arasında, Maltepe Türkan 
Saylan Kültür Merkezi’nde ger-

çekleştirilecek.
Konferans süresince yenilene-
bilir enerji teknolojisindeki ge-
linen son nokta irdelenecek ve 
Türkiye’de yenilenebilir enerji-
nin geleceği ile ilgili değerlen-
dirmeler yapılacak. Türkiye’de 
yenilenebilir enerjinin ulaşım-
da, sanayide, mimaride, konutta 
uygulanma yöntemlerinin katı-
lımcılarla birlikte masaya yatırı-
lacağı konferans programına ve 
diğer ayrıntılara www.irenec.org 
sayfasından ulaşılabilir.
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ELON MUSK’IN GÜNDEMİ 
YENİLENEBİLİR ENERJİ

Tesla’nın yakın gelecek vizyonu hakkında açık-
lamalarda bulunan Elon Musk, 2019 yılı için 
yönünü sürdürülebilir geleceğe doğru çevirmiş 
gözüküyor. Tesla’nın merakla beklenen otomobi-
li Model Y’nin tanıtımının yapıldığı gün, şirke-
tin CEO’su Elon Musk; Tesla’nın yakın gelecekle 
ilgili vizyonu hakkında paylaşımlarda bulundu. 
Musk’ın açıklamalarının hedefinde ise otomobil-
ler değil, enerji vardı. 
Musk, tanıtıma katılan izleyicilere; “Bu yıl, ke-
sinlikle Solar Roof’un ve Powerwall’un yılı ola-
cak. Güneş enerjisi, artı pil, artı elektrikli araçlar 
eşittir tümüyle sürdürülebilir gelecek için” dedi. 
Musk’ın bu sözleri sektörde “Tesla, yenilebilir 
enerjiye olan ilgisini artıracak” şeklindi yorum-
landı. 
2017 yılı Ağustos ayında Tesla, ilk Solar Roof ku-
rulumu yapılmış ev görüntülerini paylaşmıştı. 
Diğer güneş panellerine sahip çatıların aksine 
Tesla’nın güneş panelleri rahatsız edici görüntü-
ler oluşturmuyor, paneller normal bir evin çatısı-
na benziyordu. Estetik açıdan hoş bir görünüme 
sahip, sonsuz garanti sunan ve satın alınabilirlik 
anlamında ulaşılabilir olan paneller için güneş 
enerjisi uzmanı Senthil Balasubramanian “ezber 
bozacak” iddiasında bulunmuştu.

RES, TÜRKİYE’DEKİ 10’UNCU 
YILINI KUTLADI

Bünyesinde 16 GW’lık bir portföyle birlikte tüm dün-
yada proje geliştirme, mühendisliği, yapımı, finans-
manı ve işletmesi alanında uzman olan, dünyanın en 
büyük bağımsız yenilenebilir enerji şirketi RES, Türki-
ye’de faaliyete geçişinin 10. yılını Grup Yönetim Kuru-
lu Başkanı Gavin McAlpine ve CEO’su Ivor Catto’nun 
katılımıyla kutladı. 
Törende bir konuşma yapan RES Türkiye Genel Müdü-
rü Güray Erol, “Global anlamdaki engin deneyimimiz, 
Türkiye’deki yenilenebilir enerji sektöründe uluslara-
rası standartlarda projelerin yapımında bir referans 
teşkil ediyor. 10 yılda RES, kurum ve kuruluşların 
farklı teknolojilerdeki ilerlemeleri ve farklı ülke tec-
rübelerini en sık istişare ettiği şirketlerden biri statü-
süne yükseldi ve piyasa fiyatıyla yatırım yapılabilir 
rüzgar ve güneş enerjjisi geleceğinin mümkün ola-
cağını göstermek suretiyle sektörünün dönüşümüne 
yön verdi” dedi. 
RES Grup Yönetim Kurulu Başkanı Gavin McAlpine de 
Türkiye pazarının olgunlaştığını ve rekabetin arttığını 
belirterek “Uluslararası ekonomik konjonktür piyasa-
yı projelerde de farklılaşmaya ve ticari hedeflerinde 
esneklik geliştirmeye yapmaya zorluyor. Tüm bunlar 
için RES, Türkiye’yi yenilenebilir geleceğine katkı 
vereceğive cazip yatırımlar geliştirebileceği bir merkez 
olarak görmeye devam ediyor” şeklinde konuştu. 
RES, Türk pazarına, 1 Kasım 2007’de başvurusu yapıl-
mış olan rüzgar enerjisi projeleri portföyüyle birlikte 
2009 yılında giriş yaptı. 10 yıllık bir sürede RES, 25 
kişiye ulaşan kadrosuyla 4 projeyi yatırıma hazır hale 
getirerek devreden şirket, şu an itibarıyla işletmede 
olan 1 güneş enerjisi projesi ve geliştirme süreci de-
vam eden 7 projeye sahip… 
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Türkiye LPG Derneği Başkanlığı’na  
Eyüp Aratay seçildi

Türkiye LPG Derneği’nin 44. Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Eyüp Aratay 
seçildi. Eyüp Aratay, “Türkiye LPG Derneği olarak, ülkemiz, sektör ve kamu yararı doğrultusunda faali-
yetlerimize daha da güçlü bir şekilde devam edeceğiz” dedi.

Türkiye LPG Derneği’nin 26 Mart 2019’da gerçekleştirilen 44. Olağan Genel Kurulu’nda yeni 
yönetim de belirlendi. Eyüp Aratay, 2 yıl süreyle Türkiye LPG Derneği Başkanı oldu. Gökhan 
Tezel yönetim kurulu başkan vekili, Ömer Yağız muhasip üye, Can Toydemir, Fehmi Arıkan, 
Osman Keleş, Ali Kızılkaya, İ. Gökhan Öztürk ve M.Murat Çelik ise yönetim kurulu üyesi olarak 
görev yapacak. 

Türkiye LPG Derneği’nin 47 yıldır sektör ve ülke yararına çalışmalarını sürdüren en köklü 
platform olduğunu vurgulayan Eyüp Aratay, “Türkiye LPG Derneği, kurulduğu günden bu 
yana çok aktif ve etkili bir STK olarak, ülkemizde LPG’nin dünyanın sayılı sektörleri arasında 
yer almasına öncülük etmiş, alt yapısını kurmuştur. Dernek olarak, önümüzdeki 2 yıllık yeni 
dönemde de ülkemiz, sektör ve kamu yararı doğrultusunda güçlü çalışmalarımızı sürdüre-
ceğiz” açıklamasında bulundu. 

Akenerji’ye Petrol Ofisi’nden transfer 
Akenerji Elektrik Üretim AŞ’nin Ortak Hizmetler Direktörlüğü’ne, insan kaynakları ve 

bilgi sistemleri fonksiyonlarından sorumlu olmak üzere; Duygu Erzurumlu Cengiz atandı. 
1999 yılında Gazi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Cengiz, MBA eğitimini 
Lincoln Üniversitesi’nde tamamladı. 2000 yılında Petrol Ofisi insan kaynakları bölümün-
de çalışmaya başlayan Cengiz, bu şirkette farklı pozisyonlarda görev yaptı. 2014 yılında 
insan kaynakları müdürü olarak atanan Cengiz, Nisan 2019 tarihi itibarıyla Akenerji İnsan 
Kaynakları ve Bilgi Sistemleri Müdürü olarak atandı. 

Rosatom, nükleer eğitimi için  
25 kişilik kota belirledi

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tara-
fından inşa edilen ve Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan 
Akkuyu NGS için personel yetiştirme süreci Rusya’da 
2011 yılından bu yana devam ediyor. Rosatom, bu yıl 
Saint Petersburg’da bulunan St. Petersburg Politeknik 
Üniversitesi’nde yüksek lisans programında “Isı Enerji-
si” ve “Elektrik Enerjisi” bölümlerinde eğitim almak is-
teyen Türk öğrenciler için 25 kişilik kota belirledi.

Saint Petersburg Politeknik Üniversitesi’nde 2019-
2021 akademik yılı yüksek lisans programına katılmak 
için son başvuru tarihi 1 Nisan 2019 olarak duyuruldu. 
Türk öğrencilerin kariyerleri için büyük bir fırsat oluştu-
racak olan yüksek lisans programı 1 Eylül’de başlaya-
cak. Programın eğitim dili ise İngilizce olacak. 

Tüm eğitim masrafları Rusya Devleti tarafından 
karşılanacak. Öğrencilere kampüste barınma imkânı da 

sağlanacak. Ayrıca öğrencilerin, ilk girişlik vizesi, uçak 
bileti ve havaalanı ulaşım masrafları (yılda bir defa ol-
mak üzere) Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından karşılana-
cak. Öğrencilere ayda 32 bin rublelik (yaklaşık 500 do-
lar) burs verilecek.

EPİAŞ’ın yeni yönetimi belirlendi
EPİAŞ 4. Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim 

kurulu başkanlığını vekâleten yürüten Abdullah Tancan, 
yönetim kurulu başkanı seçilirken yeni yönetim kurulu da 
belirlendi.

Yönetim kurulu, Alparslan Bayraktar, Tahsin Yazar, 
Muhammet Mahmut Er, Mustafa Karahan, Mehmet Er-
türk ve bağımsız kurulu üyesi ise Faruk Bostancı şeklinde 
oluştu. Tancan, yönetim kurulu başkanı seçilmesi dolayı-
sıyla yaptığı teşekkür konuşmasında EPİAŞ’ın bugünlere 
gelmesinde emeği olan önceki yönetim kurulu başkanları 
ve üyelerine, piyasa katılımcılarına ve EPİAŞ çalışanlarına 
teşekkür ederek yeni yönetim kurulunun EPİAŞ’a ve enerji 
sektörüne hayırlı olmasını temenni etti.

İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasa’nın (İTEP) 

kurulması için ilgili kanunların çıktığını diğer mevzuatla-
rın düzenleme sürecinin devam ettiğine dikkati çeken 
Tancan, önümüzdeki sene İTEP’in faaliyetine başlayaca-
ğını belirtti.

Günsan, kadın elektrik ustası yetiştirecek
Günsan Elektrik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 

özel bir projeye adım atarak “Hayatı Aydınlatan Kadın-
lar” projesi başlattı. Proje ile elektrik sektöründe ka-
dınlar için yeni çalışma alanları yaratmayı amaçlayan 
Günsan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü–İŞKUR Sancakte-
pe Hizmet Merkezi iş birliği ile “Hayatı Aydınlatan Ka-
dınlar” projesini hayata geçiriyor. 

“Hayatı Aydınlatan Kadınlar” projesine; yaşları 
20-45 arasında değişen, iş arayan ve çalışmak iste-
yen tüm kadınlar başvuruda bulunabiliyor. Başvuruları 
değerlendirilen kadın elektrik ustası adaylarına, Gün-
san Elektrik’te 3 ay boyunca 508 saatlik süre boyun-

ca teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. 
Eğitimlerin ardından “Kuvvetli Akım Te-
sisatçısı Kurs Bitirme Belgesi” almaya 
hak kazanan kadınlar, yeni iş alanların-
da gelir kaynağı edebilecek. 

Günsan’ın proje yüzü ise ken-
di imkanlarıyla elektrik dükkanı 
açan Hanife Kaymaz oldu. Üs-
küdar’daki kendi dükkanında 8 
yıldır çalışmalar yürüten Hani-
fe Kaymaz, projeye başvurmak 
isteyen kadın usta adaylarını 
yüreklendiriyor.

TÜREB’in yeni başkanı Yıldırım oldu
Türkiye’de rüzgar enerjisi alanında faaliyet gösteren 

şirketleri çatısı altında toplayan TÜREB’in Olağan Genel 
Kurulu Ankara’da toplandı. Genel Kurul’da yapılan se-
çimlerde, TÜREB’in yönetim ve denetim kurulu üyeleri 
belirlendi. Kalyon Enerji Yatırımları CEO’su Hakan Yıldı-
rım, TÜREB’in Başkanlığı’nı üstlendi. 

Tek liste ile gidilen seçimler sonucu Yönetim Kurulu 
asil üyeliklerine Hakan Yıldırım (Kalyon Enerji), Güray Erol 

(RES Anatolia), Olcayto Yiğit (Vestas), Tuna Güven (Bo-
rusan EnBW), Necat Sancak (Sancak), Erinç Kısa (Polat 
Enerji), Murat Zekeriya Aydın (Enerji İşleri Genel Müdü-
rü), Zeynel Kılınç (Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi-Fer-
di üye), Ekrem Yıldırım (Eksim Holding), Ferdi Türksoy 
(Türksoy EMD-Ferdi üye), İsmail Bilgin (Enerjisa), Ömer 
Faruk Özgül (Özgül Holding), Kayrıl Karabeyoğlu (Akfen 
Enerji), Arif Günyar (Enercon), Ebru Arıcı (Aries) seçildi. 
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MERSIN’DE TAVUK ATIKLARI ENERJIYE DÖNÜŞECEK

Biçer Enerji, Mersin’in Tarsus ilçesinde kuraca-
ğı 12 MW’lık biyokütle tesisinde tavuk kümes 

atıklarıyla bitkisel atıklardan elektrik üretecek. Tar-
sus’un Yeşil Mahallesi’nde kurulacak ve 

yaklaşık 22.3 milyon dolara mal olacak proje kap-
samında tavuk kümes altlıkları ile tarımsal faaliyetler 
sonucu ortaya çıkan bitkisel atıklar (üzüm, narenciye 
ve sert çekirdekli meyve bahçelerinin budama atıkla-
rı) yakılarak buhar türbini ile enerji üretimi yapılacak. 

Hedeflenen yıllık 94 bin 608 MWh kapasite için tesise 

yılda 100 bin ton atık tedarik edilecek. Bu atığın yüzde 

60’ını et tavuğu altlığı, yüzde 40’ını da tarımsal faali-

yetler sonucu ortaya çıkan bitkisel atıklar (üzüm, na-

renciye ve sert çekirdekli meyve bahçelerinin budama 

atıkları) oluşturacak.

Tesisin 2020 yılında geçici kabulünün yapılması 

bekleniyor. 

TÜRKIYE, OFFSHORE RES IÇIN  
DANIMARKA’DAN DESTEK ALACAK

Türkiye önümüzdeki süreçte odaklanmayı plan-
ladığı denizüstü (offshore) rüzgar santralleri 

için Danimarka’nın desteğini alacak. Danimarka ve 
Türkiye, Stratejik Sektör İşbirliği çerçevesinde “Tür-
kiye’de Açık Deniz Rüzgar Enerjisi” üzerine çalışacak. 
Danimarka Enerji, İklim ve Kamu Hizmetleri Bakanlığı 
ile Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasın-
da imzalanan anlaşma ile Türkiye’nin yakın dönemde 
odaklanacağı açık deniz rüzgar enerjisine, bu konuda 
oldukça deneyimli olan Danimarka katkıda bulunacak, 
Türk makamlarına yardım edecek. 

Anlaşmayı iki hükümet adına Danimarka Türkiye 
Büyükelçisi Svend Olling ve Türkiye Enerji İşleri Genel 
Müdürü Murat Zekeriya Aydın imzaladı. Stratejik Sek-
tör İşbirliği kapsamında, Danimarka, ülkedeki deniz 
rüzgarı hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bu-
lunacak, Türk makamlarına yardım edecek.
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DICLE ELEKTRIK,  
5 MILYONLUK YATIRIMI 

BITIRMEYE HAZIRLANIYOR 

Dicle Elektrik tarafından enerji kalitesini artır-
mak ve tüketicilere kayıpsız, kesintisiz enerji 

vermek için Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde başlatılan 5 
milyon liralık yatırım tamamlanmak üzere. Dicle Elekt-
rik, Şanlıurfa’nın en büyük ilçelerinden olan Siverek’te 
özelleştirmenin gerçekleştiği 2013 Temmuz ayından 
bu yana 51 milyon liralık şebeke ve işletim sistemi ya-
tırımı gerçekleştirdi. İlçede 2019 yılında da yaklaşık 10 
milyon liralık yatırım yapılarak toplam yatırım mikta-
rının 61 milyon liranın üzerine çıkarılması planlanıyor. 
800 kva’lık trafo kuruldu

İlçenin Abdalağa ve Haliliye mahallerinde Dic-
le Elektrik Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 
bir süre önce başlatılan 5 milyon liralık yatırımda ise 
sona yaklaşıldı. Yatırım bölgesindeki havai hatları ye-
raltına alan Dicle Elektrik, her iki mahallede 6 bin 210 
metre orta ve 18 bin 200 metre alçak gerilim yeraltı 
kablosu döşendi. Aynı bölgede 290 adet alçak gerilim 
sayaç otomasyon panosunun montajını yapan enerji 
şirketi, vatandaşların daha kaliteli ve kesintisiz enerji 
kullanabilmesi için her biri 400 KVA gücünde 2 trafo 
kurdu. Bu arada daha aydınlık bir Siverek için ilçe ge-
nelinde 591 adet yeni aydınlatma direği dikildi.

ENI, PETROL SAHALARINDA 
GÜNEŞ ENERJISI 

KULLANACAK

İtalyan enerji şirketi Eni, Pakistan ve Tunus petrol 
sahalarında güneş enerjisi kullanacak. Eni ayrıca 

İtalya’da 25 sanayi bölgesinde 220 MW kapasiteli gü-
neş santralleri kuracak.

İtalyan enerji şirketi Eni, Pakistan’daki Bhit gaz sa-
hasında 10 MW’lık bir güneş enerjisi santralinin ve Tu-
nus’taki ADAM petrol imtiyazında 5 MW’lık bir tesisin 
yapımına başladı. 

Pakistan’da kurulumuna başlanan santralin ekim 
ayında tamamlanması bekleniyor. Santralin devreye 
alınmasıyla birlikte bir gaz santrali kapatılacak ve ma-
liyetlerde büyük oranda tasarruf sağlanacak. Tunuslu 
kamu şirketi Entreprise Tunisienne d’Activités Pétro-
lières tarafından geliştirilmekte olan diğer santralin 
ise bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor. 

Eni Cezayir ve Gana’daki petrol sahalarında da gü-
neş enerjisi kullanıyor.

Eni ayrıca İtalya’da 2018-2021 yılları arasında 220 
MW kapasiteli güneş enerjisi santralleri kurma planı-
na sahip. Bu kapsamda kurulum için 25 sanayi bölge-
si belirleyen şirket, İtalya’nın Sassari kentinde Porto 
Torres sanayi bölgesinde 31 MW’lık güneş santrali 
kurulum çalışmalarına başladı. Geçen temmuz ayında 
da Cagliari yakınlarındaki Assemini sanayi bölgesinde 
26 MW’lık GES kurulumuna başlamıştı.  

ENTHER ENERJI, 
ÇANAKKALE’DE JEOTERMAL 

KAYNAK ARAYACAK 

Enther Enerji, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 2 
adet sondaj kuyusu açarak jeotermal kaynak 

arayacak. Şirket, Ayvacık’ın Taşboğaz köyünde ruh-
satlı sahada, jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj 
çalışmaları yapılması planlanıyor. 9 milyon lira bedel-
li sondaj çalışmaları kapsamında yaklaşık 2 bin 600 
hektarlık sahada rotary sondaj tekniği ile iki adet son-
daj kuyusu açılacak. Sondaj işlemi 3 bin 500 m derin-
liğe inildiğinde tamamlanacak. 

Açılacak kuyularda verimlilik testi sonucunda yatı-
rımcı firma tarafından kurulması planlanan jeotermal 
enerji santrallerinde ya da bulunacak kaynak sıcaklı-
ğına bağlı olarak çeşitli tesislerin (sera ve termal tu-
rizm vb.) yapılmasında değerlendirilecek. 

ALMANYA’DA YENILENEBILIR YATIRIMLAR YÜZDE 25 ARTTI

Almanya elektrik üretiminde yenilenebilir enerji 
kaynaklarının payı yılın ilk üç ayında yaklaşık 

yüzde 25 oranında arttı. Güçlü rüzgar ve bol güneş 
2019 yılının ilk üç ayında Almanya’nın elektrik üreti-
minde temiz kaynakların payını yükselterek yeni bir 
rekora imza atmasını sağladı. Baden-Wurttemberg 
(ZSW) ve Almanya Enerji ve Su Endüstrileri Birliği 
(BDEW) tarafından açıklanan verilere göre, Alman-
ya’nın elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı 
yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yaklaşık yüzde 25 artarak 49.4 TWh’e ulaştı. Bir önceki 
yıl yenilenebilir enerji kaynaklarından ülkede 39.6TWh 
elektrik üretilmişti. 

Yılın ilk üç ayında ülkenin elektrik üretiminde en 

büyük kara rüzgar santrallerinin oldu. Kara rüzgar 
santrallerinden elektrik üretimi 36.2TWh oldu. Bir ön-
ceki yıl kara rüzgar santralleri 28.9TWh elektrik üret-
mişlerdi. Denizüstü rüzgar santralleri ise üretimlerini 
5.1TWh’ten 6.8TWh’e yükselttiler.

Öte yandan Fraunhofer Enstitüsü verilerine göre, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının Almanya elektrik 
üretimindeki payı 2019 yılı Mart ayında yüzde 54,3 
ile şimdiye kadarki en yüksek aylık orana ulaştı. 2018 
Mart ayında bu oran yüzde 38,7 olmuştu. Verilere 
göre, mart ayında rüzgar enerjisi santralleri ülkedeki 
elektrik üretiminin 34,2’sini, güneş enerjisi santralleri 
ise yüzde 7,3’ünü karşıladı. 
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NIĞDE’DE EKORE AŞ’YE AIT, YILLIK 1 GW KAPASITELI,  
GÜNEŞ PANELI ÜRETIM TESISININ TEMELI ATILDI. 

Yıllık 1 GW kapasiteli güneş paneli entegre üre-
tim tesisinin temel atma töreni, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla, Niğde 
Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşti-
rildi.

EkoRE Eko Yenilenebilir Enerjiler AŞ, Niğde’nin Bor 
ilçesindeki 620 dönümlük arazi üzerinde; ingot, wafer, 
hücre ve modül üretim süreçlerini kapsayan entegre 
güneş paneli üretim tesisi kuruyor.

EkoRE’nin üretime başlamasıyla; güneş enerjisi 
sistemlerinin panel dışındaki diğer donanımını ürete-
cek başka firmaların da yakın çevrede tesisler kura-
rak, Niğde Bor OSB’nin güneş enerjisi üretim ve tek-
noloji üssü olmasını sağlayabileceği öngörülüyor. 

Tesisin temel atma töreninde konuşan EkoRE 
CEO’su H. Serhan Süzer, “Enerji bağımsızlığı için yüz-
de 100 yerli güneş paneli üretimi hedefiyle çıktığımız 
bu yolda, memlekete 700 milyon dolarlık sermaye 
girişi sağlayacağımız gibi yapacağımız Ar-Ge çalış-
malarımızla herkesin, hayatının her anında güneş 
enerjisine ulaşımını sağlayacağız. Kristal teknolojide 
ingot, wafer, hücre ve modül üretimi gibi 4 önemli 
prosesin bir arada olduğu dev bir tesis kuracağımız 
bu alan 2GW’lık üretim için yeterli. Proje alanımız 620 
dönüm. Yaklaşık 85 futbol sahasına tekabül ediyor. 
Başlangıçta planlanan 1 GW’lık kapasitenin gerekirse 
iki katına çıkacağız. Mersin Limanı’ndan dünyaya ih-
racat yapmayı planlıyoruz. Uzun vadeli planlamamız-
da, ürettiğimiz ürünlerin yüzde 80’ini ihraç edeceğiz” 
diye konuştu.

Bakan Dönmez ise uygun maliyetli, kaliteli ve sü-
rekli enerji arzının önemine vurgu yaparak şunları 
kaydetti: 

“Enerjide bütün yükün eşit miktarda dağıtıldığı 
dengeli bir enerji portfoyünün oluşturulması için yerli 
kaynaklarımızı maksimum oranda kullanmak ve dışa 
bağımlı olduğumuz kaynaklarda ise yönetilebilir bir 
duruma gelmek zorundayız. Yenilenebilir enerji ala-
nında Türkiye’yi model ülke haline getireceğiz. Sadece 
yenilenebilir enerji üretiminde değil, teknolojilerinde 
de söz sahibi olmak istiyoruz. Türk mühendis ve iş-
çisinin akıl teri ile ıslattığı fikirler, dünyanın her yeri-
ne ‘Made In Turkey’ damgalı güneş panelleri ve rüz-
gar türbinleri ile taşınacak. Artık enerji politikalarında 
mümkün olduğunca ithalata yer olmayacak. Bu ve bu-
nun gibi yatırımlarımızla Türkiye, enerji teknolojilerin-
de merkez ülke konumuna gelecek. Enerji teknolojileri 
bu anlamda Türk ekonomisinin değişim ve dönüşü-
münde başrolü oynayacak”. 

Hem enerji hem de teknoloji bağımlılığını azaltma 
noktasında ihtiyaç duyulan adımların birer birer atıl-
dığını anlatan Bakan Dönmez, sözlerini şöyle tamam-
ladı, “Bu güzide tesisimiz, dinamik hale getirdiğimiz 
yenilenebilir enerji sektörüne dinamizm katacak. 
Benzer vizyoner ve güçlü projelerin de hızla artarak 
hayata geçmesine cesaret verecektir”. 

Açılış konuşmalarının ardından Niğde Bor Karma 
Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak üretim tesisi-
nin temelleri atıldı.

SIMGE, ANKARA VE BOLU’DAKI RES YATIRIMINA BAŞLADI

Simge Res Enerji, Bolu ve Ankara il sınırları için-
de toplam 20 MW kapasiteli Beypazarı Rüzgar 

Enerjisi Santrali kurma çalışmalarına başladı. Bo-
lu’nun Kıbrıscık ilçesi ile Ankara’nın Beypazarı ilçesi 
sınırları içerisinde toplam 20 MWe kurulu gücündeki 
santralin adı Beypazarı RES olacak. 

50 milyon lira değerindeki proje kapsamında rüz-
gardan elektrik enerjisi üretmek amacıyla 20 adet 1 
MWm/1 MWe gücünde olmak üzere toplam 20 adet 
rüzgar türbini kurulacak. Türbinlerden biri Bolu, di-
ğerleri Ankara il sınırları içinde olacak. 20 adet rüzgar 
türbini ile yılda 70 milyon kWh elektrik üretilmesi ve 
üretilen elektriğin enerji nakil hattı ile tek hat şeması-
na uygun olarak Beypazarı TM 154 Kv Yüksek gerilim 
bağlantı noktasına iletilmesi planlanıyor. 

ŞIŞECAM, GÜNEŞ YATIRIMLARINA HIZ VERDI

Şişecam Topluluğu, Kocaeli’de bulunan Şişecam 
Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi’nin çatısına 

kurduğu güneş enerjisi santralinden elektrik üretimi-
ne başladı. Şişecam Topluluğu, Mersin’deki Düzcam 
fabrikasının ardından, Gebze – Kocaeli’deki Şişecam 
Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi’nin çatısına güneş 
enerjisi santrali kurarak devreye aldı.

Aynı zamanda yeşil bina sertifikasına sahip mer-
kezin, 457 m2 çatı alanına kurulan 87.45 kWp güce 
sahip santral yıllık yaklaşık 114 bin kWh elektrik üre-
terek, yılda yaklaşık 45 ton karbondioksit salımının 
önüne geçecek. Santral, merkezin binasında bulu-
nan ısıtma-soğutma sistemleri ve fırınlarda tüketilen 
elektriğin bir kısmını karşılarken, tüketimin olmadığı 
dönemlerde ise ürettiği elektriği şebekeye aktaracak.

Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi, sa-

hip olduğu “Leed Gold” sertifikasıyla yeşil bir bina ve 
standart bir binaya göre yüzde 39 daha az enerji ve 
yüzde 85 daha az su tüketiyor. Ayrıca karbondioksit 
sensörlerinin yardımıyla birim alandaki kişi sayısına 
göre havalandırma yapılan binada verimli ve sağlıklı 
bir çalışma ortamı sunuyor. 

TÜRK ŞIRKETLERI JAPONLARLA LNG YATIRIMI YAPACAK

Japonya merkezli deniz taşımacılığı şirketi Mitsui OSK Lines (MOL) ile yüzer santral işletmecisi Karpower-
ship sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ile elektrik üretecek yüzer santral geliştirmek üzere işbirliği anlaş-

ması yaptı. İki şirket LNG kullanacak yüzer santral geliştirmek için ortak yatırım yapacak ve ürünleri KARMOL 
markası altında pazarlayacak.

Genelde boru hatlarıyla taşınan doğal gazı aktarmak için pahalı bir yöntem olan LNG, son yıllarda doğal gaz 
fiyatlardaki düşüşe paralel olarak ucuzladı ve bazı hallerde boru gazı ile rekabet edebilir konuma geldi. Gemi-
lerle taşınabildiği için boru hattı şebekelerinin olmadığı yerlerde kullanılabilen LNG, Japonya ve Çin başta olmak 
üzere çeşitli pazarlarda yaygın olarak kullanılıyor.
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Kadınların çalışma hayatında maskülenleşerek 
değil, kendi özgün yaratılışlarını muhafaza ederek 
bulunmaları gerektiğine inanıyorum. Gerçek eşitlik, 
birisinin sizi kendisine benzeterek eşitlemesi değil-
dir. Sizin varlık alanınıza saygı göstermesidir. Ka-
dınların, içlerindeki büyük dönüştürücü gücü, ancak 
kendi özgünlüklerini koruyarak açığa çıkarabilecek-
lerini düşünüyorum. Kız çocuklarımız da ülkemizin 
enerji kaynakları başlığına dahildir. Lütfen kız ço-
cuklarımızın zihinlerine barikatlar yerleştirmeyelim. 
Onları belli meslek gruplarına dahil olmaları için ko-
şullandırmayalım. Kabiliyetlerine göre yol alsınlar. 
Anne baba olarak çocuklarımıza yapabileceğimiz en 
büyük katkı, onların hayallerine yatırım yapmak ve 
onları yüreklendirmektir. Bu nedenle onlara, dün-
yanın dertlerine çözüm üretecek işleri başarmanın, 
cinsiyet değil, inanç meselesi olduğunu anlatın. Bu 
akşam burada gördüğümüz başarılı kadınlar da bu-
nun ispatıdır. Enerji sektörünün farklı alanlarında 
ortaya koydukları çalışmalar, hepimizi gururlandır-
maktadır.

Jüri özel ödülü Demirbaş’a verildi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da “Se-

simize ses kattığınız için teşekkür ediyorum. Bu 
platformu cinsiyet eşitsizliğine karşı konulan bir 
platforma dönüştüren herkese şükranlarımı sunu-
yorum” dedi. 

Albayrak, sözlerine şöyle devam etti: 
Geçen yıl bir çağrı yapmıştık enerji sektöründe-

ki firmalarımıza, ‘kadın çalışan ve yönetici sayısını 
arzu ettiğimiz noktaya çıkaralım’ demiştim. Şimdi 
bu çağrıyı ekonomi alanındaki tüm firmalara ve sek-
törlere yapıyorum. Ankara’da ben kendi bakanlığım 
olmak üzere çok daha pozitif ayrımcılık yapacağımı 
taahhüt ediyorum. Lütfen erkekler olarak bakışımızı 
değiştirelim, kadınlarımıza güvenelim ve inanalım.

Konuşmaların ardından geçilen ödül törenin-
de “Akademi” alanındaki ödül Prof. Dr. Şule Ertan 
Ela’ya, “Profesyonel” alanındaki ödül Kayserigaz 
Birim Yöneticisi Işıl Akkoç’a, “İş Dünyası” alanındaki 
ödül Shell’den Dr. Selda Günsel’e, “Geleceğe İlham 
Veren Kadın” kategorisindeki ödül milli yüzücü Sü-
meyye Boyacı’ya, “Girişimcilik” alanındaki ödül Bur-
cu Aydemir’e, “Enerjide Örnek Şirket” kategorisinde-
ki ödül Enerjisa Enerji CEO’su Ziya Erdem’e verildi. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Strateji Ge-
liştirme Dairesi Başkanı Gülefşan Demirbaş’a “Jüri 
Özel Ödülü'nü” Emine Erdoğan takdim etti.Enerji Bakanlığı’nın sektörde kadın 

istihdamını artırmak ve örnek isim ve 
şirketleri ödüllendirerek teşvik etmek amacıyla 
geçen yıl başlattığı “Türkiye’ye Enerji Veren 
Kadınlar” ödül töreni yapıldı. Jüri özel ödülüne 
EPDK’dan Gülefşan Demirbaş layık görüldü… 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu 
yıl ikincisi düzenlenen “Türkiye’ye Enerji Veren Kadın-
lar” programı kapsamında ödüller sahiplerini buldu. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tica-
ret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımıyla 
gerçekleşen törende bir konuşma yapan Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ka-
dınların çalışma hayatında karar alıcı pozisyonlarda 
olmaları gerektiğini vurgulayarak, karar süreçlerinde 
kadınların eksikliğinin, tüm toplumu ilgilendiren bir 
noksanlık olduğunu kaydetti.

Emine Erdoğan, “Çünkü kadın ruhu, baştan aşa-
ğı enerji, fikriyatı ise tabii kaynaktır. Bu enerjinin ve 
tabii kaynağın işin içine girmediği her alan, bir kör 
noktaya dönüşür. Doğru ve keskin bir bakış, iki gözle 
bakmayı gerekli kılar ki kadınların olmadığı her du-

rum, hayatı tek gözle algılamak gibidir” dedi. 
Kız çocukların eğitimine değinen Erdoğan, şöyle 

devam etti: Dünya Ekonomik Forumu’nun Toplumsal 
Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre, dünyada yapay 
zeka profesyoneli kadınların oranı sadece yüzde 22. 
Oysa bu rakam erkeklerde yüzde 78. Peki ne oluyor 
da kadınlar, kendi geleceklerini doğrudan ilgilendi-
ren bu alanlara adım atmaktan geri duruyor? Sanı-
yorum bunun arkasındaki temel neden, kız çocuk-
larının bilim alanına yeterince yönlendirilmemesi. 
Anne babalar genellikle, bilim, matematik, teknoloji 
ve mühendislik gibi alanlarda erkek çocuklarının 
başarı gösterebileceklerine inanıyor. Uluslararası 
raporlar kadar Türkiye’deki rakamlar da bunu teyit 
ediyor. Nitekim, kadınların eğitim ve sağlık bilimle-
rindeki oranı yüzde 60’ların üzerinde. Mimarlık ve 
inşaatta yüzde 32, bilişimde ise bu rakam yalnızca 
yüzde 22. İşte bu sebeple, bugün burada enerji sek-
törü gibi dünyanın geleceğini doğrudan ilgilendiren 
bir konuda başarı gösteren kadınlarımızla birlikte 
olmak çok önemli.

“Kız çocuklarının zihnine bariyer 
yerleştirmeyin”

Kadınların hangi sektörde çalışıyor olursa olsun, 
kendi kimliklerini muhafaza ederek var olmalarının 
gerekliliğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle ta-
mamladı:

“Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar”

HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİDEN 
KADINLAR…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise 
üreten, değer katan kadınların hikayelerinin bir ge-
ceye sığamayacak kadar dolu ve zengin olduğunu 
belirterek, “Bu hikayelerin baş kahramanları ener-
jinin güçlü kadınları, petrol sahalarında, maden 
ocaklarında çalışan, yönetim kurullarına başkanlık 
eden, hayallerinin peşinden giden enerjinin güçlü 
kadınları… Bizler bugün bu törenle sadece bu ger-
çeğe ayna tuttuk. Bu aynadan yansıyanlar aslında 
Türkiye’nin kadınları, enerjisi. Bizler bunun görü-
nür kılınması için aracılık ediyoruz" diye konuştu. 
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4 yıllık fırsat dönemi enerji sektörü içinde geçerli. Zira gıdanın ardından şu an en yoğun 
sorunların yaşandığı alanların başında enerji geliyor. Döviz kurlarındaki artışın getirdiği borç 

sarmalı, elektrik ve doğal gazda tüketim düşmesine karşın fiyatların artması, ulusal tarife sistemi, 
fiyatlar üzerinde devam eden sübvansiyonlar çözüm bekleyen sorunların başında geliyor. Enerji 
sektörünün oyuncuları, “Artık seçimler bitti, sıra geçim derdinde” diyerek uyarıda bulunuyor…

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktı. 
Şu anda sadece CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun 
büyükşehir belediye başkanlığını kazandığı İstan-
bul’da, AK Parti ve MHP’nin itirazlarının sonucu 
bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), itirazları 
karara bağlayacak ve bu karar seçim belirsiz-
liğini ortadan kaldıracak. 

Bu belirsizliğin gölgesinde 
enerji sektörüne ve sektörün 
beklentilerine ilişkin bir 
analiz yapmanın güç-
lüğü ortada. Ancak bu 
güçlük geniş anlamda 
ekonomi cephesinden 
bakarak enerji sektö-
rüne odaklanan, veri-
lerle desteklenen bir 
analiz yapmamızı ve 
beklentilere ışık tutan 
bir yazı kaleme almamızı 
engellemiyor. 

Önce, genel ekonomiye 
kısaca bir bakalım... 

Ekonomide, hem daralma ya da 
küçülme hem de enflasyonda artış söz konu-
su. Uluslararası Para Fonu (IMF), bu yıl Türkiye’nin 
yüzde 2.5 oranında küçüleceğini öngörüyor. Türki-
ye’nin gelecek yıl da geniş anlamda enerji talebini 
artıracak biçimde büyümesi beklenmiyor. 

Küçülen bir ekonomide, en önemli konu başlığı 
hiç kuşkusuz dolar üzerinden yapılan borçlar ve bu 

borçların ödenmesi. Aralarında enerji sektörüne 
yatırım da yapan özel sektörün, 200 milyar dolar 
düzeyinde borcu bulunuyor. Bir yıl içinde çevril-
mesi beklenen borç tutarı 180 milyar dolar olarak 
hesaplanıyor. İç talebin ve perakende satışların 

düştüğü, sanayide çarkların yavaşladığı, hane 
bazında gelirlerin azaldığı bir dönem-

de, gelir yaratmak ve borçları 
yatırımlara zarar vermeden 

çevirmek mucize gibi gö-
rünüyor. İşte, bu noktada 

devletin daha çok görü-
nür olacağı bir süreçle 
karşı karşıya kalabili-
riz. Buna yönelik işa-
retlerin kısa sürede 
gelebileceğini söyle-
mek kehanet olmaz. 

Türkiye, yerel se-
çimlerin tamamlanma-

sıyla “geçim” dönemine 
girdi. Enerji sektöründe de 

güçlü ve adımların atılması bek-
leniyor. Sektörün, en önemli çözüm 

bekleyen sorunu dolar üzerinden yapılan 
borç... İkinci sırada tarifeler geliyor. Gerek doğal 
gazda gerekse elektrikte tarifeler, sektörün finan-
sal beklentilerinin altında.  Bir diğer sorun, enerji 
talebinin düşmesi. Bu durum doğal gazda “al ya da 
öde”yi gündeme getirirken, elektrikte bazı santra-
lın üretime ara vermesine neden oldu. 

Türkiye, yaklaşık 5 yıldır seçim 

süreci içinde… Referandum, iki kez 

yapılan genel seçimler, cumhurbaşkanlığı 

seçimi derken 31 Mart tarihinde yerel seçimleri 

de geride bıraktık. Yaklaşık 4 yıl boyunca herhangi 

bir aksi durum olmazsa seçim yaşanmayacak. Ekonomi 

çevreleri bu süreyi kronikleşen ekonomik sorunların 

çözümü için önemli bir fırsat olarak görüyor. Ekonominin 

yanı sıra eğitim, sağlık, yargı gibi alanlarda giderek 

derinleşen sorunların çözümünün de “güçlü bir 

ekonomi” için özellikle uluslararası çevreler 

açısından çok önemli olduğu belirtiliyor.

Seçim bitti, 
enerjide 

“geçim” dönemi 
başlıyor
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ma görüşmelerini sürdürüyor. Bir kısmı 
da Bereket Enerji’de olduğu gibi bu gö-
rüşmeleri sonuçlandırdı. Ancak bir gerçek 
var ki elektrik fiyatlarının halen piyasada 
4 dolar/sent olduğu, talebin deyim yerin-
deyse “yerlerde seyrettiği” bir dönemde 
santralların ve yatırımcısının iyimser ola-
cağı bir tablo ortada yok ve kısa vadede 
de görünmüyor.  Yabancı yatırımcının da 
Türkiye’ye gelme konusunda iştahsız ol-
duğunu kayda geçirmekte yarar var. 

KPMG tarafından hazırlanan 2019 
enerji sektörü araştırmasında da borç 
konusuna dikkat çekilerek “Enerji sektö-
rünün toplam bankacılık kredi hacmi için-
deki payı 2010 başında yüzde

5’in altındayken, 2018 üçüncü çeyrek-
te yüzde 8’i aştı. Sektörün dış borcu ise, 
10,7 milyar dolardan 15,8 milyar dolar 
seviyesine çıktı. Enerji sektörüne verilen 
kredilerde takipteki alacakların sektöre 
verilen toplam nakdi kredilere oranı, yıl 
başındaki yüzde 0,8’den üçüncü çeyrek 
sonu itibarıyla henüz düşük seviyelerde 
olsa bile yüzde 2,8 ile geçmiş yıllar ortala-

Petrol fiyatları MB’nin beklentisinin tersine 
artıyor

Merkez Bankası, petrol fiyatlarının artmayacağı 
beklentisiyle planları yapmıştı ancak aralık ayında 
50 dolar olan fiyatlar, 70 dolara dayanmış durumda. 
Beklenti mayıs ayında daha da yükseleceği yönün-
de… Bu da ekonomik durgunlukla ve ithalatın fren-
lenmesiyle gerileyen cari açığı, bir miktar artıracak 
bir unsur olarak öne çıkıyor. Neden? Petroldeki her 
10 dolarlık artışın cari açık üzerinde 4.5 milyar do-
lar etkide bulunduğu hesaplanıyor. Petroldeki artış, 
tüm sektörleri yatay eksende kesen ve maliyetleri 
artıran akaryakıtta fiyatların yükselmesine de yol 
açıyor. Elbette, bu durum enflasyonu da tetikliyor. 
Hükümet, bu nedenle akaryakıtta yeniden “eşel mo-
bil” sistemini uygulamaya koydu. Benzin ve motorin-
de zam ihtiyacı, ÖTV gelirlerinden düşülüyor. Pompa 
satış fiyatları sabit tutuluyor. Ancak unutmamalı ki 
halen bir litre benzin iline göre değişmekle birlikte 7 
TL 10 kuruşlar düzeyinde bulunuyor. 

Bir numaralı sorun: 50 milyar dolarlık borç
Şimdi, enerji sektörüne daha yakından bakalım. 

Birinci başlığımız borçlar. Dövizde yaşanan hızlı ar-

tış, son 15 yılda elektrik üretimine milyarlarca dolar 
yatırım yapan üreticileri vurdu. Elektrik Üreticileri 
Derneği’nin (EÜD) yaptığı çalışmaya göre, son 15-16 
yılda özel sektör 57 milyar dolarlık santral yatırımı 
yaptı. Yatırımcılar, özelleştirme yoluyla da 10 milyar 
dolarlık santralı kamudan devraldı. Bu yatırımcıla-
rın, halen 40-45 milyar dolar aralığında borcu bulu-
nuyor. Türkiye’nin kurulu santral gücü, 2003 yılında 
33-34 bin megavat (MW) düzeyinde bulunuyordu. 
Kurulu güç, 90 bin megavatı aştı. 

Dağıtım sektörünün de borcu var
Peki, elektrik dağıtım sektöründe durum ne? Hü-

kümet, elektrik dağıtım bölgelerini özelleştirdi. Özel 
sektör, bu işletmeleri devraldı ve bunun karşılığında 
halen 7-8 milyar dolar düzeyinde borcu olduğu bi-
liniyor. Kabaca bir hesaplamayla gerek üretim ge-
rekse de dağıtım sektörünün borç tutarı 50 milyar 
doları aşkın. 

EÜD kaynakları, en az 18 milyar dolarlık borcun 
çevrilmesinde ya da ödenmesinde sorun olduğuna 
işaret etti. Bu, bunların hepsinin temerrüde düştüğü 
anlamına gelmiyor. Bazılarında, bu sorun baş gös-
terdi. Ancak şirketler bankalarla yeniden yapılandır-

HÜKÜMETİN ATACAĞI ADIMLAR 
BELİRLEYİCİ OLACAK

KPMG tarafından hazırlanan araştırmada 2019 enerji görü-
nümü şöyle özetleniyor: 
Türkiye’de enerji politikalarının odağında arzın güvenliğini 
sağlamak ve dışa bağımlılığın azaltılması bulunurken, opti-
mum kaynak çeşitliliğini sağlamak üzere tüm alternatif ener-
ji kaynakları değerlendiriliyor. Bu kapsamda Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanlığı’nın stratejik planındaki amaçları şu üç 
başlıkta sıralayabiliriz:

 �Güçlü ve güvenilir enerji alt yapısı 
 �Optimum kaynak çeşitliliği
 �Etkin talep yönetimi

Öte yandan kamu otoritesinin enerji politikalarındaki kararlı 
hedeflerine rağmen, özel sektörün finansal koşullardaki sıkı-
laşma, dövizdeki dalgalanma ve yüksek seviyedeki arz- talep 
belirsizliklerinden dolayı yatırım iştahında genel anlamda 
azalma muhtemel gelişme olarak ortaya konabilir.
Yeni dönemde enerji yatırımları açısından kredilerin yeniden 
yapılandırılmasına yönelik beklentinin yükseldiğini ifade et-
mek gerekir.
Doğal gazdan elektrik üretimine dayalı, kapasitesi ve özel-
likle verimliliği düşük santrallerin varlığı sektörde kanayan 
yara olmayı sürdürecek.
Bununla birlikte artan nüfus, şehirleşme ve ihracat odaklı 
ekonomik gelişme enerji talebinin kısa vadeli dalgalanmala-
ra rağmen güçlü kalmasını sağlıyor. Bu nedenle önümüzdeki 
dönemde toplam enerji talebinin daha yavaş olmakla birlik-
te artmaya devam edeceği öngörülüyor. Türkiye’nin geçmiş 
yıllarda yenilenebilir enerjide yaptığı yatırımlar ve enerjide 
yerli kaynaklara yönelim çabaları sayesinde enerji kaynakla-
rının kullanım bileşenlerinin değişebileceğini düşünülüyor.
Hükümetin teşvik edici ve düzenleyici rolünün artması yeni 
dengeler için büyük önem taşıyor. Hükümetin yerli üretime 
bakışının ve yanı sıra petrol ve doğal gaz aramalarına yönelik 
arama çağrısının yansımasını kısa sürede bulabileceğine dair 
güçlü kanaat var.
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zarar olarak yazıyor. BOTAŞ’ın, 2018 yılını 
milyarlarca liralık ciddi bir zararla kapattığı 
biliniyor. 2019 yılında da zarar söz konusu 
olacak. BOTAŞ’ın, bu çerçevede konut, sana-
yi ve elektrik sektörü için gaz fiyatını artırıp 
artırmayacağı önemli bir başlık olarak öne çı-
kıyor. Çünkü, sanayi ya da elektrik üretimine 
gazda yapılacak her artış, yavaşlayan çark-
ların daha da yavaşlamasına yol açabileceği 
kaygısı taşınıyor. Sektörü yakından izleyen 
kaynaklar, yükün çok ağır olması nedeniyle 
yılın ikinci yarısında gaza zam yapılma olası-
lığının yüksek olduğuna işaret ediyor. 

“Al ya da öde” varlığını sürdürüyor
Tabii, bir de BOTAŞ’ın “al ya da öde” so-

runu var. Ekonomide yaşanan sorunlar nede-
niyle geçen yıl gaz tüketimi düştü. Bu yıl da 
tüketim azalacak. BOTAŞ, bir miktar “al ya da 
öde”ye girebilir. Bunun için görüşmeleri bu-
lunuyor. 

Türkiye’de faaliyet gösteren özel sektör 
gaz ithalatçılarının da sorunları devam edi-
yor. Bu şirketlerle Gazprom arasında tahkime 
taşınan fiyat konusu önemli bir başlık olarak 
öne çıkıyor. Özel sektör ile Gazprom arasında 
bu kapsamdaki bazı davalar, Gazprom’un le-
hine sonuçlanmıştı. Bu da ithalatçıların daha 
pahalı fiyattan gaz satın almasını (yüzde 
10.25 pahalı) ve Gazprom’a geçmişe yönelik 
(tüm tahkim davaları sonuçlandığında) 400 
milyon dolarlık fiyat farkı ödemesini günde-
me getirdi. Özel sektör, bu sorunu çözmek 
için Ankara’da ve Moskova’da girişimlerini 
sürdürüyor.  

Tarife sıkıntısı elektrikte de yaşanıyor
Gaz tarifesiyle ilgili olarak dile getirdiğimiz 

sorunların benzeri elektrikte de yaşanıyor. 
Elektrikte talep düşük; fiyatlar da sektörün 
beklentilerinin altında. Bu durum elektrikte 
bazı santrallerin (özellikle gaz santralleri) 
üretime ara vermesine neden oldu. 

Peki, elektriğe zam yapılır mı? Doğal gaz 
olduğu gibi elektrikte de makroekonomideki 
gelişmeler ile sanayi kesimi dikkate alınarak 
tarifede düzenleme yapılabileceğini söyle-
mek mümkün.

malarının üzerine hızlı bir şekilde yükseldi” deniyor. 

Kurtarıcı olarak “fon” kurulacak
Bu süreçte, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Al-

bayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamındaki 
hedeflere yönelik reform paketini açıkladı. Pakette, 
enerji sektörüne ilişkin önemli bir başlık yer aldı. 
Buna göre, Türkiye Bankalar Birliği öncülüğünde, ka-
munun olmadığı bir yapıda enerji ve inşaat gibi so-
runlu kredilerin yüksek olduğu iki sektörde, sorunlu 
varlıklar alınıp borç-hisse takası ile dışarı çıkartıla-
cak. Böylece, bankaların bilançolarının temizlene-
ceği bir sistem öngörülüyor. Bunun için Enerji Giri-
şim Sermaye Fonu ve Gayrimenkul Fonu kurulması 
planlanıyor. Bu sisteme ilişkin ayrıntılar henüz or-
taya çıkmadı. Gelişmeleri izliyor, yeni sayılarımızda 
ayrıntıları sıcak başlıklarla vereceğiz. Bu hamlenin 
sonuçlarını ve çözüm olup olmayacağını zaman için-
de göreceğiz.  

Özel sektörün borcu kamuyu da etkiliyor
Türkiye’de, 21 elektrik dağıtım bölgesi bulunuyor. 

Özel sektörün işlettiği elektrik dağıtım şirketlerinin 
“kardeş” kuruluşları görevli tedarik şirketleri (GTŞ), 
bölgelerindeki abonelere satmak üzere piyasanın 
yanı sıra Elektrik Üretim AŞ’den (EÜAŞ) de elektrik 
satın alıyor. GTŞ’lerin, devletle borç alacak sorunu 

da devam ediyor. Geçen yılın sonunda 3.5-4 milyar 
TL’ye ulaşan borç tutarı, bir miktar geriledi. Ancak 
GTŞ’lerin halen 2 milyar TL’nin üzerinde EÜAŞ’a bor-
cu bulunuyor. EÜAŞ, dağıtım şirketlerini, “borcunuzu 
ödeyin” diyerek sık sık uyarıyor. Şirketler, gelirlerinin 
artmadığı ve maliyetlerinin yükseldiği bir ortamda 
ödeme güçlüğünü aşamıyor. Bu sorun da elbette çö-
züm bekliyor. 

Doğal gazda tarife açmazı
Türkiye, doğal gaz ve petrolde tümüyle dışa ba-

ğımlı bir ülke. Yıllık tüketim 50 milyar metreküp dü-
zeyinde bulunuyor. Türkiye, doğal gaz gereksinimi-
nin önemli bir bölümünü başta Rusya olmak üzere 
İran ve Azerbaycan’dan boru hatları üzerinden ithal 
ediyor. Katar, Cezayir ve son dönemde de ABD’den 
sıvılaştırılmış doğal gaz da (LNG) satın alıyor. Böy-
lece, sanayinin ve kentlerin ısınma amaçlı doğal gaz 
ihtiyacını karşılıyor. 

Türkiye’ni, yılın ilk çeyreğinde ortalama doğal gaz 
ithalat maliyeti 305 dolar düzeyinde bulunuyordu. 1 
Nisan’da düştü ve 290-295 aralığına kadar geriledi. 
LNG’nin spot piyasa fiyatının 360-370 dolar dolayın-
da olduğu belirtiliyor. 

BOTAŞ, halen ortalama 290 dolarlar düzeyinden 
aldığı doğal gazı, konut abonelerine 160-165, sana-
yiye de 240 dolardan satıyor. Aradaki fark, BOTAŞ’a 

“ZOMBİLEŞMİŞ ŞİRKETLER  
TASFİYE OLACAK”

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, enerji sek-
töründe irili ufaklı çok fazla firma bulunduğunu ve 
bunun da bir dağınıklığa neden olduğunu belirte-
rek, “Ekonominin 2019-2020’de biraz daha düşük 
büyümesi, enerji talebini de düşük tutuyor. Bu yüz-
den, bu 2 yılı atlatmamız lazım. Bu süreçte hakika-
ten işini yürütemeyen, zombileşmiş firmalar tasfiye 
olacak, belli bir konsolidasyon süreci yaşanabilir” 
dedi.
Ateş, Türkiye’nin elektrikte mevcut kurulu gücünün 
89 bin megavatı aştığını ve bu kapasitenin de yıllık 
300 milyar kilovatsaatin üzerinde üretim anlamına 
geldiğini söyledi.
Ekonominin dengelenme sürecinin enerjideki talep 
büyümesini de etkilediğini kaydeden Ateş, talepte-
ki yavaşlama sebebiyle enerji üretiminde daha çok 
yerli ve yenilenebilir kaynakların tercih edildiğini 
anlattı.
Ateş, enerji sektörüne birçok yatırım yapıldığını ve 
bunlar içerisinde ithal girdiye dayalı olan bazı doğal 
gaz ve ithal kömür tesislerinin ekonomik olamadı-
ğını dile getirerek, “Dağıtım tarafında da yönetsel 
ve piyasadaki kalabalıklığa da bağlı olarak bazı sı-
kıntıların olduğu açık, ama bankalarda 100 milyar 
dolarlık uzun vadeli finansmanın 50 milyar doları 
enerji” diye konuştu.
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Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (CESD) 
tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen “Türkiye 
Toplumunun Enerji Tercihleri Araştırması”nın so-
nuçları açıklandı. 16 ilde, 18 yaş ve üzeri bin 209 kişi 
ile yapılan ankette, enerji ve ekonomi politikalarına 
duyarlılığın arttığı ortaya çıktı.

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebi-
lir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 
(CESD) gerçekleştirdiği “Türkiye Toplumunun Enerji 
Tercihleri Araştırması”nın sonuçları,  Proje Koordi-
natörü, Enerji Sistemleri Bölüm Başkanı ve CESD 
Müdürü Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger ve proje çalışanları 
Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin, Prof. Dr. Meltem Ucal, 
Doç. Dr. Gökhan Kirkil ve Dr. Öğr. Görev. Emre Çele-
bi’nin yer aldığı basın toplantısı ile paylaşıldı.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen “Türkiye Toplumu-
nun Enerji Tercihleri Anketi”  16 kent merkezinde 

ikamet eden 18 yaş ve üzeri bin 209 kişi ile yüz yüze 
yapıldı.

Enerji pahalılığı ve ekonomik sorunlar 2018’e 
damga vurdu

Anket kapsamında  “Türkiye enerji sisteminin 
en önemli sorunu nedir” sorusuna verilen yanıtlar-
da yüzde 42  ile iki yıl üst üste “pahalılık” ilk sırayı 
aldı. 2016’da katılımcıların  yüzde 39’u  “ithal ener-
jiye bağımlılık” yanıtını verirken, 2017 yılında bu 
oran yüzde 17, 2018 yılında ise yüzde 11 olarak kar-
şımız çıkıyor. Çevre sorunları ise son iki yıldır yüzde 
16 ve yüzde 15 oranlarıyla ilk üç içinde yer alıyor.

Sorun sıralamasında pahalılık ilk sıraya yükselir-
ken, fiyatları normal bulanların oranı da geçtiğimiz 
yıllara göre düştü. 2016 yılında  ‘elektrik fiyatlarını 
nasıl buluyorsunuz’  sorusuna, katılımcıların  yüzde 
86’sı ‘yüksek’ ve ‘çok yüksek’ cevabını verirken, yüz-
de 13’ü elektrik fiyatlarını ‘normal’ bulduğunu belirt-

ti. 2017’de yüksek bulanların oranı yüzde 80, normal 
bulanların oranı ise yüzde 19 iken, 2018’de ise yük-
sek bulanların oranı yüzde 90’a çıktı. Aynı kategoride 
“normal” bulanlar yüzde 8’e kadar gerilerken, yük-
sek bulanların oranlarının siyasi parti tercihleri in-
celendiğinde HDP yüzde 86, Ak Parti yüzde 87, CHP 
yüzde 92, MHP ise yüzde 93 olarak gerçekleştiği gö-
rüldü.

Türkiye’nin en önemli sorunu “ekonomi”
Anket kapsamında “Türkiye’nin en önemli so-

runları” sorusuna katılımcılar, ekonomi, eğitim ve 

güvenliğin  her zaman en önemli sorun olduğunu 
belirtiyor. 2016 yılında eğitim yüzde 27 iken, iç gü-
venlik yüzde 22 ekonomi yüzde 16 olduğu görüldü. 
Aynı sorun 2017 yılında yüzde 22 ile ekonomi, yüzde 
19 ile eğitim, yüzde 12 ile demokrasi olarak devam 
etti. 2018 yılında ise, ekonomi yüzde 33’e çıkarken, 
eğitim yüzde 19, demokrasi yüzde 14 olarak düşüş 
yaşadı.

Dünyadaki en önemli sorunlar  ise, 2017 yılında 
‘çatışma ve savaşlar’ diyenlerin oranı yüzde 63, eko-
nomi diyenlerin oranı  yüzde 6, eğitim diyenlerin 

Enerji ve ekonomi 
politikalarına 

duyarlılık artıyor
Kadir Has Üniversitesi tarafından her yıl yapılan “Türkiye Toplumunun Enerji 

Tercihleri” araştırmasına bu yıl ‘pahalılık’ damgasını vurdu. Katılımcıların 
önemli bir kısmı pahalılıktan yakınırken ülkenin en büyük sorununu ise ekonomi, 
eğitim ve güvenlik olarak görüyor. Partilerin enerji politikalarına olan ilginin de 
arttığı toplumda nükleer ve termik santrallere olan tepkinin arttığı gözleniyor…
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tikaların en kötü bulunanlar arasında yine enerjide 
özelleştirme ve nükleer enerji yer aldı.

Yenilebilir enerjiye destek devam ederken 
kaynaklar değişiyor

Ankette yer alan ‘Yaşadığınız il sınırları içinde .... 
santrali kurulmasını ne derece desteklersiniz?’ so-
rusuna 2018 yılında verilen yanıtlarda farklı sonuç-
lar ortaya çıktığı gözlemlendi.

2016 ve 2017 yıllarında doğal gaz, jeotermal ve 
kömür ilk üç sırada yer alırken, 2018 yılında, gü-
neş yüzde 79, rüzgar yüzde 78, doğalgaz ise yüzde 
57 olarak karşımıza çıkıyor. 2016 ve 2017 yıllarında, 
en az desteklenen nükleer yüzde 27-20 ve hidroe-

lektrik yüzde 27-22  iken 2018’de kömür yüzde 19, 
nükleer ise yüzde 14 oldu.

Isınmak için doğal gaz tercih ediliyor 
‘Maliyetleri aynı ve kolaylıkla erişilebilir olsalar-

dı, hangisini evdeki enerji ihtiyaçlarınızı karşılamak 
için kullanmayı tercih ederdiniz’  sorusuna verilen 
yanıtlardaki ilk üç seçenek diğer yıllarda olduğu 
gibi doğalgaz, güneş ve rüzgar oldu. Üç yıl içerisin-
de karşılaştırma yapıldığı zaman, 2016-2018 ara-
sında doğalgaz  yüzde 63’ten yüzde 40’a  düşerken 
rüzgar  yüzde 6’dan  yüzde 17’ye  yükseldi. Güneş 
ise yüzde 21, 30, 23 olarak gerçekleşti.

Anketin bir diğer çarpıcı sonucu olarak ise “Ma-
liyetleri aynı ve kolay erişilebilir olsalardı, hangisini 

oranı yüzde 5 iken 2018 yılında ‘çatışma ve savaş-
lar yüzde 18, eğitim yüzde 16, ekonomi yüzde 15 ve 
sağlık yüzde 15 olarak gerçekleşti.

Halk en çok ısınma ihtiyacı için para harcıyor
2016 ve 2017 yıllarında yapılan anket sonucuna 

göre, enerji tüketiminde ısınma yüzde 65 ile ilk sıra-
da yer alırken, yüzde 22 ile aydınlatma ve ev aletleri 
ikinci sırada yer aldı. 2018 yılında ise ısınmaya har-
canan para yüzde 8’lik artışla yüzde 74’e yükselir-
ken, aydınlatma ve ev aletleri yüzde 22 oldu.

Isınma için tercih edilen enerji kaynağı geçtiği-
miz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ‘doğal gaz’ oldu. 
2016-2018 arasında katılımcıların  yüzde 54, 52, 
54’ü  ısınma için doğalgazı tercih etti. İkinci sıra-
da gelen kömür, aynı yıllarda  yüzde 25’ten yüzde 
19’a düşerken, her üç ankette de odun ve elektrik, 
üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı.

Anket sonucuna göre, ısınma amaçlı yakıt terci-
hinin gelir gruplarına göre dağılımında, her zaman 
gelir düzeyinin artmasıyla odun kullanımının azaldı-
ğı, doğalgaz kullanımının arttığı ortaya çıktı.

Enerji politikaları seçmenin oy verme 
eğilimlerini etkiliyor

Ankette, ‘Oy verdiğiniz partinin enerji politikaları 
konusunda ne derece bilgilisiniz?’ sorusuna verilen 
yanıtlardan ‘çok bilgiliyim’ diyenlerin oranı, yüzde 
8-10-15 şeklinde artarken, ‘bilgili değilim’ diyenle-
rin oranı yüzde 75-47-49 olarak azaldı. Öte yandan, 
‘Oy verirken partinizin enerji politikalarını ne derece 
dikkate alırsınız?’ sorusuna verilen olumlu yanıtlar-
da da ciddi artışlar gözlendi. ‘Dikkate almam’ diyen-
lerin oranı, 2016-2018 arasında yüzde 55, 44 ve 35 
olarak düşerken, ‘çok dikkate alırım’ diyenlerin oranı 
ise yüzde 15-17-34 olarak arttı.

Anket sonuçlarına bağlı olarak, seçmenlerin par-
tilerin enerji politikaları hakkındaki farkındalığının 
arttığı gözlendi. Ankete katılanlar, hükümetin enerji 
politikalarında başarılı buldukları alanları ‘doğal gaz 
temini’, ‘petrol ve doğalgaz boru hatları’ ve ‘elekt-
rik üretimi-iletimi-dağıtımı’ olarak sıraladı. Olum-
lu bulanların oranları ‘doğal gaz temininde  yüzde 
54-46-43; ‘petrol ve doğal gaz boru hatlarında yüz-
de 55-42-36; ‘elektrik üretimi-iletimi-dağıtımında 
ise yüzde 51-39-37 olarak gerçekleşti. Enerji fiyat-
ları da 2016-2018 arasında yüzde 23-11-22 oranla-
rıyla en az olumlu bulundu. Hükümetin enerji poli-
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evdeki enerji ihtiyaçlarınızı karşılamak için kullan-
mayı tercih ederdiniz” sorusunda ilk seçenek, “doğal 
gaz, güneş, rüzgar” yerini korudu. Ancak, geçtiğimiz 
yıllarla karşılaştırma yaptığımızda doğal gaz terci-
hinin yüzde 63’ten yüzde 40’a düştüğü, rüzgar ter-
cihinin yüzde 6’dan yüzde 7’ye, güneş enerjisinin ise 
yüzde 21’den yüzde 23’e yükseldiği görülüyor.

Evlerin yüzde 54’ünde ısı yalıtımı yok
Araştırma kapsamında ısı yalıtımı ile ilgili önem-

li verilerin ortaya çıktığı gözlemlendi. 2016 ve 2017 
yıllarında, evinde ısı yalıtımı olanların oranı  yüzde 
34 ve 32, olmayanların oranı  yüzde 65 ve 66 oldu. 
2018 yılında evinde ısı yalıtımı olanların oranı yüzde 
44’e çıkarken, olmayanların oranı yüzde 54’e düştü. 

Bu oranlarla 2018 yılında ısı yalıtımında önemli ge-
lişmeler sağlandığı ortaya çıktı.

2018 yılında, evlerde bulunan ısı yalıtımı oranının 
gelir ve eğitim düzeyiyle bağlantılı olması, bu kate-
gorinin en dikkat çekici sonuçlarından birisi oldu. 
Öte yandan, ısı yalıtımı olan evlerin bölgesel dağılı-
mı, yüzde 71 ile İstanbul, yüzde 57 ile Orta Anadolu, 
yüzde 51 ile Batı Karadeniz olurken, diğer bölgeler 
yüzde 38’in altında kaldı.

Ankette yer alan enerji tasarrufu önlemleriyle 
ilgili sorularda, ‘enerji verimli aydınlatma ürünle-
ri’ yüzde 26, ‘enerji verimli ısı sistemleri’ yüzde 22, 
‘enerji verimli elektrikli ev aletleri’ yüzde 21 ile ilk üç 
sırada yer aldı.
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İş sağlığı ve güvenliği konusu, Birleşmiş Millet-
ler seviyesinde ele alınmakta olup, dünyanın 
her tarafında çalışma hayatının en kritik ve 
gelişime açık konuları arasında sayılmaktadır. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre; 
dünyada her yıl ortalama 300 milyon iş kazası, 160 
milyonun üzerinde meslek hastalığı vakası meydana 
gelirken, yaklaşık 3 milyon işçi, iş kazaları veya mes-
lek hastalıkları sebebiyle hayatını kaybetmektedir1.

Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından hazırla-
nan ‘Güvenlik Kültürü Raporu’; meslek hastalıkları-
nın tümünün, iş kazalarının ise yüzde 98’inin önlene-
bilir kazalardan oluştuğunu göstermektedir. Her yıl 
dünya nüfusunun yaklaşık binde 4’ü, ‘gerekli önlem-
ler ve çalışmalar yapıldığında önlenebilecek kazalar 
sebebiyle’ hayatını kaybetmektedir. Türkiye’de ise 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan en 
güncel istatistiklere göre; 2016 yılında ülke genelin-
de 286 bin sigortalı çalışan iş kazası geçirirken, bu 
kazalarda 2 bin çalışan hayatını kaybetmiştir2. Tüm 
bu veriler ve bilgiler göz önünde bulundurulduğun-
da gerek dünyada ve gerek ülkemizde iş sağlığı ve 
güvenliğine yönelik çalışmalar büyük önem arz et-
mektedir.

Başta maden sektörü olmak üzere tüm eneri sek-
töründe; çalışanların hayatlarından endişe etmeden 
çalışabilecekleri ortamı sunmak, risk unsurlarını 
belirleyerek gereken önlemleri almak, iş kazaları ve 
meslek hastalıklarına karşı çalışanların ‘ruhsal ve 
bedensel sağlıklarını’ koruyabilecek iş ve işlemlerin 
hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak büyük 
önem arz etmektedir. İş yerlerinde insan önceliği 
dikkate alınarak ve sağlık ile iş güvenliği bilinci be-
raberinde hareket edilerek, çalışanlar ve işverenler 
arasında bu bilincin oluşturulması sağlanmalıdır.

Bu makalede öncelikle maden sektörü olmak 
üzere enerji sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin yeri 
irdelenerek, önemi üzerinde durulacak ve mevzuatı 
ile birlikte tüm eksiklikleri göz önüne getirilmeye 
çalışılacaktır. Sonuç kısmında sunulacak önerilerle 
İSG’nin önemi bir kez daha göz önüne getirilecektir.

1 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@euro-
pe/@ro-geneva/@ilo-ankara/documents/publication/
wcms_498818.pdf

2 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_nor-
m/---normes/documents/publication/wcms_450452.pdf

Enerji ve Çalışma bakanlıkları ortak bir 
komite kurmalı 

Ülkemizde, 2012 yılında iş sağlığı ve güvenliği 
alanına özgü ayrı bir düzenleme kabul edilmiş, 6331 
sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, yasanın ardın-
dan da ikincil mevzuat olarak yönetmelik ve tebliğ-
ler yürürlüğe konulmuştur. Enerji sektöründe yapıl-
ması gereken en önemli şey, eksik olan mevzuatın 
tamamlanmasıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun temel kanun olması ve bu kanunun alt 
başlığı olan yönetmeliklerde herhangi bir müstakil 
yönetmeliğin olmamasından dolayı, kanunun 30. 
maddesi gereği “İlgili bakanlıkların görüşü alınarak, 
İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması, sürdürülmesi 
ve mevcut durumun iyileştirilmesi amacıyla” enerji 
sektöründe de mevzuatların oluşturulması gerek-
mektedir. Bu eksikliğin giderilmesi için Çalışma Ba-
kanlığı ve Enerji Bakanlıkları ivedi olarak ortak çalış-
ma grupları kurarak bu açığı gidermek zorundadır.

Mevzuat çalışmaları tamamlandıktan sonra sek-
töre ait işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uygula-
malarının hazırlanmış olan ilgili mevzuata uygun 
olarak yürütülmesini koordine etmek, iş sağlığı ve 
güvenliği kültürü oluşturarak; çalışanların sağlığı-
na zarar verebilecek riskleri önceden belirlemek, 
bu risklerden kaynaklanacak zararları önlemek 
amacıyla gerekli önlemleri almak, güvenli çalışma 
ortamını sağlamak ve iş kazalarının ve meslek has-
talıklarının önüne geçmek için çok ciddi çalışmalar 
yapılması gerekmektedir.

Ölümlü iş kazalarında dünya üçüncüsüyüz
Ülkemiz iş kazalarında Avrupa ve dünyada ilk sı-

ralarda; ölümlü iş kazalarında ise Avrupa’da birinci, 
dünyada üçüncü sırada yer almaktadır [1]. 

Türkiye, AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında ölüm-
lü iş kazalarında açık ara öndedir. Aşağıdaki grafik-
te de görüldüğü gibi, AB üyesi ülkeler için ortalama 
ölümlü iş kazası oranı istihdam edilen 100 bin kişi 
başına 2,1 iken, Türkiye’de bu oran 14,4’tür. Yani yak-
laşık 7 kat fazladır. Ölümlü iş kazası oranının en dü-
şük olduğu ülke yüz binde 0,9 ile Hollanda iken, yüz 
binde 1,2 ile Almanya ve İsveç bunu takip etmek-
tedir. Hollanda ile Türkiye arasındaki fark, 16 kata 
ulaşmaktadır. Türkiye’ye iş kazası oranında en yakın 
ülke olan Kıbrıs’ta ise bu oran Türkiye’nin yaklaşık 
üçte biri kadardır [2].

Enerji sektöründe iş 
kazaları ve önleme 

yöntemleri

Türkiye ölümlü iş kazalarında Avrupa’da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer alıyor. Maalesef enerji 
de iş kazalarının en yoğun yaşandığı sektörler arasında yer alıyor. Bu olumsuz unvandan kurtulmak 

için bir an önce eksik yasa ve yönetmelikler tamamlanmalı, Enerji ve Çalışma bakanlıkları ortak 
bir komite kurarak başta madencilik olmak üzere tüm enerji sektöründe bilinç ve denetimi artırma 

çalışmalarına başlamalı… 
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ması ile kaza ve ölüm oranları azalmıştır. Ancak ma-
den sektörü yine de en çok kaza ve ölüm olaylarının 
yaşandığı sektör olmaya devam etmektedir. Ülkemiz 
gibi gelişmekte olan ülkeler ise hala sektörde ma-
kineleşmeyi tam olarak gerçekleştiremediklerinden, 
özellikle bu bölgelerde kazaların ve ölümlerin yoğun 
olduğu bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ülkemizde devlet tarafından işletilen ve özel 
müteşebbislerce kamusal olarak işletilen maden 
ocaklarının yanı sıra kaçak olarak işletilen veya 
kaçak olmayıp küçük ölçekli işletmeler halinde olan 
birçok maden ocağı bulunmaktadır. Bu tür küçük 
ölçekli ocakların denetimsiz olması sebebiyle daha 
çok iş kazalarının meydana geldiği görülmektedir.

Gelişmiş ülkelerde işçi sağlığı ve iş güvenliği ko-
nusu, ayrı bir mühendislik dalı haline gelmiştir, ül-
kemizde henüz o aşamaya gelinmemiş olunmasına 
karşın Enerji Bakanlığı’nca Maden Güvenlik Kurumu 
kurulması kararı alınarak, bu sayede madenlerde 
güvenlik kültürünün daha çok yaygınlaştırılarak bu 
sektördeki iş sağlığı ve güvenliğe dikkat çekilmek 
istenmektedir.

İş kazalarının yüzde 88’i insan davranışından 
kaynaklanıyor 

Ülkemiz iş kazaları istatistiklerine göre, dünyada 

ne yazık ki ilk sıralarda yer almaktadır. İş kazaları 
istatistikleri ve ülkelerin gelişmişlik düzeylerine 
bakıldığında paralellik olduğu gözlenmektedir. İş 
kazalarının yüzde 88’i insan davranışından kaynak-
lanmaktadır. Davranış değişikliği, zenginleştirilmiş, 
içselleştirilmiş neden-sonuç odaklı uygulamalı ve 
teorik eğitimler ile mümkündür. 

Düşünce üzerine dayalı, neden güvenli davran-
ması gerektiği, tehlikeli hareketten neden kaçınması 
gerektiğini ve bunun kendisine, çevresine, ailesine 
ve ülkesine ne gibi zararlar verebileceği, uygulamalı 
ve teorik eğitimler ile harmanlanarak düzenli aralık-
larla, zenginleştirilerek ve farklılaştırılarak çalışan-
lara verilmelidir. Eğitim içerikleri, işyerinde çalışan-
ların eğitim seviyesi ile doğru orantılı olmalıdır. 

Her insan istediği her konuyu içselleştirerek öğ-
renebilir. Yeter ki seviye atlamadan, neden - sonuç 
odaklı, eğitimler olsun. İşletmenin yüksek kar elde 
etmesi, kazancını katlaması; çalışanların sağlıklı, 
huzurlu ve refah bir çalışma ortamı oluşturulması 
ile bağlantılıdır. 

Güvenlik kültürü, aklın en üst düzeyde aydınlan-
ması ile mümkündür. Her çalışan, davranışını kendi-
si kontrol edecek, çalışma ortamını riske atmayacak, 
ramak kala olaylara karşı önlemler alacaktır. Her 

İş güvenliğinde en çok meydana gelen kazalar; 
maden sektörü -özellikle de kömür üretimi alanında 
meydana gelen kazalar- ile elektrik üretim, dağıtım 
ve iletim alanında meydana gelen kazalardır. Bu ka-
zaların önüne geçmek için tüm önlemler alınmalıdır. 
Kaza kök neden analizlerini doğru yapabilmek mak-
sadıyla uzman kadrolar oluşturulması, eğitimlerinin 
alınması önem arz etmektedir. Ayrıca izleme, değer-
lendirme ve inceleme faaliyetlerinin daha etkin ve 
verimli olarak gerçekleştirilmesi gerekmekte, özel-
likle buna gerek kalmadan da tüm çalışanlarda iş 
sağlığı kültürünün oluşmasına olanak verilmelidir.

En önemli sektör: Maden 
Maden sektörü, dünya genelinde en ağır ve en 

tehlikeli iş kollarından biridir. Sektörün en önemli iş 
alanı ise kömür üretim alanıdır. Son yıllarda artan 
devletin ücretsiz kömür dağıtımı ve Enerji Bakanlı-
ğı’nca yürütülen Milli Enerji ve Maden Politikası sa-
yesinde bu sektörün önemi birkaç kat daha artmıştır.

Kömür sektörü, gerek açık ocak gerekse yer altı 
madenciliği olarak iş sağlığı ve güvenliğinin çok titiz 
bir şekilde takip edilmesi gereken sektörlerin en ba-
şında gelmektedir. Kömür işçileri kömür tozları, gaz-
lar, gürültü ve titreşim, sıcak ve nemli çalışma orta-
mı, makinelere bağlı kazalar ve psikolojik faktörler 
açısından risk altındadır [3]. Kazalar ve ölümlerin 
nedenleri arasında havalandırma sistemlerindeki 

sorunlar, kaçış yolları yetersizliği, kişisel koruyucu 
donanımların yetersizliği gibi altyapı ve teknolojik 
sorunlar sayılmaktadır. Bu tür problemlerin önle-
nebilir olduğu ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili de-
netim ve yaptırım yetersizliklerinden kaynaklandığı 
üzerinde önemle durulmaktadır [4].  

Madencilik sektörü doğası gereği sayısız risk 
içeren en tehlikeli sektörlerden biridir. Yanma, pat-
lama veya gaz sızıntı risklerini en aza indirmek için 
mutlaka kişisel koruyucu donanımlarının kullanıl-
ması gerekmektedir.

Kaçak ve denetimsiz ocaklar tehlike saçıyor
Son yıllarda gelişmiş ülkelerdeki madencilik 

sektöründe makinelerin yoğun kullanımına başlanıl-

Şekil 1: AB ülkeleri-Türkiye 100 bin işçide ölümlü iş kazaları oranları
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çalışan kendisinden sorumlu olarak, çalışma orta-
mının güvenliğinden sorumlu olacaktır. 

Eğitim ve denetim kazaların büyük bölümünü 
önleyebilir

Aşağıda verilecek önerilerle iş sağlığı ve güven-
liği konusunda yapılması gerekenler bir kez daha 
gözler önüne serilmektedir.

 � İş kazaları sonrası genel geçer tedbirler almak 
yerine (reaktif yaklaşım) proaktif yaklaşım (ön-
leyici yaklaşım) sergilemek çok daha önemlidir. 
Bu bilincin oluşturulması ve enerji sektöründe iş 
sağlığı ve güvenliğinin öneminin işveren ve tüm 
çalışanlarda oluşturulması sağlanmalıdır.
 �Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde özellikle Alman-
ya, Polonya, Finlandiya; diğer ülkeler arasında 
Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika Cum-
huriyeti ve Avustralya gibi ülkelerin iş sağlığı ve 
güvenliği mevzuatı başta olmak üzere yapılan 
bütün çalışmalar irdelenerek, ülkemize adapte 
ettirilmesi gerekmektedir.
 �Enerji Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı nezdinde 
siyasi iradenin kararlı durması, ikincil mevzuat 
çalışmalarının yapılması, Enerji Bakanlığı bün-
yesinde her alanın kendine has yönetmelikle-
rinin oluşturulması, örneğin elektrik üretim ve 
dağıtım yönetmeliği, madencilik yönetmeliği, 
petrol sektöründe iş sağlığı ve güvenliği vb. gibi 
eksik tüm mevzuat çalışmalarının tamamlanması 
gerekmektedir.
 �Başta enerji sektörü olmak üzere tüm diğer sek-
törlerin özelliği göz önüne alınarak kapsamlı bir 
risk haritasının ilgili bakanlıklarca hazırlanması ve 
denetimlerin buna göre yapılması gerekmektedir.

 �Çalışma Bakanlığı’nca denetimlerin tam ve eksik-
siz yapılması önem arz etmektedir. Enerji sektörü 
dahil diğer tüm diğer sektörlerdeki uzmanların, 
müfettişlerin ve her türlü incelemenin yapılması, 
yaptırılması; bir havuzdan veya Çalışma Bakanlı-
ğı yetkililerince yaptırılması daha uygun olacaktır. 
Bu sayede asıl işveren dışında farklı uzmanlar 
tarafından denetimlerin yapılması ve kararların 
başka mercii tarafından verilmesi daha yerinde 
olacaktır.
 � İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında sanayi ve 
üniversitelerin iş birliği yapması, deneyimlerini 
bakanlıklarla paylaşılması tüm sektörler için 
daha verimli olacaktır. Öğrenci stajlarının ve 
uzman yetiştirmelerinin düzgün olarak ve ciddi 
iş yerlerinde yapılması sektörlere bir dinamizm 
kazandıracaktır.
Yazının başlarında da belirtildiği gibi özellikle 

kaza kök neden analizlerini doğru yapabilmek mak-
sadıyla uzman kadrolar oluşturulması, eğitimlerinin 
alınması önem arz etmektedir.
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Doğal gaz tüketimi artıyor; kömür durağan
2018 yılında yüzde 1,3 oranında artış gösteren 

petrol talebinde en büyük büyüme ABD ve Çin’den 
sağlandı. Japonya’da ve Kore’de petrole olan talep 
düşerken Avrupa’da ise özellikle ulaşımda artan 
elektrifikasyonla birlikte durgunluk yaşanmaya de-
vam ediyor. Doğal gaz tüketiminde ise 2010 yılından 
bu yana görülen en büyük artışla yüzde 4,6 oranında 
büyüme kaydedildi. Doğal gaz, 2018 yılında enerji 
talebinde gerçekleşen toplam artışın yaklaşık yüzde 
45’inden sorumlu oldu. 

Küresel petrol ve gaz talebindeki en büyük artışın 
sahibi Amerika Birleşik Devletleri, 1971’de başlayan 
IEA analizlerinin başlangıcından bu yana görülen en 

Dünya genelinde enerji talebi, son 10 yılın en 
yüksek seviyesine ulaştı. Güçlenen küresel ekonomi 
ve gelişmekte olan bölgelerde artış gösteren ısıtma 
ve soğutma talebi nedeniyle yüzde 2,3 büyüme kay-
dedildi. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) ‘Küresel 
Enerji ve CO2 Durum 2018 Raporu (Global Energy 
& CO2 Status Report)’na göre, enerji talebindeki bü-
yümeden yüksek elektrik talebinin sorumlu. IEA’ya 
göre, elektrik sektörü kendisini geleceğin yakıtı 
olarak konumlandırmaya devam ederken, küresel 
elektrik talebi 2018’de yüzde 4 artarak 23 bin te-
rawatt-saat (TWh) seviyesine yükseldi. 

Enerji tüketiminin artmasıyla birlikte küresel 

enerji kaynaklı CO2 emisyonları yüzde 1,7 

artışla 33,1 Gt CO2 seviyesine yükseldi. 

Kömürle çalışan elektrik üretim santralleri 

enerjiyle ilgili karbondioksit emisyonlarının 

yüzde 30’undan sorumlu tutuluyor. 

Küresel enerji tüketimi, 2018 yılında yüzde 2,3 
artışla 2010’dan bu yana ortalama büyüme 

oranının iki katına yükseldi. Enerji talebinde en 
büyük pay sahibi elektrik sektörü olurken doğal 
gazın ardından yenilenebilir kaynaklara olan 
talep de arttı. Enerji verimliliğindeki küresel 
ilerleme zayıf bir gelişme gösterirken yüksek 
enerji tüketiminin sonucu olarak, karbondioksit 
emisyonları yıllık bazda yüzde 1,7 oranında 
artarak 33,1 gigatona yükseldi

Geleceğin sektörü elektrik, en çok 
tercih edilen yakıtı doğal gaz olacak

Küresel gaz talebi, bir önceki 
yıla göre yüzde 4.6 artarak 

2010’dan bu yana en hızlı yükselişini 
yaşadı. Petrol talebi yüzde 1,3; kömür 
tüketimi ise yüzde 0,7 arttı. Petrol ve 
kömür birlikte küresel talep artışının 

dörtte birini oluşturdu…

hızlı yükselişle gaz tüketimini bir önceki yıla göre 
yüzde 10 arttırdı. Geçen yıl ABD’nin gaz talebindeki 
artış, İngiltere’nin mevcut gaz tüketimine eşdeğer 
olarak gerçekleşti.

Çin’de yeni eklenen kapasiteler ve Japonya’daki 
dört nükleer reaktörün yeniden başlatılması sonu-
cunda, 2018 yılında nükleer enerji yüzde 3,3 ora-
nında büyüdü. Dünya çapında nükleer üretim, enerji 
talebindeki artışın yüzde 7’sini karşıladı.

2018’de tüm yakıtlara olan talep artarken iki yıl 
üst üste gerçekleşen bu büyümenin yaklaşık yüz-
de 70’ini fosil yakıtlar karşıladı. Talep artışında pay 
sahibi ülkeler arasında Çin, ABD ve Hindistan başta 
gelmeye devam ediyor. Kömürün ise iki yıl üst üste 
yaşanan talep artışına karşın küresel enerji karma-
sındaki rolü zayıflıyor. Kömür talebinde son 10 yılda 
görülen yıllık yüzde 4.5’lik büyüme oranında ciddi bir 
düşüş yaşanarak geçtiğimiz yıl yüzde 0.7’lik bir artış 
kaydedildi. Öte yandan, kömür kaynaklı elektrik üre-
timi, enerjiyle ilgili tüm karbondioksit emisyonları-
nın yüzde 30’unu oluşturmaya ve en büyük emisyon 
üreticisi olmaya devam ediyor.
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Nihai enerji tüketiminde 
elektriğin payı yüzde 20

Son 10 yılda küresel ener-
ji sektöründeki ilerlemeye, 
hızla artış gösteren rüzgar ve 
güneş kaynaklı elektrik üreti-
mi öncülük ediyor. 2018 yılın-
da, yenilenebilir kaynaklara 
talep yüzde 4 artarak küresel 
enerji talebindeki büyüme-
nin neredeyse dörtte birini 
oluşturdu. Küresel elektrik 
talebindeki bu hızlı büyüme 
ile birlikte nihai enerji tüke-
timinde elektriğin payı yüzde 
20’ye ulaştı.

Birincil enerji talebin-
deki büyümenin yarısından 
sorumlu olan elektrik tale-
bindeki büyümeye en büyük 
katkıyı yenilenebilir enerji 
kaynakları sunarken Çin, hem 
rüzgar hem de güneş enerjisi 
açısından yenilenebilir enerji 
sektörünün lideri konumun-
da yer almayı sürdürüyor. 
Ancak IEA’ya göre, yenilene-
bilir enerji kaynaklarındaki 
bu büyüme, küresel elektrik-
teki talep artışını karşılamak 
için yeteri kadar hızlı değil.

EMİSYONLARI AZALTMAK İÇİN DAHA ACİL 
EYLEMLERE İHTİYAÇ VAR

IEA’nın CEO’su Fatih Birol, küresel 
enerji talebindeki büyümenin ne-
redeyse yarısını oluşturan doğal 
gaz için altın bir yıl olduğunu be-
lirterek şu açıklamalarda bulundu: 
En büyük kazanç, geçen yıl tercih 
edilen yakıt olan doğal gazdan ge-
liyor ve toplam enerji talebindeki 
artışın yaklaşık yüzde 45’ini oluş-
turuyor. Yenilenebilir enerjilerdeki 
büyümeye rağmen, küresel emis-
yonlarda artış ise devam ediyor. 
Yenilenebilir enerji çözümlerinin 
geliştirilmesi, emisyonların azal-
tılması ve karbonun yakalanması, 
tutulması, kullanılması ve depo-
lanması da dahil olmak üzere teş-
vik edici yatırımlara ve daha acil 
eylemlere ihtiyaç var.
Küresel ekonominin yüzde 3,7 ora-
nında genişleyerek son 10 yılın yıl-
lık ortalama yüzde 3,5 olan büyü-
me hızını aşması ile birlikte, enerji 
talebi de artış göstermiş oldu. Çin, 
Amerika Birleşik Devletleri ve Hin-

distan gibi en fazla emisyon üre-
ten ekonomiler, büyüme ile gelen 
enerji talebindeki bu artışın da 
yüzde 70’inden sorumlu.
İklim değişikliğinin artan mevsim-
sel etkileri ile birlikte, ortalamadan 
daha sıcak geçen yazlar ve daha 
soğuk geçen kışlar, küresel enerji 
tüketiminin artışını tetikliyor. Kı-
şın doğal gaz tüketimi, yazın so-
ğutma sistemleri için elektrik kul-
lanımı ile birlikte, küresel enerji 
talebindeki artışın beşte biri deği-
şen hava koşullarından kaynağını 
alıyor. 
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nedeniyle, enerji sektörü bu devrimlere içkin olsa da 
Endüstri 4.0’ın enerji endüstrisine yaratacağı geliş-
meler Enerji 4.0 olarak ayrı bir terimle adlandırılma-
ya başlandı.

Merkezi şebekeler Enerji 4.0’ı geciktiriyor
Enerji 4.0 gelişmekte olan tüm teknolojilerin 

birbirileri ile tümleşik olarak enerji sektöründe yer 
alması olarak tanımlanabilir. Tanımda yer alan ge-
lişmekte olan teknolojiler; bulut teknolojisi, nesne-
lerin interneti, büyük veri bilgi yönetimi, yapay zeka 
ve makine öğrenmesi olarak sıralanabilir. Enerji 
sektörünün ve sektördeki firmaların bu teknolojile-
re uyumlu bir hale gelmesi gerekliliği Enerji 4.0’ın 
gereksinim duyulmasının nedenleri arasında. Bu ne-
denle sektörde daha çevik hareket edebilen ve sayı-
lan bu teknolojik yeniliklere ayak uydurabilenlerinin 
oyuncuların ayakta kalacağı söyleniyor. Enerji 4.0’ın 
birçok ülkede yenilenebilir enerjiye geçişiyle birlikte 
enerji sektöründe yıkıcı bir etki yaşatması çok ola-

sı. Enerji sektöründe genel olarak merkezi şebeke 
sistemleri kullanılıyor ve bu merkezi sistemler En-
düstri 4.0’ın enerji sektörüne yansımasını engelle-
yen en önemli etken.  Ancak akıllı şebekeler, mikro 
şebekeler ve blockchain tabanlı teknolojiler gibi ye-
nilikler bu merkezi sistemi dönüştürmeye başladı. 
Enerji sektöründe çok hızlı bir değişim yaşanıyor. 
Bu değişimlere depolama sistemlerindeki tekno-
lojik gelişmeler, iletim ve dağıtım şebekelerindeki 
teknolojik gelişmeler, birçok ülkenin nükleer enerji 
ve kömür enerjisini kullanan teknolojilerden çıkma 
planları, yeni ürünler, alım satım işlerinde kullanılan 
yeni teknolojiler, sektördeki oyuncuların sayısındaki 
artış örnek verilebilir. Enerji sektöründeki değişimle 
birlikte bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, 
nesnelerin interneti, 4G/5G teknolojileri birçok ciha-
zın elektrik şebekelerine bağlanmasını sağlıyor. 

Bu cihazlar akıllı sayaçlarda, elektrikli araçlarda 
ve çatıdaki fotovoltaik güneş panellerinden, enerji 

Günümüzde birçok alanda Endüstri 4.0 ge-
tireceği yenilikler hakkında yazılar yayınla-
nıyor ve tartışmalar yapılıyor. Endüstri 1.0 
su ve buhar gücünü kullanarak mekanik 

üretim sistemleriyle gerçekleşen birinci sanayi dev-
rimini, Endüstri 2.0 elektrik gücünün yol açtığı ikinci 
sanayi devrimini, Endüstri 3.0 otomasyon ve dijital 
gelişmeyle ortaya çıkan üçüncü sanayi devrimini, 
Endüstri 4.0 ise genel olarak internet üzerinden tüm 
nesnelerin iletişim ve etkileşim içinde bulunduğu 
dördüncü sanayi devrimini anlatmaktadır. Tanımları 
okuduğumuzda özellikle birinci ve ikinci sanayi dev-
riminde enerjinin başat rol üstlendiği kolaylıkla an-
laşılabilir. Daha sonra gerçekleşen iki endüstri dev-
riminde önem taşıyan dijitalleşme tüm endüstrileri 
etkilemekle birlikte, enerji endüstrisinde yol açacağı 
dönüşüm tam olarak anlaşılmış değil. Endüstri dev-
rimlerinin tümünde doğrudan ya da dolaylı etkisi 

Enerji 4.0, gelişmekte olan tüm teknolojilerin 
birbirleriyle ile tümleşik olarak enerji 

sektöründe yer alması olarak tanımlanabilir. 
Tanımda yer alan gelişmekte olan teknolojiler; 
bulut teknolojisi, nesnelerin interneti, 
büyük veri bilgi yönetimi, yapay zeka ve 
makine öğrenmesi olarak sıralanabilir. Enerji 
sektörünün ve sektördeki firmaların bu 
teknolojilere uyumlu bir hale gelmesi gerekliliği 
Enerji 4.0'a gereksinim duyulmasının nedenleri 
arasında. Bu nedenle sektörde daha çevik 
hareket edebilen ve sayılan bu teknolojik 
yeniliklere ayak uydurabilen oyuncuların ayakta 
kalacağı söyleniyor.

 KONUK YAZAR 
Doç. Dr. Erginbay Uğurlu 
İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
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depolama sistemlerine kadar birçok farklı alanda 

işleyen süreçlerin içinde yer alabiliyor. Tüm bunlara 

ek olarak bu süreçlerin işleyişinde yapay zeka ve 

makine öğrenmesi de kullanılabiliyor. Enerji sek-

töründeki önemli gelişmelerden biri de fiziksel bi-

rimlerden oluşan bilgisayar tabanlı algoritmaların 

denetlediği siber fiziksel sistemler. Biraz önce an-

latılan gelişmelerin kullanımı arttıkça enerji sektörü 

siber fiziksel sistem haline geliyor.  Bu gelişmeler 

Enerji 4.0’a ortaya çıkaran başlıca etkenler.

Tayland, ilk adımı atıp Enerji 4.0  
Platformu kurdu

Tayland, Enerji 4.0 konusuna hükümet düzeyinde 

ilgi gösteriyor. Tayland hükümeti işletmelerinin 

modernleşmesine ve küresel pazarlarda rekabet 

edebilmeleri için Enerji 4.0 uygulamaları kullanma-

larını teşvik ediyor. Tayland “Energy 4.0” platformu 

Tayland’ın kullandığı enerjiyi maliyeti düşük yenile-

nebilir enerji kaynaklarından sağlamasını, enerjide 

verimliliğin arttırılmasını temiz, sürdürülebilir enerji 

kullanımına geçişini amaçlıyor. Tayland Enerji Ba-

kanlığı Enerji Politika ve Planlama Ofisi Enerji 4.0’ın 

ana görevlerinin Tayland’da elektrikli taşıtların kul-

lanımını teşvik etmek, akıllı şehirler inşaa etmek, te-

miz enerji projeleri yapmak, enerji depolama ile ilgili 

Ar-Ge çalışmalarını desteklemek ve tarım alanında 

biyoekonomi uygulamak olarak tanımlıyor1. 

Enerji sektöründeki hızlı dönüşüm ve gelişim 

ve teknoloji ile etkileşimi dikkate alındığında Ener-

ji 4.0’la ilgili yeni gelişmelerin yaşanacağı kuşku 

götürmüyor. Özellikle Tayland’da konunun ülkenin 

enerji politikasında da yer alması konunun ne kadar 

geniş bir açıdan ele alınabileceğini gösteriyor. 

1 http://www.asew-expo.com/Portals/0/conference/
EEPO/EPPO%20Vietnam%20(MR216-217)%20Thai-
land’s%20Energy%204.0_Dr%20Weerawat_Vietnam.pdf

Endüstri 4.0 devriminin ihtiyaç duyduğu en 
önemli altyapı yatırımı olan 5G teknolojisine 
geçişte dünyadaki farklı ülkelerin ve ekonomik 
bölgelerin dinamikleri de farklılıklar gösteriyor. 
McKinsey ortağı Mehmet Başer Türkiye’nin yerli 
imkânlarla 5G teknolojisine geçen dünyadaki ilk 
ülke olma yönündeki çalışmalarını hatırlatarak, 
Türkiye’nin 5G’ye geçişte Avrupa’dan daha 
avantajlı olduğunu ve bu gelişmelerin ülkemizde 
Endüstri 4.0 teknolojilerinin gelişimini de 
hızlandıracağını belirtti

2020’den itibaren kullanılmaya başlanması plan-
lanan 5G teknolojisi mobil cihazların internet hızını 
artırmasının ötesinde, sürücüsüz araçlarda, sana-
yide, tarımda, sağlıkta, eğitimde ve başka birçok 
alanda yeni bir çağı başlatan 4. Sanayi Devrimi’ni 
hızlandıracak. 

2G teknolojisinde telefon konuşması yapılıp SMS 
atılabilirken, şimdi taksi rezervasyonu yapabiliyor, 
banka hesaplarını yönetebiliyoruz. Hatta tarladaki 
ürünümüzün durumunu kontrol edebiliyor, tıbbı yar-
dım alabiliyoruz. Akıllı telefonlar bireyler ve toplum-
lar için olağanüstü değer yarattı. Şimdi sırada dünya 
ekonomisi için büyük bir kaldıraç etkisi yaratacak 
Endüstri 4.0 devriminin tam anlamıyla işlerlik ka-
zanabilmesi için 5G teknolojisi var. 5G’nin, çok daha 
büyük bir hız sağlayacağını, gecikmeyi azaltacağını 
ve nesnelerin interneti (IoT) uygulamalarını kolay-
laştıracağı öngörülüyor. McKinsey’nin düşünce ku-
ruluşu McKinsey Global Enstitüsü (MGI) tarafından 
nesnelerin interneti teknolojileri tarafından yaratıla-
cak değerin 4 trilyon dolar ila 11 trilyon dolar arasın-
da olacağı tahmin ediliyor. 

McKinsey ortağı Mehmet Başer konuyla ilgili 
şunları söyledi: 5G teknolojisi içerdiği esneklik sa-

yesinde şebeke/iletişim katmanları yaratabilmesi 
ve bu katmanların farklı özelliklere sahip olmasını 
mümkün kılıyor. Endüstri 4.0 uygulamalarındaki 
her kullanıcının farklı hız, gecikme gibi özelliklere 
ihtiyacı olduğunu düşündüğümüzde 5G’nin getirdiği 
esneklik çok önemli. Fabrikalarda çalışan bir ope-
ratörün kullandığı artırılmış gerçeklik uygulama-
sı, uzaktan kontrollü robot üzerinde bakım hizmeti 
verebilme veya tedarik zincirinin otomasyonu gibi 
birbirinden farklı uygulamalar 5G sayesinde farklı 
şebeke/iletişim katmanlarında bağlantı kurabilecek. 
Özellikle 5G’nin sağladığı yüksek hız ve düşük ge-
cikme ile sürücüsüz (otonom) araçların gelişimi ve 
yaygınlığı daha da artacak.

Endüstri 4.0 devrimi  
5G teknolojisi ile hızlanacak
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Güneş enerjili stadyuma 3 megawatt’lık 
enerji depolama sistemi 

Çatısında 4 bin 200 güneş paneli bulunan 

Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da 3 

megawatt’lık enerji depolama sistemi kuruldu. 

Stadyum, stadyum ziyaretçileri, çevresinde 

oturanlar ve Hollanda enerji şebekesi için daha 

güvenilir ve verimli enerji kaynağı sağlıyor

Avrupa’nın ticari binalarda ikinci el ve yeni elekt-
rikli araç akülerini kullanan en büyük enerji depola-
ma sistemi olan proje; Nissan, Eaton, BAM, The Mo-
bility House ve Johan Cruijff Arena iş birliğinin bir 
sonucu olup, Amsterdam İklim ve Enerji Fonu (AKEF) 
ve Interreg tarafından desteklendi.

Enerji depolama sistemi, stadyum içindeki arz ve 
talebi dengelemenin yanı sıra binlerce eve güç ver-
meye yetecek 3 megawatt’lık toplam bir kapasiteye 
sahip. Bu kapasite aynı zamanda, stadyumun tepe-
sindeki 4 bin 200 güneş paneli tarafından üretilen 
enerjinin depolanıp en iyi şekilde kullanılabileceği 
anlamına geliyor. Enerji depolama, dizel jeneratör-

lerinin kullanımını azaltarak sistemi yedek güç sağ-
layacak ve konserler esnasında ortaya çıkan pikleri 
normal seviyeye çekerek şebekeyi rahatlatacak.

Büyük çaplı etkinliklerde elektrik 
şebekesinin yükü hafifliyor

Nissan LEAF akü depolama sistemi kullanılan 
3-megavatlık sistem, 500 bin akıllı telefonu tama-
men şarj etmeye veya 7 bin Amsterdam hanesinin 
elektriğini bir saat boyunca temin etmeye yetecek 
kadar enerji depolama kapasitesine sahip. Büyük 
çaplı etkinlikler sırasında elektrik şebekesinin ma-
ruz kaldığı yükü azaltan sistem, etkinliklerin kesinti-
ye uğraması veya stadyumun aydınlatılamaması söz 
konusu olduğunda, şebekeye geri besleme yapabili-
yor ve tüketim ihtiyacının yoğun olduğu zamanlarda 
şebekeden enerji çekişini azaltıyor.

Herhangi bir kesinti olduğunda çevre halkına da 
elektrik verilebildiğinden, sistemden stadyum civa-
rındaki mecralar da yararlanabiliyor. Johan Cruijff 
Arena stadyumunda hâlihazırda 18 elektrikli araç 
şarj istasyonu bulunmakta ve bunların sayısının 
200’e çıkarılması planlanıyor.

Bitcoin madencilik yenilenebilir  
enerji ile besleniyor

CoinShares Research, Kasım 2018’de Bitcoin 
madenciliğinin eğilimlerini, maliyetlerini ve enerji 
tüketimini inceleyen bir rapor yayınladı. Rapora göre, 
Bitcoin madencilik faaliyetlerinin büyük çoğunluğu 
mevcut yenilenebilir enerji kaynakları içeren küre-
sel bölgelerde yer alıyor. Ayrıca, rapor madenciliğin 
yaklaşık yüzde 80’inin yenilenebilir enerji tarafından 
desteklendiğini vurguluyor.

Piyasa koşulları ve elektrik maliyetleri Bitcoin 
madencilik karlılığını önemli ölçüde düşürürken bü-
yük ve küçük ölçekli kripto para birimi madencileri, 
işletme madenciliği maliyetlerini azaltmak için yeni-
lenebilir enerjiye yöneldi.

Kripto para sektöründe güneş enerjisinin kulla-

nımının standart elektrikten daha uygun maliyetli 

olduğu belirlendi. Coinkolik.com adlı web sitesinde 

yer alan haberde, şirketlerin yenilenebilir enerjinin 

kripto para birimi endüstrisinin gelişimini destekle-

meye odaklandığı ifade ediliyor.

Madencilerin faaliyetlerini yürütmek için güneş 

enerjisi kullandığı ve madencilik cihazlarını gündüz 

çalıştırmak için güneş panelleri kurmayı tercih ettik-

leri belirtiliyor. Güneş enerjisi, şebeke transfer mali-

yeti ve vergisi olmadan Bitcoin üretme maliyetlerini 

yaklaşık yüzde 75 oranında düşürüyor.
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Doğal Kalsın, İklim Korunsun çalışmasıyla Aksa Do-
ğalgaz, Sosyalgaz projesiyle Bursagaz, Doğal Gaz 
Santralindeki Suyun Yeşil Gücü adlı uygulamasıyla 
Enerjisa Üretim ödüllendirildi.

Tarımın karbon kahramanları
Afşar Ellerden İklim Dostu Afşar Bala’m Ürünler 

ile Afşar Bala’m Kadın Kooperatifi, İklim Dostu Tarım 
İçin Basınçlı Sulama projesiyle ile Basınçlı Sulama 
Sanayicileri Derneği (BASUSAD), 1 Domates 5 Ton 
Karbon Kurtarıyor diyen ITC Entegre Atık Yönetimi, 
Topraksız Tarımla İklim Değişimiyle Mücadele eden 
İstanbul Ağaç ve Peyzaj ödülün sahibi oldu.

Karbonunu iyi yöneten tesisler ödüllendirildi
Tesis ve ürünlerde karbon yönetimi başarıları 

konusunda Enervis Alüminyum Ergitme Fırınında 
Atık Isı Geri Kazanımı, Escon En Enerji Verimli Gıda 
Tesisi, Green Chemicals Enerjisiz Sıfır Karbon Ayak 
İzi İle Tek Banyoda Kaplama, Thermax Büyük Tesis-
te Atık Isı Geri Kazanımı, Aluform Pekintaş Güneşle 
Üretim, Düşük Karbon Ayak İzli Ürün, Nuh Çimento 
Düşük Karbon Ayak İzli Çimento Formülasyonu, BSH 

Türkiye İklim Dostu Yüzey Temizleme uygulamala-
rıyla Düşük Karbon Kahramanı oldular.

Aves Atık Bitkisel Yağ Biyodizeliyle Daha Az Kar-
bonlu Yollar, Biyodizel Sanayi Derneği Yerli Yeşil Ya-
kıt Biyodizel projeleriyle ödül kazandılar.

Öztürk Enerji-Kahramanmaraş Büyükşehir Bele-
diyesi Organik Atıklar Enerjiye Dönerek Sıfırlanıyor, 
Pendik Belediyesi Ambalaj Atıklarını Topla, Ayır pro-
jeleri ödüllendirildi.

Nestle Türkiye, Kalekim ve Zorlu Enerji 
Düşük Karbon Kahramanı oldu

Nestle Türkiye’nin Taşımada Çevreye Dost Se-
çimler projesi ile Kalekim’in Sevkiyatta Faydalı İzler 
projesi iklim değişimine dirençli lojistik başarısı ola-
rak ödüllendirildi. Temiz Ulaşımla Geleceğe Yatırım 
projesinin ulaştırma karbon ayak izi azaltımı Zorlu 
Enerji’yi ödüllendirdi.

TSKB, Türk Telekom, Polisan Kansai Boya ve 
Shell & Turcas projeleriyle ödül aldı

Karbon – Nötr Bankacılık projesi ile Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası (TSKB) ipi göğüsledi. Verimli So-
ğutma, İklim Dostu Haberleşme projesi ile Türk Tele-
kom, Leed Yeşil Sertifika Standartlarında Boya Tesi-
si ile Polisan Kansai Boya, Yeşil Düşün, Yeşil Hareket 
Et projesi ile Shell & Turcas Petrol ödüllendirildi.

Karbon yönetiminde bilinçlendirenler de 
kazandı

Karbon yönetiminin sosyal etkisi hedefli Akade-
mi Çevre’nin Eğitimle Geleceğin Karbon Ayak İzini 
Düşürelim, Kolza Geri Kazanım’ın Daha Çok Eğitim, 
Daha Temiz Türkiye, İstanbul Kadıköy Hayrullah Ke-
foğlu Anadolu Lisesi’nin Karbon Ayak İzimiz Yeşil, 
MT Greenworks’un SDG4Kids Çocuklarla Sürdürüle-
bilirlik Oyunu ödüle layık bulundu.

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği 
(SÜT-D), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle 
bu yıl karbon ticareti ve ülkemizin iklim değişimiyle 
mücadelesine odaklanan 6. İstanbul Karbon Zirve-
si’ni gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında yayınlanan 
açıklamada, sanayide düşük karbonlu büyümenin 
mümkün olduğunu belirten İstanbul Teknik Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Fi-
liz Karaosmanoğlu’nun bu alandaki girişimlerin ve 
uygulamaların desteklenmesi gerektiği vurgusu yer 
aldı. Prof. Dr. Karaosmanoğlu, SÜT-D olarak karbon 
muhasebesini iyi tutan yani sera gazı salımlarını 
azaltarak, karbon yönetimini başarıyla gerçekleş-
tiren kurumları teşvik etmek üzere ‘Düşük Karbon 
Kahramanı Ödülü’ sunduklarına dikkat çekti. 2015 
yılından bu yana verdikleri ödüller için bu yıl rekor 
başvuru aldıklarını ifade eden Prof. Dr. Karaosma-

noğlu, başvuruların bu kadar yoğun olmasının yeşil 
ekonominin ülkemizde giderek daha da önem ka-
zandığının bir göstergesi olduğuna vurgu yaptı. 

Başvuruları SÜT-D’nin sürdürülebilir yaşam kül-
türü kazandırılması ve yaygın karbon yönetimi bi-
linci oluşturma hedefine göre değerlendirdiklerini 
açıklayan Prof. Dr. Karaosmanoğlu, teknik uygula-
malar ile karbon azaltımı konusundaki eğitim ve bi-
linçlendirme çalışmalarını ödüllendirdiklerini söyle-
di. Prof. Dr. Karaosmanoğlu, bu yıl seçilen 29 SÜT-D 
2019 Düşük Karbon Kahramanı’nın her biriyle gurur 
duyuyoruz açıklamasını yaptı.

Düşük Karbon Kahramanları ödüllerini Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür 
Yardımcısı Sebahattin Dökmeci’nin elinden aldı.

Enerji dönüşümünün vazgeçilemez fosil enerji 
kaynağı doğal gaz konulu üç ödül verildi. Bırakalım 

Düşük karbon 
kahramanları belli oldu

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle bu yıl 
karbon ticareti ve ülkemizin iklim değişimiyle mücadelesine odaklanan 6. İstanbul Karbon Zirvesi’ni 
gerçekleştirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin tescilli yeşil yerleşkesinde gerçekleştirilen zirve 
kapsamında ‘Düşük Karbon Kahramanı Ödülleri’ sahiplerini buldu…

 Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 

SÜT-D Başkanı
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Bilecik, “Dünyadaki sosyal medya kullanımların-
da Instagram’ı en çok kullanan ülke olarak birinciliği 
İsveç ile paylaşıyoruz. Bu çağda dijital okur-yazarlı-
ğa sahip iş gücü gerekliliği yeni iş modellerinin orta-
ya çıkmasına neden oldu. Tabii ki buna bağlı olarak 
dijital yeteneklere ihtiyaç arttı. 2030 yılında ortalama 
86 milyon pozisyon, dijital yeteneklere sahip kişiler 
bulunamadığı için doldurulamayacak. İK karşısında 
geçmişte olduğu gibi yabancı dil büyük bir öncelik 
olmayacak, ana dili ‘dijital’ olan gençlerimiz daha 
kolay iş bulabilecekler. Bu yeni dili öğrenmezsek ile-
tişim çağında iletişimsizlik yaşarız” dedi.

“Gençler teknoloji iletişimi ile anlamayı ve 
yönetmeyi öğrenmeli”

Türkiye Bilişim Vakfı Kurucu Başkanı ve Ecza-
cıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Faruk Eczacıbaşı ise konuşmasında, Türkiye’de sür-
dürülebilir blockchain ekosistemi oluşturarak, bu 
teknolojiyle yeni dönem iş yapış biçimlerinin önün-
deki zorlukların giderilmesine yönelik bir paylaşım 
platformu oluşturmak amacıyla ‘Blockchain Türki-
ye’yi kurduklarını söyledi. “Teknolojiye uygun dav-
ranış şekillerini geliştirmek amacıyla çalışıyoruz. 
Gençlerin gelecek hakkında öngörüde bulunarak 
planlamayı öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Blockc-
hain, finans dünyasına uyum sağladığı zaman finans 
dünyasını depreme uğratacak. Teknoloji ile küresel 
olarak var olan sözleşmelerin tamamı değişecek. 
Gençler teknolojilerin başta finans olmak üzere tüm 
sektörlerdeki sözleşmelere getireceği bu esnekliği 
teknoloji iletişimi ile anlamayı ve yönetmeyi öğren-
meli” dedi.

“Dijital yetenekler geliştirmek için 
çalışıyoruz”

Kadir Has Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistem-
leri Bölüm Başkanı Dr. Hasan Dağ da, “Dijital çağda 
verilerden ciddi ürün ve servisler geliştirmek zo-
rundayız. THY gibi değerli şirketlerimiz dijital çağda 
ürün ve servislerini geliştirerek dünya devi oldu” 
sözleriyle başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: 
Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesin-
deki Siber Güvenlik Merkezi’ndeki çalışmalarımız 
kapsamında iki doktora öğrencimizin oluşturduğu 
ekip dünyanın en büyük veri bilimi yarışma platfor-
mu Kaggle’da Microsoft’un dünya çapında var olan 
virüslü yazılımlar üzerine yaptığı yarışmada 2 bin 
426 ekip içerisinden dünya beşincisi oldu. Dijital ye-

tenekli öğrencilerimiz ile gurur duyuyoruz ve dijital 
yetenekler yetiştirmek ve yetenekleri geliştirmek 
üzerine çalışıyoruz. 

“Teknoloji iletişimcisi pozisyonu şirketlerin 
verimini yükseltecek”

Teknoloji iletişiminin önemi gün geçtikçe arttığına 
dikkat çeken Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakülte-
si Öğretim üyesi Dr. Sertaç Doğanay da “Ünlü bilim 
insanı Marie Curie’nin dediği gibi, ‘Hayatta hiçbir şey 
korkutucu değildir, yeter ki anlaşılabilir olsun’. Artık 
daha az korkmak için daha fazla ve daha iyi anlama 
zamanı. Teknoloji iletişimi dersimizle yakın gelecek-
te “teknoloji iletişimcisi” unvanına sahip daha çok 
kişi olacak” dedi. Yeni teknolojilerin, özellikle teknik 
terimlere hakim olmayan kişiler tarafından anlaşılır 
hale getirilebilmesi için teknoloji ve iletişim disip-
linlerinin güçlerini birleştirmesi gerektiğine vurgu 
yapan Doğanay, “Şirketlerde  “teknoloji iletişimcisi” 
pozisyonunu gördüğümüzde bu gücün birleşmesi 
ile verimin çok daha fazla artacağına inanıyoruz. Bu 
amaçla Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 
teknoloji iletişimcisi olabilecek düzeyde öğrenciler 
yetiştirmek üzere çalışıyoruz. Öğrencilerimizin eği-
timlerini ve vizyonlarını ‘Teknolojideki değişim, onu 
anlama kabiliyetimizi aştığında ne olacak’ sorusu-
nun yanıtına yönelik geliştirmek üzere yaptığımız 
etkinlikler kapsamında Teknoloji İletişimi Zirvesi’ni 
düzenliyoruz. Etkinliğe katılan yöneticilerden de ya-
kın gelecekteki yapılanmalarında şirketlerinde bir 
“teknoloji iletişimi” pozisyonu açma konusunu de-
ğerlendirmelerini bekliyoruz” dedi.

Ana dili dijital olan gençler 
daha kolay iş bulacak

Kadir Has Üniversitesi’nde 
düzenlenen Teknoloji İletişimi 

Zirvesi’nde teknolojinin getirdiği 

yeni işler ve yeni iş yapma biçimleri 

masaya yatırıldı. Konuşmaların 

ortak noktası “Geleceği öngörmek ve 

geleceği planlamak için teknolojinin 

dilini anlamalı ve iş planlarımızı 

buna göre yapmalıyız. Dijital dille 

iletişim kuramayanlar iş bulma ve 

kariyer yapma konusunda zorluk 

çekecek” oldu…

Teknoloji İletişimi Zirvesi, TÜSİAD Eski Başkanı ve Index Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye Bilişim Vakfı Kurucu 
Başkanı ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Faruk Eczacıbaşı, Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü So-
ner Canku ve Monster Notebook CEO’su İlhan Yılmaz’ın katılımı ile 
Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan Index Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Erol Bilecik; “Yeni bir teknoloji devrinin başlangıç nokta-
sındayız. Uluslararası ticaret savaşları gündemdeyken, gelişmiş 
ülkeler dijital dönüşüm için mevcut güçlü ekosistemlerini koru-
maya çalışıyor” dedi. Türkiye’nin de içinde bulunduğu, gelişmekte 
olan ülkelerin teknoloji ile gelen ‘yıkıcı inovasyonun’ dinamikle-
rine ayak uydurarak küresel piyasada nasıl daha sağlıklı bir yer 
edinebiliriz diye çalıştığını belirten Bilecik, “Türkiye olarak, küre-
sel dinamiklerin hızla değiştiği bu dönemde yüksek katma değerli 
teknolojilerin üretildiği, teknoloji iletişiminin sağlandığı, dijital bir 
ekonomiye geçiş yaparak çağı yakalayabiliriz” şeklinde konuştu.
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▶ Ana dili dijital olan gençler daha kolay iş bulacak YöNETİM-İK 



Türkiye’de yüksekokul veya üniversite mezunları arasında her 10 mühendisten 8’i  iş 

bulabilirken, geçen yıl toplam istihdam edilen kişi sayısı 28 milyon 188 bin olarak belirlendi…

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, işgücü 

istatistiklerini konu alan araştırmayı inceledi. PR-

Net’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden 

ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 

üniversite mezunları arasında en yüksek istihdam 

oranı mühendislikte gerçekleşti. Türkiye’deki her 10 

mühendisten 8’inin iş bulabildiği görülürken, geçen 

yıl toplam istihdam edilen kişi sayısı 28 milyon 188 

bin olarak belirlendi.

İstihdam konusunda yüzde 79,4 oranla birinci 

sıraya yerleşen mühendisliği, ikinci sıradan izleyen 

meslek ise yüzde 78 oranla veterinerlik olurken, 

onu da yüzde 75,9 ile sağlık hizmetlerinin izlediği 

saptandı. İstihdam oranlarında ilk üçü izleyen diğer 

sektörler ise güvenlik hizmetleri 74,1, hukuk 72,4, 

mimarlık ve inşaat alanı yüzde 70,7, fiziki bilimler 

ise yüzde 70,2 ile sıralamada yer aldı.

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya 

incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan 

haber adetleri de belli oldu. Geçtiğimiz yıl istihdamla 

alakalı 150 bin 104 haber yansıması tespit edilirken, 

mühendisler ile ilgili 29 bin 179 haber çıkışı kayde-

dildi. 2019 yılında ise 51 bin 756 habere konu olan 

istihdam, en çok konuşulan başlıklardan birisi ola-

rak kayıtlara geçti.

En yüksek istihdam 
oranı mühendislikte
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2019 yılı Mart ayında gerçek-
leşen toplam 23.799 GWh elektrik 
üretiminin %72,8’i serbest üretim 
şirketleri tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. Serbest üretim şirketle-
rinin üretimdeki payı, bir önceki 
aya göre 0,3 puan artmış, geçtiği-
miz yılın aynı dönemine göre ise 1 
puan azalmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 
%17,6 oran ile EÜAŞ santralleri ve 

%5,1 oran ile Yap-İşlet santralle-
ri izlemektedir. Toplam üretimin 
%4,5’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 Mart ayında toplam 
üretimin %17,9’unun doğal gaz 
ve LNG santralleri tarafından ger-
çekleştirildiği görülmektedir. Ba-
rajlı hidroelektrik santraller ilgili 
ayda toplam üretimin %21,3’ünü 
karşılarken, akarsu tipi hidroe-
lektrik santraller ise %11 oranıyla 
üretime katkıda bulunmuştur. İt-
hal kömür santralleri Mart ayında 
toplam üretimin %18,6’sını karşı-

 

2018 yılı Mart ayında 158,56 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2019 yılı Mart ayında, bir önceki yıla göre %61,5 oranında artarak 256,04 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (257,05 TL/MWh) 
%0,4 oranında düşüş göstermiştir.   

Mart 2019’da en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 20 Mart Çarşamba günü 301,02 
TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise, 24 Mart Pazar günü 117,67 
TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise, en yüksek 
PTF değerinin 4 Mart Pazartesi günü saat 11.00’de 331,91 TL/MWh, en düşük PTF değerinin 
ise 24 Mart Pazar günü saat 12.00’de 0,00 TL/MWh olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

 

 

 

APLUS ENERJİ MART 2019 ANALİZİ 

2019 yılı Mart ayında gerçekleşen toplam 23.799 GWh elektrik üretiminin %72,8’i serbest 
üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 0,3 puan artmış, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise 1 puan azalmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini %17,6 oran ile EÜAŞ santralleri ve %5,1 oran ile Yap-İşlet santralleri 
izlemektedir. Toplam üretimin %4,5’ine karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-Devret santralleri ve 
İşletme Hakkı Devir santralleri tarafından üretilmiştir1. 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise, 2019 Mart ayında toplam 
üretimin %17,9’unun doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Barajlı hidroelektrik santraller ilgili ayda toplam üretimin %21,3’ünü karşılarken, akarsu tipi 
hidroelektrik santraller ise %11 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri 
Mart ayında toplam üretimin %18,6’sını karşılarken, yerli kömür santralleri ise %17,4 oranında 
katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar enerjisi santralleri toplam üretime 
%8,8, 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 Mart ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %55,74 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %44,26 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 Mart verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 31 Mart 2019 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır. 

APLUS ENERJİ MART 2019 ANALİZİ

larken, yerli kömür santralleri ise 
%17,4 oranında katkı sağlamıştır. 
Yenilenebilir enerji santrallerin-
den rüzgar enerjisi santralleri 
toplam üretime %8,8, 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 Mart 
ayında termik santrallerin ger-
çekleşen toplam üretimdeki payı 
%55,74 olarak kaydedilmiştir. Ye-
nilenebilir enerji kaynaklarından 
elde edilen elektrik üretiminin 
payı ise %44,26 olarak gerçekleş-
miştir4.

2018 yılı Mart ayında 158,56 

4 2019 Mart verileri Yük Tevzi Bilgi 
Sistemi’nin yayımladığı 31 Mart 2019 
tarihli Kamusal Rapordan alınmıştır.

TL/MWh olarak gerçekleşen or-
talama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2019 yılı Mart ayında, bir önceki 
yıla göre %61,5 oranında artarak 
256,04 TL/MWh olarak kaydedil-
miştir. Bu dönemde gerçekleşen 
ortalama PTF, bir önceki aya göre 
(257,05 TL/MWh) %0,4 oranında 
düşüş göstermiştir.  

Mart 2019’da en yüksek gün-
lük ortalama piyasa takas fiyatı 
20 Mart Çarşamba günü 301,02 
TL/MWh olarak gerçekleşirken; 
en düşük günlük ortalama PTF 
ise, 24 Mart Pazar günü 117,67 

 

2019 yılı Mart ayında pik saatlerde5 262,99 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 270,10 TL/MWh’lik değere göre %2,6 oranında 
azalmıştır6.  

2018 yılı Mart ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 151,85 TL/MWh iken, bu 
değer 2019 yılı Mart ayında %64 oranında bir artış kaydetmiş ve 249,09 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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önceki ayın pik saatler ortalaması olan 270,10 TL/MWh’lik değere göre %2,6 oranında 
azalmıştır6.  

2018 yılı Mart ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 151,85 TL/MWh iken, bu 
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TL/MWh olarak kaydedilmiştir. 
Piyasa takas fiyatları saatlik baz-
da incelendiğinde ise, en yüksek 
PTF değerinin 4 Mart Pazartesi 
günü saat 11.00’de 331,91 TL/
MWh, en düşük PTF değerinin ise 
24 Mart Pazar günü saat 12.00’de 
0,00 TL/MWh olarak gerçekleştiği 
görülmektedir.

2019 yılı Mart ayında pik saat-
lerde5 262,99 TL/MWh olarak ger-
çekleşen ortalama PTF, bir önceki 
ayın pik saatler ortalaması olan 

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

270,10 TL/MWh’lik değere göre 
%2,6 oranında azalmıştır6. 

2018 yılı Mart ayında pik dışı 
(off-peak) saatlerin PTF değeri 
ortalama 151,85 TL/MWh iken, bu 
değer 2019 yılı Mart ayında %64 
oranında bir artış kaydetmiş ve 
249,09 TL/MWh olarak gerçek-
leşmiştir.

2018 yılı Mart ayı içerisinde 
toplam 24.729 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 Mart ayında bir 
önceki yıla göre %3,78 oranında 
azalış göstererek, 23.794 GWh 
değerine inmiştir7. 2018 yılı Mart 
ayında 32.453 MWh olarak ölçü-
len saatlik ortalama talep, 2019 
yılı Mart ayında 31.981 MWh ola-
rak gerçekleşmiştir. 

2019 yılı Şubat ayı sonunda 
88.961 MW olan toplam kuru-
lu güç değeri 153 MW’lık artışla 
2019 yılı Mart ayı sonunda 89.114 
MW olarak kaydedilmiştir. 

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

2018 yılı Mart ayı içerisinde toplam 24.729 GWh olan elektrik talebi, 2019 yılı Mart ayında bir 
önceki yıla göre %3,78 oranında azalış göstererek, 23.794 GWh değerine inmiştir7. 2018 yılı 
Mart ayında 32.453 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2019 yılı Mart ayında 31.981 
MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

2019 yılı Şubat ayı sonunda 88.961 MW olan toplam kurulu güç değeri 153 MW’lık artışla 2019 
yılı Mart ayı sonunda 89.114 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %61,6’lık (54.933 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %20,7 (18.486 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
santralleri %6’lık (5.304 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %1,5’lik (1.346 
MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,8’lik (3.402 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız 
santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %6,3 (5.643 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 31 Mart 2019 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır.  

2018 yılı Mart ayı içerisinde toplam 24.729 GWh olan elektrik talebi, 2019 yılı Mart ayında bir 
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Mart ayında 32.453 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2019 yılı Mart ayında 31.981 
MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

2019 yılı Şubat ayı sonunda 88.961 MW olan toplam kurulu güç değeri 153 MW’lık artışla 2019 
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MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,8’lik (3.402 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız 
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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 31 Mart 2019 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır.  

Toplam kurulu gücün %61,6’lık 
(54.933 MW) kısmını serbest üre-
tim şirketleri oluştururken, EÜAŞ 
santrallerinin toplam kurulu güç-
teki payı %20,7 (18.486 MW) se-
viyesindedir8. Yap işlet santralleri 
%6’lık (5.304 MW) bir orana sahip 
iken, yap işlet devret santralleri 
%1,5’lik (1.346 MW), işletme hak-
kı devredilen santraller %3,8’lik 
(3.402 MW) bir orana sahiptir. 
Lisanssız santrallerin toplam 

8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından 
yayımlanan 31 Mart 2019 tarihli Genel 
Günlük İşletme Neticesi raporu kulla-
nılmaktadır. 

kurulu güç içindeki payı da %6,3 
(5.643 MW) olarak kaydedilmiştir. 

2019 yılı Mart ayı sonunda olu-
şan toplam kurulu gücün %28,6’lık 
kısmı (25.522 MW) doğal gaz ve 
LNG yakıt tipi santralleri ile karşı-
lanırken, %23,1’lik kısmı (20.582 
MW) barajlı hidrolik santraller ta-
rafından karşılanmaktadır. Bu ya-
kıt tiplerini %12,2’lik (10.873 MW) 
oran ile yerli kömür9 santralleri 
ve %10’luk oran (8.939 MW) ile 

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

ithal kömür santralleri izlemekte-
dir. Akarsu tipi hidrolik santraller 
%8,8’lik bir orana (7.801 MW) sa-
hipken, rüzgâr santralleri toplam 
kurulu gücün %7,9’luk bir kısmını 
(7.078 MW) oluşturmaktadır10. To-
plam kurulu gücün %6’lık kısmı 
(5.316 MW) güneş enerjisi sant-
ralleri, %1,5’lik kısmı (1.303 MW) 
jeotermal enerji santrallerinden 
oluşurken, %1,9’luk kısmı (1.700 
MW) ise diğer termik santraller11 
tarafından oluşturulmaktadır. 

2018 yılı Mart ayında 4,83 mil-
yar m3 olarak kaydedilen toplam 
doğal gaz tüketimi, 2019 yılı Mart 
ayında %8,1 oranında bir azalışla 
4,68 milyar m3 olarak gerçekleş-
miştir. Elektrik santrallerinde tü-
ketilen doğal gaz miktarı 2018 yılı 
Mart ayında 0,97 milyar m3 iken 
bu miktar, 2019 yılının aynı döne-
minde %35,8 oranında azalarak 
0,62 milyar m3 olarak kaydedil-
miştir12. Elektrik santrallerinde 
tüketilen doğal gaz miktarının 
toplam doğalgaz tüketimine oranı 
2018 yılı Mart ayında %20,1 iken, 
bu oran 2019 Mart ayında %13,3 
olarak gerçekleşmiştir.

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

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

12 2019 yılı Mart 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 Mart ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %28,6’lık kısmı (25.522 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 (10.873 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 (7.801 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu 
gücün %7,9’luk bir kısmını (7.078 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün %6’lık kısmı 
(5.316 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,5’lik kısmı (1.303 MW) jeotermal enerji 
santrallerinden oluşurken, %1,9’luk kısmı (1.700 MW) ise diğer termik santraller11 tarafından 
oluşturulmaktadır.  

 

2018 yılı Mart ayında 4,83 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2019 yılı 
Mart ayında %8,1 oranında bir azalışla 4,68 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2018 yılı Mart ayında 0,97 milyar m3 iken bu miktar, 
2019 yılının aynı döneminde %35,8 oranında azalarak 0,62 milyar m3 olarak kaydedilmiştir12. 
Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam doğalgaz tüketimine oranı 2018 
yılı Mart ayında %20,1 iken, bu oran 2019 Mart ayında %13,3 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 Mart 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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� Halkın enerji politikalarına duyarlılığı artıyor 
� İş kazaları ve önleme yöntemleri 
� Geleceğin sektörü elektrik, yakıtı doğal gaz olacak


