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Ülkenin ilk nükleer tesisi için ilk adım atıldı
Dünyada ilk nükleer santral 1955 yılında 
önce ABD, daha sonra da Sovyetler 
Birliği’nde kuruldu. Türkiye de 1960’lı 
yılların başında nükleer enerjiyi konuşmaya 
başladı. Bugüne kadar onlarca proje 
hazırlandı, görüşmeler yapıldı... Ancak 60 
yıla yakın bir süredir devam eden nükleer 
santral konusunda ilk gerçek adım 3 Nisan 
2018 tarihinde atıldı ve Rus devlet şirketi 
Rosatom’un yapacağı Akkuyu Nükleer 
Santrali’nde temel atılıp ilk harç döküldü. 
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Misyonumuz gereği, her yıl yaptı-
ğımız gibi bu yılın ilk sayısında 
da gelecek öngörüsü üzerine bir 

çalışma hazırladık. Sektörün farklı pay-
daşlarıyla 2018 yılını değerlendirip 2019 
beklentilerine odaklandık. Haberimizde de 
okuyacağınız gibi, 2018 içerde sakin ancak 
uluslararası gelişmeler açısından oldukça 
bereketli bir yıl oldu. 
Türkiye’nin arz güvenliğini garanti altına 
alıp, bölge enerji atlasındaki yerini güçlen-
direcek olan önemli projelerde kritik eşik-
ler geçildi. Örneğin TANAP faaliyete geçti, 
önce Türkiye’ye gaz getirecek olan bölümü 
bitirildi ve açılışı yapıldı ardından hattın 
Avrupa ayağı olan TAP devreye girdi. Tür-
kAkım’ın da ise boru hattının en uzun ve 
meşakkatli tarafı olan deniz hattı tamam-
landı, sırada Türkiye’nin yapacağı kara 
bölümü var. Bu yıl içinde bitmesi planla-
nıyor. 
Türkiye açısından bir ilk olan Akkuyu Nük-
leer Güç Santrali’nde de ilk kazma vuruldu. 
Tüm bu olumlu gelişmeler yaşanırken yer-
li yatırımcılar içerde finansman sorununu 
çözmeye odaklandı. Döviz kurlarındaki 
hareketlilik ve enerji fiyatlarındaki düşüş, 
2017 yılında sektörü zorlamaya başlamıştı 
zaten. 2018 yılında bu sorun daha keskin 
bir şekilde varlığını sürdürdü. 
Peki bu yıl ne olacak?
Maalesef bu yıl da finansman sorununu 
çözmekle geçecek. Enerji sektörüne dönük 
araştırmalar yapan danışmanlık şirketle-
rinin yöneticileri, özellikle dağıtım sektö-
ründe finansman noktasında sıkıntı oldu-
ğunu ve bu yıl varlık satışlarının gündeme 
gelebileceğini belirtiyor. Zaten yılın son 

aylarında da değerleme yapan, satışa çıkan 
şirketleri duymaya başlamıştık. 
Elbette iş dünyasında her dönem güllük 
gülistanlık olmuyor, zorlu dönemlerin ar-
dından güçlenerek ve eksikler kapatılarak 
daha güçlü bir şekilde yola devam ediliyor. 
O nedenle, karamsar bir tablo çizmek yan-
lış olur. Çünkü bir yandan da iyi gelişmeler 
var… Örneğin Türkiye yenilenebilir enerji-
de oldukça hızlı büyüyor, bu yıl da kapasite 
artışında liderliği bu sektörün alacağından 
kimsenin kuşkusu yok. Çünkü hem sektör 
temsilcileri hem de danışmanlar, “Türkiye, 
var olan potansiyelini kullanmayı sürdü-
recek ve yabancıların bu alana olan ilgisi 
artacak” beklentisinde… Tabii bunun hızlı 
bir biçimde hayata geçebilmesi için bazı 
bürokratik işlemlerin yeniden gözden geçi-
rilmesi de talepler arasında yer alıyor.
Evet, zor bir yıl bizi bekliyor ama Türk iş 
dünyası dalgalanmalara rakiplerinden çok 
daha fazla alışık ve bu dönemleri nasıl at-
latacağı noktasında ciddi bir birikime sa-
hip. En az hasarla ve güçlenerek bu dönemi 
atlatıp yeni başarı hikayeleri yazacağımızı 
biliyoruz. 
Kapanış bölümüne gelirsek… 
Dergimizin önemli bir bölümünde her za-
man olduğu gibi enerji ve teknoloji ikili-
sini işledik. Çünkü gelecek teknolojide, 
inovasyonda… Verimliliği artırmak, kay-
nakları doğru kullanmak ve sürdürülebilir 
bir dünya için en önemli araç teknoloji… 
Çeşitli araştırma kuruluşlarının raporları, 
yeni trendler, vizyon açan makalelerimiz 
ve Ankara’dan kulis haberlerimizle yine 
dolu bir dergi hazırladık. 
Keyifli okumalar dileriz… 

2019, SÜRDÜRÜLEBILIR  
FINANSMAN YILI OLACAK
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Petrol Ofisi 77 yıllık geçmişiyle, 
bugün Türkiye’nin lider 
akaryakıt dağıtım şirketidir. 81 
ilin tamamını kapsayan 1.700’ü 
aşkın yakıt istasyonuyla Petrol 
Ofisi, ülke çapında hizmet veren 
en yaygın perakende satış ağına 
sahip akaryakıt dağıtım şirketi 
kimliğini taşıyor.

Memleketin en uç noktalarına 
kadar hizmet götürmeyi 
ilke edinen Petrol Ofisi, 
aynı zamanda 1 madeni yağ 
fabrikası, 9 akaryakıt, 3 LPG 
dolum terminali, 20 havaalanı 
ikmal ünitesi ve yaklaşık 1 
milyon metreküp depolama 
kapasitesiyle Türkiye’nin en 
büyük üçüncü özel sektör 
şirketi konumunda bulunuyor. 
Petrol Ofisi; benzin, motorin, 
LPG, madeni yağ, jet yakıtı, 
fuel oil, gaz yağı gibi yakıtların 
kendi terminallerine teminini 
ve oradan da tüm Petrol Ofisi 
istasyonlarına dağıtımını 
zamanında, uluslararası 
standartlara ve yasal mevzuata 
uygun olarak, güvenli bir şekilde 
gerçekleştiriyor.

Mevzuatlara uygun veri iletimi

Müşterilerine ileri teknoloji 
kullanarak hizmet vermeyi 
öncelik olarak benimseyen 
Petrol Ofisi, teknoloji iş ortağı 
olarak İşNet’i seçti. Petrol Ofisi 
böylelikle uçtan uca yüksek veri 
iletimini sağlamış oluyor.

Yasal mevzuat gereği, 
istasyonlara dağıtılan ve 
satışı yapılan tüm akaryakıt 
bilgilerinin iletiminin her 
yarım saatte bir ve günde 48 

kez EPDK’ya raporlanması 
gerekiyor. Veri iletimindeki 
herhangi bir gecikmenin kritik 
cezai yükümlülükleri bulunuyor. 
Bu nedenle İşNet’in sunduğu 
kesintisiz veri iletimi hizmeti 
büyük önem taşıyor.

2004 yılında başlayan Petrol 
Ofisi- İşNet iş birliği, bugün 
yeni teknolojilerle ve kurumun 
büyüme hedefleriyle paralel 
gelişerek devam ediyor.

Bugün, Petrol Ofisi’nin 1.700’ü 
aşkın istasyonu, uydu ve karasal 
hatlar üzerinden yedekli bir 
altyapıyla kesintisiz çalışıyor. 
Otomasyon sistemi içinde yakıt 
tanıma, mobil ödeme sistemleri 
gibi uygulamalar yer alıyor. 
Tüm istasyonlardan gelen 
veriler, kapalı devre ile Petrol 

Ofisi merkez sunucularına 
iletilerek buradan da EPDK’ ya 
raporlanıyor.

Ayrıca Petrol Ofisi 
istasyonlarının kamera 
görüntüleri anlık olarak Petrol 
Ofisi merkezine iletiliyor.

Petrol Ofisi merkez ve 
terminallerinde bulunan 
donanımların bakım ve işletimi 
de İşNet tarafından sağlanıyor.

Profesyonel ve yaygın servis 
ağıyla hızlı hizmet

Petrol Ofisi’nin veri iletiminde 
İşNet’i tercih etmesi, kritik ve 
önemli parametrelere dayanıyor. 
İşNet’in Türkiye çapında 
yaygın servis ağı ve bölgelerde 
hazır cihaz stoğu sayesinde 
yeni kurulum taleplerinin 
çoğu zaman aynı gün içinde 

karşılanması, detaylı raporlama 
hizmeti, 7/24 tüm Petrol 
Ofisi istasyon trafiğini izleme 
ve erken müdahale hizmeti 
sunması ve Petrol Ofisi’nin 
1.700’ü aşkın istasyonunda 
çalışan ve sürekli güncel olması 
gereken projelerinin iletişim 
altyapısını başarı ile sunması 
özelliklerini sıralayabiliriz.

İşNet’in hem karasal, hem 
de uydu altyapısı ile hizmet 
sağlamasının sonucunda 
coğrafi kısıtlardan bağımsız 
bir erişim imkânı sunması, 
tıpkı Petrol Ofisi gibi 81 ilde 
hizmet noktasının olması ve 
ayrıca EPDK mevzuatına uygun 
tüm hizmet süreçlerini yerine 
getirmesi Petrol Ofisi’nin 
kendi sektöründe liderliğini 
sürdürmesine katkı sağlıyor.

İşNet Kesintisiz Veri İletimi Desteğiyle Lider Petrol 
Ofisi’nin Gücüne Güç Katıyor

www.isnet.net.tr

Türkiye akaryakıt, madeni yağlar ve kimyasallar pazarlarının lideri Petrol Ofisi, 
yakıt temininden müşteriye dağıtımına kadar uçtan uca veri iletişimini İşNet’in 

profesyonel ekibiyle kesintisiz ve güvenli bir şekilde yürütüyor.
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Bakanlıktan borçlu dağıtım  
şirketlerine sert uyarı

Petrol ve akaryakıtta fiyatlar  
ne olacak?

Kömürlü termik santrallerin  
yüzde 42’si zarar ediyor

2019’da şirketleri aydınlatacak  
3 performans yönetimi

18 30 48 64
Elektrik dağıtım şirketlerinin devlete olan borcunun 4 milyar TL’yi aşması üzerine 
Enerji Bakanlığı, dağıtım şirketi yöneticilerini Ankara’da toplayarak uyardı. 
Borçlarını ödemekte zorluk çektiklerini belirten şirketler ise “Devlet de bize 
ödeme yapmıyor, zor durumdayız” serzenişinde bulundu… 

Petrol fiyatları halen son 14 ayın en düşük seviyesinde seyrediyor. Bu 
durum petrol ihraç eden ülkelerin aleyhine olurken, Türkiye gibi ihtiyacının 
büyük bölümünü ithal eden ülkeler için olumlu bir gelişme olarak 
değerlendiriliyor. Çünkü, petrol fiyatındaki her 10 dolarlık düşüş cari 
dengede ortalama 4 milyar dolarlık iyileşmeye yardımcı oluyor

Carbon Tracker tarafından yayınlanan bir çalışmaya göre, dünyadaki 
kömürlü termik santrallerin beşte ikisi şimdiden zarar ediyor. 

Dünyada ilk defa yapılan bu çalışma, yeni kömürlü termik santrallere 
ihtiyaç olmadığını ve Paris Anlaşması doğrultusunda kapatılmalarının 

ekonomik açıdan anlamlı olduğunu ortaya koyuyor. Bu sonuç, 
Türkiye’nin kömür yaklaşımıyla büyük tezatlıklar taşıyor…

Şirketlerin en iyi performanslarını gösterebilmeleri için insan kaynakları 
trendlerini güncel tutmaları gerekiyor. Performans yönetimi danışmanı, 
konuşmacı ve yazar Stuart Hearn’in 2019 yılının en güncel performans 

yönetimi trendlerini Enerji Panorama okurları için hazırladık…
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SHELL & TURCAS’IN 
“ENGELSİZ HİZMET ALANI” 

SAYISI 500 İSTASYONA 
ULAŞTI

Shell & Turcas, istasyonlarında gerçekleştirdiği 
“Engelsiz Hizmet Alanları” ile engelli misafirle-
rinin daha rahat hizmet alabilmelerini sağlıyor. 
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği iş birliği ile 
başlatılan “Engelsiz Hizmet Alanı” projesi, Tür-
kiye çapındaki istasyonlarda yaygınlaştırılmaya 
devam ediyor. Yaklaşık bir yıl gibi kısa bir süre 
içerisinde Shell & Turcas, toplam 500 istasyo-
nunda ‘Engelsiz Hizmet Alanı’ oluşturdu.

Shell & Turcas, Türkiye çapında 500 noktada 
hayata geçirdiği Engelsiz Hizmet Alanı sayesin-
de istasyona gelen bedensel engelli misafirler, 
araçları için özel olarak ayrılmış alana park ede-
biliyorlar. Park yerinin hemen yanındaki butona 
basarak istasyon çalışanlarının yardımıyla hazır 
bulundurulan tekerlekli sandalyeden faydalana-
biliyorlar. İstasyon çalışanlarından market için-
deki alışveriş için destek ya da tuvalete kadar 
refakat yardımı alabiliyorlar ya da araçlarından 
inmeden hizmet alıp ödeme yapabiliyorlar.

Öte yandan Shell Türkiye, şirket içinde de engel-
li bireylere rahatlıkla çalışabilecekleri ve dahil 
olabilecekleri çalışma kültürünü geliştirmeyi he-
defleyen engelSİZ Shell Türkiye Platformu’nu da 
hayata geçirdi.

ENERJİSA’DAN 
GİRİŞİMCİLERE  

200 BİN TL’LİK DESTEK 
Sektöre değer katan fikirleri hayata geçirmek 
için harekete geçen Enerjisa’nın İTÜ Arı Tekno-
kent ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, 
İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi’nin 
web sitesinde enerji sektörü ile ilgili yenilikçi fi-
kirler toplandı. Girişimcilerden yoğun ilgi gören 
proje toplama döneminin ardından 29 Kasım’da 
7’incisi gerçekleştirilen Big Bang Girişimcilik Ya-
rışması’nda başarı gösteren 4 girişime, “Enerjisa 
Girişimcilik Özel Ödülü” verilerek toplam 200 
bin TL’lik ödül dağıtıldı.
Her yıl kasım ayında İTÜ Çekirdek tarafından 
gerçekleştirilen ve dünyanın lider girişimcilik 
etkinliklerinden biri olmayı hedefleyen Big Bang 
etkinliğinde konuşan Enerjisa Enerji CEO’su Ziya 
Erdem, “Başvuru yapan projeleri değerlendirir-
ken projelerin müşteri odaklı olması, mutlaka 
inovasyon ve teknolojiyi barındırmasını göz 
önünde bulundurduk. Seçilecek projenin sürdü-
rülebilir olması bir diğer önem verdiğimiz konu 
olurken özellikle önümüzdeki dönemde bakaca-
ğımız kriterlerden bir tanesi de kadın girişimcile-
rin de bu sürecin bir parçası olması olacak” dedi. 
Geleceğin şekillenmesinde stratejik ve loko-
motif konumda olan enerji sektöründe Türki-
ye’nin her köşesinden sektöre değer katacak 
fikirler, hem Enerjisa’lı uzmanların hem de 
İTÜ Çekirdek’in mentorluk ağıyla geliştirilerek 
hayata geçirilecek. 

AYGAZ ‘KRİSTAL BARET’ 
ÖDÜLÜNÜ KAZANDI 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iş sağlı-
ğı ve güvenliği kültürüne katkı amacıyla bu yıl ilk 
kez düzenlenen Kristal Baret Ödülleri 15 Aralık’ta, 
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçek-
leştirilen törenle sahiplerini buldu. Organizasyon 
kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği alanında ulus-
lararası temsiliyet, üniversite, inovasyon, medya, 
finans, jüri özel, kamu ve özel sektör olmak üzere 
yedi kategoride ödüller verildi. Aygaz, Kamu ve 
Özel Sektör kategorisinde, uluslararası standartla-
ra uygun olarak yürüttüğü, insan ve çevre odaklı 
çalışmalarıyla “Kristal Baret Sektör Ödülü”nü ka-
zandı.

Ulusal ve uluslararası katılımcıları aynı platform-

da buluşturmayı hedefleyen bir iş sağlığı ve güven-
liği ödül organizasyonu olan Kristal Baret Ödülleri 
bu yıl ilk defa düzenlendi. Kristal Baret Ödül Jüri-
si, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İSG 
Genel Müdürlüğü, Uluslararası Çalışma Örgütü 
temsilcilerinin yanı sıra ve İSG alanında uzman 
kuruluş ve akademisyenlerden oluştu.

JAPONLAR, SİNOP NÜKLEER SANTRALİNDEN ÇEKİLEBİLİR
Sinop Nükleer Güç Santrali projesini geliştirecek 
konsorsiyum içinde yer alan Japon Mitsubishi He-
avy Industries şirketinin projeden çekilmeyi de-
ğerlendirdiği bildirildi.

Japon haber ajansı Nikkei’nin bildirdiğine göre, 
şirketin gerekçesi 2011 yılında yaşanan Fukuşima 
felaketinin ardından artan güvenlik standartları-
nın projenin maliyetlerini çok yüksek düzeye ta-
şıması ile Türk Lirası’ndaki zayıflamanın projenin 
karlılığını düşürmesi.

Habere göre Japon şirket tarafından temmuz ayı 

sonunda Türk hükümetine sunulan revize edilmiş 
tahmini yatırım maliyetine göre proje için 5 tril-
yon yen (44 milyar dolar) kaynak gerekiyor.

Habere göre, Türk hükümeti ile şirket arasında 
yürütülen müzakereler son aşamaya gelmişken 
müzakerelerde satılacak elektriğin fiyatı dahil ol-
mak üzere yürütülen uzlaşma sağlanabilmiş değil. 
Bununla birlikte Nikkei’ye konuşan Mitsubishi He-
avy’nin üst düzey yetkilisi, kararlarının “ekonomik 
olarak rasyonellik” esasına dayanacağı söyledi. 
Yetkili, Türkiye enerji sektöründe yer almak iste-
diklerini ve müzakerelerde Mitsubishi Heavy tara-
fından Türkiye’de düşük karbon emisyon değerle-
rine sahip kömür santral yatırımı yapılmasının da 
masadaki teklifler arasında olduğunu söyledi. 

Sinop NGS projesini 2013 yılında imzalanan anlaş-
mayla apon Mitsubishi Heavy Industries ile Fran-
sız GDF Suez 2013’te üstlenti. Projenin yatırım 
maliyeti 2013’te imzalanan anlaşmada 22 milyar 
dolar, 2017 yılında hazırlanan ÇED başvuru dosya-
sında ise 20 milyar dolar olarak belirtilmişti. 
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SOLARTR 2018’DEN  
“YERLİ VE YERİNDE ÜRETİM” VURGUSU

İki yılda bir düzenlenen ve güneş enerjisi sektörün-
de tüm paydaşların buluşma yeri olan SOLARTR 
2018, bu yıl “Yerinde Üretim, Yerinde Tüketim” te-
ması ile düzenlendi. Ulusal, uluslararası katılım-
cılar ve sektörün öncü kuruluşlarının katılımıyla 
düzenlenen konferansta, üniversiteden sanayiye, 
kamudan uygulamacıya kadar bütün paydaşlar bir 
araya gelerek sektörü ve içinde bulunduğu şartları 
değerlendirdi.

Türkiye’nin güneş enerjisine özgü tek uluslarara-
sı konferansı SOLARTR, GÜNDER ev sahipliğinde 
üçüncü kez sektörü bir araya getirdi. Güneş enerji-
si sektörünün öncü ve tek eğitim kurumu olan Ege 
Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü ile Ankara 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik Fakülte-
si Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü bilimsel 
iş birliğinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü desteğiyle gerçekleş-
tirilen SOLARTR 2018, İstanbul Sanayi Odası Oda-
kule Merkezi’nde düzenlendi.

SOLARTR 2018 kapsamında, 3 ayrı salonda eş 
zamanlı olarak teknoloji ve bilimsel oturumlara 
yer verildi. Kabul edilen sözel bildirilerden 58 
adeti 7 oturumda, 17 poster bildiriden 15 adeti 
poster bildiri alanında sunuldu. Konferansta 7 
ayrı teknoloji panelinde 33 konuşmacı, açılışta 
bir vizyoner katkı ile 11 sponsor ve firma tanı-
tım stantları ile yer aldı. 

UEDAŞ’TAN “KARDEŞİM ÜŞÜMESİN” KAMPANYASI 
UEDAŞ’ın yardıma muhtaç ço-
cuklara el uzattığı projesi “Kar-
deşim Üşümesin” bu yıl yeniden 
çocukları ısıtacak. Bu yıl toplam-
da bin çocuğa ulaşılması hedef-
lenirken, projenin ilk etabında 
Bursa’nın Büyükorhan İlçesi’n-

de 109 öğrenciye mont, atkı, 
bere ve eldiven yardımı yapıldı. 

Soğuk kış günlerinde ihtiyaç 
sahibi öğrencilerin üşümemesi 
için hayata geçirilen “Kardeşim 
Üşümesin” projesini bu yıl al-
tıncı kez gerçekleştiren UEDAŞ, 

projenin ilk etabına Bursa’nın 
Büyükorhan ilçesinden başladı. 
Düzenlenen programa, Büyü-
korhan İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Muhammed Recai Arvas ve 
Limak Enerji Kurumsal İletişim 
Müdürü Yusuf Ziya Yüce katıldı. 
Programın ardından 109 öğren-
ciye kışlık giyecek yardımı yapı-
lırken, UEDAŞ ekiplerine Uludağ 
Üniversitesi İnsan Kaynakları 
Topluluğu (ULİNKA) öğrencileri 
de destek verdi. 

Proje kapsamında 1000 öğrenci-
ye mont, atkı, bere, eldiven yar-
dımı yapılacak.  Böylelikle, pro-
jenin başlangıç tarihi olan 2013 
yılından itibaren toplamda 6 bin 
çocuğun kışlık giyecek ihtiyacı 
karşılanmış olacak. 

TAEK, AKKUYU’NUN İKİNCİ ÜNİTESİ İÇİN  
SINIRLI ÇALIŞMA İZNİ VERDİ

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Türki-
ye’nin ilk nükleer santral projesini yürütmekte 
olan Akkuyu Nükleer A.Ş.’ye Akkuyu NGS 2’inci 
Ünitesi için sınırlı çalışma izni verdi. Sınırlı ça-
lışma izni; sunulan dokümanların, TAEK tarafın-
dan ayrıntılı incelenmesi ve değerlendirilmesi 
sonucunda verildi. Gelinen bu nokta, Akkuyu NGS 
2’inci ünite lisanslama sürecinin önemli bir aşa-
masını oluşturuyor.
Akkuyu NGS 2’inci ünitesi için sınırlı çalışma izni 
başvurusu kapsamında Akkuyu Nükleer A.Ş. tara-
fından ön güvenlik analiz raporu (ÖGAR), olasılıklı 
güvenlik analizi (OGA) ve ünitenin güvenli çalış-
masını gösterir diğer teyit edici dokümanlar hazır-
lanarak TAEK’e sunuldu.

Sınırlı çalışma iznine istinaden; ilgili ünitenin, 
nükleer adanın güvenliği açısından önemli olan 
yapıları hariç, tüm yapı ve montaj çalışmalarına 
başlanabiliyor. Bu çerçevede, temel çukurun ha-
zırlanması, zemin etütleri ve diğer çalışmalara 
başlanacak.  

PETROL OFİSİ MADENİ YAĞLAR VE SARTEN’E İKİ ÖDÜL
Endüstriyel ürünlerden boya, gıda ve kozmetik sektö-
rüne kadar uzanan geniş bir yelpazeye metal ve plas-
tik ambalaj üretimi gerçekleştiren Sarten, Petrol Ofisi 
için geliştirdiği 20 litrelik bidon projesi ile ÇEVKO ve 
İstanbul Sanayi Odası’ndan (İSO) iki ayrı ödül aldı. 
Sarten’in iki farklı kurum tarafından ödüllendirilen 
Petrol Ofisi 20 litre yeni madeni yağ bidon projesin-
de; mevcut ürünün fonksiyon ve performansı arttı-
rılırken, malzeme kullanımı ise azaltıldı. Çevrim sü-
releri kısaltılarak daha verimli bir üretim sağlandı. 
Bidonların ağırlığı 1.100 gramdan 1.050 grama indi, 
çevrim süresinde yüzde 10’nun üzerinde iyileşme 
gerçekleştirildi. Çevrim süresinin kısaltılması ile elde 
edilen enerji tasarrufu yüzde 15 seviyesine ulaştı. Söz 
konusu proje ile sadece 2017 yılı içerisinde tasarruf 
edilen malzeme miktarı ise 28 bin 250 kg oldu. Sahip 
olduğu efektif tasarım formu ile de nakliye sırasında 
aynı araçta minimum yüzde 10 oranında daha fazla 
ürün sevk edilmesine de olanak sağlıyor. 
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YEKDEM’DEN 777 TESİS YARARLANACAK
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme 
Mekanizması (YEKDEM) kapsamında 20 bin 921 
MW’lık kurulu güce sahip 777 tesis teşviklerden 
faydalanabilecek. Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu’nun internet sitesinde yer alan “2019 Yılı 
Nihai YEK Listesi” ile mekanizma kapsamında teş-
viklerden yararlanacak tesisler açıklandı.

Buna göre, 2019’da toplam 20 bin 921 megavat 
kurulu güce sahip 777 tesis YEKDEM ile teşvik edi-
lecek. Bu tesislerin lisanslarına kaydedilen yıllık 
elektrik üretim miktarı ise toplam 81 milyar 431 
milyon 695 bin kilovatsaat olarak hesaplanıyor.
Söz konusu mekanizma ile yenilenebilir enerjiden 
elektrik üretimi yapan elektrik santrallerine des-
tek veriliyor. Destek sağlanan tesislerin listesi her 
yıl güncelleniyor. Bu yıl toplam 19 bin 400 MW ku-
rulu gücü bulunan 708 tesise destek sağlanırken, 
2017’de toplam 17 bin 400 megavat kurulu gücü 
bulunan 647 tesise teşvik verilmişti.
YEKDEM kapsamındaki yenilenebilir enerji tesis-
lerinden elde edilen elektriğin kilovatsaatı başına 
rüzgar ve hidroelektrik için 7,3 dolar cent, jeoter-
mal için 10,5 dolar cent, biyokütle ve güneş için de 
13,3 dolar cent teşvik veriliyor. Bu teşvikler, yerli 
ekipman kullanımına göre ufak çapta değişiklikler 
gösterebiliyor.

ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜNE  
‘ENERJİNİN YILDIZLARI’ GELİYOR

Elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihti-
yacına çözüm üretebilmek adına başlatılan ‘Ener-
jinin Yıldızları’ projesi çerçevesinde BEDAŞ’ın Bay-
rampaşa’daki İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde kurduğu ‘Yüksek Gerilim Laboratuva-
rı’nın resmi açılışı 27 Aralık Perşembe günü, tö-
renle gerçekleştirildi. Millî Eğitim Bakanlığı Mes-
leki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yapılan 
iş birliği protokolü çerçevesinde, AB standartların-
da kurulan laboratuvarda öğrenciler uygulamalı 
eğitim fırsatına sahip olacak.

Cengiz ve Koloğlu Holding’in elektrik dağıtım sek-
töründe hizmet veren üç şirketi tarafından, sek-
törün nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretmek 
hedefiyle hayata geçirilen ‘Enerjinin Yıldızları’ 
projesinde, ‘yıldızların’ eğitimi başladı. Törende 
konuşan MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mü-
dürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, “Dünyada 
enerji konusunda gelişmeler hızla devam ediyor. 

İlk önce karbon temelli sonrasında nükleer temel-
li, şimdi de yenilenebilir temelli enerji kaynakları 
var. Değişmeyen tek şey ise bu kaynaklarının hep-
sinin elektriğe dönüştüğü ve bu elektriğin bizim 
kullanımımız için dağıtılması gerektiği. Bu proje 
sektörde çok önemli bir açığı kapattı. Özel sektör 
ve okul iş birliğini gerçekleştirmenin mutluluğu-
nu yaşıyoruz. BEDAŞ’ın öğrencilere yönelik bu pro-
jesi aslında ülkemize yapılan bir yatırım. Bunun 
için de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

YILIN ENERJİ MARKASI ALPET SEÇİLDİ
Altınbaş Holding’in akaryakıt markası Alpet, Marka 
ve Kariyer Zirvesi kapsamında düzenlenen Türkiye 
Altın Marka Ödülleri’nde ‘‘Yılın Enerji Markası’’ se-
çildi. Ekonomi dünyasının en iyi firmalarını bir ara-
ya getiren ikinci Marka ve Kariyer Zirvesi, Türkiye 
Altın Marka Ödülleri’ne ev sahipliği yaptı. 17 Aralık 

Pazartesi günü Hilton Hotel Bomonti & Conference 
Center’de gerçekleşen ödül törenine yurt içi ve yurt 
dışından 700’e yakın davetli katıldı. Altınbaş Hol-
ding’in akaryakıt dağıtım alanında faaliyet göste-
ren markası Alpet, törenden ödülle döndü. 

Yeni yatırımlar, iş birlikleri ve sponsorluklarla 
verimli bir yılı geride bıraktıklarını ve başarılı ça-
lışmalarını taçlandıran Altın Marka Ödülü’nü al-
maktan gurur duyduklarını belirten Alpet CEO’su 
Ali Murat Yeşilyurt “Bugün burada halkımızın 
oylarıyla layık görüldüğümüz Yılın Enerji Markası 
ödülünü alıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmala-
rın ne kadar doğru olduğunu, aldığımız ödüller ka-
nıtlar nitelikte. Türkiye’nin milli akaryakıt firması 
olarak çatı kuruluşumuz Altınbaş Holding ve hal-
kımızın ilgisinden aldığımız güç ile her daim bizi 
ileriye taşıyacak çalışmalara imza atacağız. Emeği 
geçen herkese, bize oy veren tüm tüketicilerimize 
Alpet ve Altınbaş Holding adına teşekkürlerimi su-
nuyorum” dedi. 

KATAR, OPEC’TEN AYRILACAĞINI AÇIKLADI
Katar, ocak ayında Petrol İhraç Eden Ülkeler Ör-
gütü (OPEC) üyeliğinden ayrılacağını açıkladı. 
Katar Enerji Bakanı Saad Şerida el Kaabi dün dü-
zenlediği basın toplantısında sıvılaştırılmış doğal 
gaz (LNG) üretimine odaklanmak amacıyla OPEC 
üyeliğinden ayrılmak istediklerini söyledi. Ana-
listler ve uzmanlar, Katar’ın çok büyük bir üretici 
olmamasından dolayı bu kararının OPEC’in karar 
mekanizmaları ya da petrol piyasasına etkisi üze-
rinde doğrudan bir etki yaratmasının beklenmedi-
ğini belirtiyor. Reuters haber ajansına konuşan bir 
OPEC kaynağı, “Katar büyük bir üretici değildi ama 
örgüt tarihinde önemli rol üstlenen ülkelerden bi-
riydi” yorumunu yaptı. 
OPEC 1960’da Suudi Arabistan, Kuveyt, İran, Irak 
ve Venezuela tarafından kuruldu. Katar ise kuru-
cuların ardından ertesi yıl örgüte üye olan ilk ül-
keydi. Analistler, Katar’ın bu kararının “psikolojik 
etkiler yaratması muhtemel sembolik bir adım” 
olarak görüyor ve arkasında yatan esas nedenin 

LNG üretimi değil, Suudi Arabistan ile yaşanan 
diplomatik kriz olduğuna dikkat çekiyor.
RBC Capital Markets Emtia Stratejisti ve ABD Mer-
kezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) eski analisti He-
lima Croft, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, bu 
kararın sembolik gücünü yüksek olarak tanımla-
dı. Croft, “LNG üretimine odaklanmanın OPEC üye-
liğine aykırı bir durum olmaması, birçok kişinin 
kaçınılmaz olarak jeopolitik farklılıkların çözüle-
meyecek kadar derinleştiği yorumunu yapmasına 
neden oldu” dedi.
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Petkim’de üst düzey atamalar yapıldı
Petkim, yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerin görev yerlerinde değişiklik yapıldı. Kasım 

ayında Petkim’deki yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Mehmet Bostan, bir yıl sonra yeniden 
aynı göreve getirildi. Bir diğer yönetim kurulu üyesi ise Osman Dinçbaş oldu. Kadıköy Anado-
lu Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan Osman Dinçbaş, kariyerine 1984 yılında Ernst & 
Young’ın İstanbul ofisinde denetim asistanı olarak başladı. Daha sonra ABD Hartford ve New York 
ofislerinde çalıştı. 2002 yılında Ernst & Young Türkiye’de Operasyonlardan Sorumlu Yönetici 
(COO) olan, 2003 yılında da Türkiye Genel Müdürü olarak atanan Dinçbaş, 2012 yılında 
kendi işini kurmak için görevinden istifa etti. 2004–2010 yılları arasında, art arda 3 
dönem Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
yapan Dinçbaş, halen Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürü-
tüyor. 

Petkim Üretimden Sorumlu İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev ya-
pan Nihat Gürbüz ise 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla genel müdür teknik danışmanı 
olarak görev yapacak. Üretimden sorumlu işletmeler genel müdür yardımcılığına da 
aynı tarih itibarıyla da aromatikler glikol ve akrilik üretim müdürü olarak görev yapan 
Ali Semih Şansal getirildi. Osman Dinçbaş

Aksa Enerji Mali İşler Müdürü 
Nuri Tezel oldu

Aksa Enerji Mali İşler Müdürlüğü’ne (CFO) 3 Aralık 2018 itibarıy-
la Nuri Tezel getirildi. Lisans derecesini Marmara Üniversitesi Maliye 
bölümünde tamamlayan Nuri Tezel, lisans üstü eğitimine Leeds Üni-
versitesi’nde MBA yaparak devam etti. Mesleki kariyerine 1996 yılında 
Arthur Andersen İstanbul’da denetim departmanında başlayan Tezel, 
sonrasında Ernst&Young’ta Kıdemli Müdür ve Sabancı Holding’te İç 
Denetim Müdürü olarak iş hayatına devam etti.

2005 yılında finans direktörü olarak kariyerine devam eden Tezel, 
ENKA Pazarlama, Sabiha Gökçen Havalimanı, Soyak Holding ve Assan 
Alüminyum şirketlerinde CFO’luk görevinde bulundu. Nuri Tezel, Ku-
rumsal Risk Yönetim Derneği (KRYD) kurucu üyesi ve DEİK Bah-
reyn İş Konseyi üyesi.

INEVA Çevre Teknolojileri AŞ’nin genel 
müdürü Volkan Akıncı oldu

Arıtma çamuru bertarafı sektörünün tanınmış şirketlerinden INEVA Çevre Teknolojileri 
AŞ’de vekaleten genel müdürlük görevini yürüten Volkan Akıncı, 6 Kasım 2018’den itiba-
ren INEVA’nın yeni genel müdürü olarak atandı. 1976 doğumlu olan Akıncı, lisans eğitimini 
1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Havacılık Mühendisliği bölümünde tamamladı. 
Bu tarihten sonra yurtiçi ve yurtdışında, savunma sanayi, havacılık ve otomotiv sektörle-
rinde, başarıyla ticarileşen birçok ürün ve teknoloji geliştirme projesinin tüm kademele-
rinde görev yapan Akıncı, INEVA Genel Müdürlüğü yanında Coşkunöz Holding Ar-Ge Direk-
törlüğü görevini de eşzamanlı olarak yürütecek. 

Alarko Holding genel müdürlüğüne  
Ümit Nuri Yıldız getirildi

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, şirket 
bünyesindeki genel koordinatörlük birimini kal-
dırdı ve bir icra kurulu oluşturdu. İcra Kurulu 
Başkanlığına Ayhan Yavrucu’nun getirilmesine 
karar veren yönetim kurulu, yeni tesis edilen 
genel müdürlüğe de oybirliğiyle Ümit Nuri Yıl-

dız’ı atadı. 
Daha önce şirkette mali analiz, sistem ve 

yönlendirme koordinatörü olarak gö-
rev yapan Ümit Nuri Yıldız, 1966 
yılında Erzurum’da doğdu. 1986 
yılında Ankara Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. University 
of Illinois’den yüksek lisans derecesini alan Yıldız; 1987 
yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda He-
sap Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 

Ümit Nuri Yıldız, 1997 yılına kadar hesap uzmanı ve 
baş hesap uzmanı olarak çalıştı ve 1997 yılında İş ve İşçi 
Bulma Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı. 1998 
yılında bu görevden istifa ederek, Alarko Şirketler Top-
luluğu’na katılan Yıldız, Alarko Şirketler Topluluğu bün-
yesindeki çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak 
da görev yapıyor. Evli ve iki çocuk sahibi olan Ümit Nuri 
Yıldız İngilizce biliyor.

SEDAŞ’ta Necmi Odyakmaz  
dönemi başladı 

10 yıldır (SEDAŞ) Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin İcra Başkanlığı görevini sürdüren Bekir 
Sami Güven’in emekliliğe ayrılmasından sonra boşalan koltuğa, enerji sektörünün deneyimli ismi 
Dr. Necmi Odyakmaz geldi. Farklı enerji şirketlerinde önemli görevler üstlenen Odyakmaz, bun-
dan sonra Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu’da 1,8 milyon elektrik kullanıcısına elektrik dağıtım 
hizmeti veren SEDAŞ’ın İcra Başkanı olarak görev yapacak. 

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Odyakmaz, yüksek lisansını yine 
ekonomi alanında New York Üniversitesi’nde, doktorasını ise iktisat alanında Hacettepe Üniver-
sitesi’nde tamamladı. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda uzun yıllar çalışan Odyakmaz, 
ardından EPDK’da enerji uzmanı olarak görev aldı. E.ON Holding’te regülasyon ve ekonomik 
değerlendirme müdürü olarak görev yapan Odyakmaz, sonrasında çeşitli şirketlerde çalıştı. 
Odyakmaz, SEDAŞ’dan önce Enerjisa Dağıtım’da regülasyon, müşteri teknik servisleri ve Ar-
Ge direktörü görevini yürütüyordu.

Bilgiç, Mobil Oil’in Türkiye operasyonunu yönetecek
Mobil Oil Türk AŞ’nin Türkiye’deki tüm operasyonlarından 

sorumlu genel müdürlük görevine, şirkette 28 yıldır çalışan 
Münci Bilgiç getirildi. Bilgiç, yeni görevi kapsamında madeni 
yağ satışlarının sorumluğunu da üstlenecek. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölü-
münden 1986 yılında mezun olan Bilgiç, iki yıl boyunca aynı 
üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1989’da Alarko 
Holding’de mühendis olarak çalışan Bilgiç, 1990 yılında Mobil 
Oil Türk AŞ’de çalışmaya başladı. 1991-1995 yılları arasında 
İngiltere’de Mobil Europe Limited ve Mobil Oil Company’de gö-
rev aldı ve 1996-1998 yılları arasında Mobil Türkiye Madeni Yağ 
Fabrikası Planlama Müdürlüğü görevini üstlendi. 

1998-2001 yılları arasında da Mobil Türkiye Mali İşler Müdü-
rü ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürüten Bilgiç, 2001’de 
Exxon-Mobil Global Birleşmesi Türkiye Lider Takımı Üyesi oldu. 
Şirkette 2001-2008 yılları arasında Türkiye Mali İşler Direktör-
lüğü görevini yürüten Bilgiç, 2009-2011 yılları arasında Türkiye, 
Balkanlar ve Orta Asya Otomotiv Grubu Yağları Satış Müdürlü-
ğü, 2011-2014 yılları arasında da Avrupa ve Rusya Bölgeleri’n-
den Sorumlu Perakende Müşteriler Satış Müdürlüğü görevine 
getirildi. Bilgiç, 2014-2018 yılları arasında da Avrupa, Rusya, 
Afrika ve Ortadoğu Bölgeleri Otomotiv Grubu Stratejik Müşteri 
Yöneticiliği görevini yürüttü. Bilgiç, bu görevi kapsamında top-
lamda 84 ülkeden sorumluydu.
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SOCAR VE BP, TÜRKIYE’DE 
PETROKIMYA ALANINDA YENI 
BIR IŞ ORTAKLIĞI PLANLIYOR

BP ve SOCAR Türkiye, dünya standartlarında bir 
PTA, P-Ksilen ve aromatik ürünler tesisi kur-

mak ve işletmek için iş ortaklığı olasılığını değerlen-
dirmeye aldı. Tesisin, SOCAR Türkiye’nin Aliağa’daki 
Özel Sanayi Bölgesi’nde kurulması planlanıyor. Söz 
konusu bölgede yakın tarihte faaliyete geçen STAR 
Rafineri ve Petkim tesisleri bulunuyor.

SOCAR tesisleri ve altyapısıyla sağlanacak enteg-
rasyonun, proje maliyetlerini ciddi oranda aşağı çek-
mesi bekleniyor.

Tesis, BP’nin endüstrinin önde gelen patentli en 
son teknolojisini kullanacak. 

Aliağa’da kurulması değerlendirilen tesis, yılda 
1,25 milyon ton saflaştırılmış tereftalik asit (PTA), 840 
bin ton P-Ksilen (PX) ve 340 bin ton benzen üretecek. 
PTA; gıda ve içecek kapları, ambalajlama malzemeleri, 

kumaş, film ve diğer tüketici ve sanayi uygulamaları 
da dahil pek çok ürünün hammaddelerinden biri olan 
polyester üretiminde kullanılıyor.

HoA’nın imzalanması sonrasında BP ve SOCAR 
Türkiye’nin tesis için tasarım çalışmalarına geçme-
si bekleniyor. Burada planlanan tesisin yakınında yer 
alan ve her ikisi de SOCAR Türkiye’ye ait olan yeni STAR 
Rafineri’den ve Petkim’den hammaddelerin entegre 
bir şekilde kullanımına izin verecek bir tasarım söz 
konusu olacak.

GARANTI BANKASI ILK GÜNEŞ ENERJISI  
YATIRIMINI GERÇEKLEŞTIRDI

Garanti Bankası, 2018 yı-
lında farklı illerdeki hizmet 

noktalarında üç adet çatı tipi gü-
neş enerjisi santrali yatırımı haya-
ta geçirdi. Garanti, santrallerden 
üretmiş olduğu elektriği, öz tüke-
tim amacıyla hizmet noktalarında 
kullanarak bu alandaki yatırımcıla-
ra örnek olmayı hedefliyor. Garanti 
Bankası 2018 yılında bu alandaki 
yatırımlarına hızla başladı. Bu yıl 
itibariyle üç güneş enerjisi sant-
rali yatırımını hayata geçiren Ga-
ranti, santrallerin üretmiş oldu-
ğu elektriği öz tüketim amacıyla 
kullanarak, hizmet sektörü başta 
olmak üzere tüm yatırımcılara 
örnek olmayı hedefliyor. Çatı tipi 
güneş enerjisi yatırımları, Bod-
rum Şubesi (55 KW) ve Sivas Çağrı 
Merkezi’nde (30 KW) elektrik üre-
timine başlarken Antalya Akdeniz 
Şubesi’nde de çok yakın bir za-

manda (8 KW) faaliyete geçti.
Garanti Bankası Genel Müdür 

Yardımcısı Ebru Dildar Edin, yeni 
GES yatırımlarının ardından enerji 
alanındaki sürdürülebilirlik çalış-
maları hakkında şu bilgileri verdi: 
Bugüne kadar yenilenebilir ener-
ji yatırımlarına sağladığımız fi-
nansman tutarı 5 milyar dolara 
yaklaştı. Finansman tarafında 
hayata geçirdiğimiz bu öncü uy-
gulamaları kendi faaliyetlerimiz 
kapsamında da gerçekleştirmeye 
başladık. Artık yenilenebilir ener-
jiyi sadece finanse ederek de-
ğil, kendi binalarımızda kullanım 
amaçlı yatırım yaparak da destek-
liyoruz. 2015 yılının Ekim ayında 
‘İklim Değişikliği Eylem Planı’nı ya-
yımladık. Bu doğrultuda, 2020’ye 
kadar toplam aktif büyüklüğümü-
ze göre karbon emisyonlarımızı, 
2012 yılına kıyasla yüzde 50 azalt-

ma hedefimizi de 2017 itibarıyla 
yüzde 60 azaltarak şimdiden aş-
mış olduk. Uygulamalarımızın tüm 
finans sektörüne örnek olmasını 
arzu ediyoruz.

PEPSICO SUADIYE ORGANIK ATIKTAN ENERJI ÜRETECEK 

PepsiCo Türkiye, Suadiye üretim tesisi ile, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’ndan biyometanizas-

yon çevre lisansını alan Türkiye’deki ilk gıda işletmesi 
oldu. Böylece dışarıdan organik atık alarak enerji üre-
timi yapmaya hak kazandı. 1995 yılından bu yana 

faaliyetine devam eden PepsiCo Suadiye Fabrikası; 
2007 yılından bu yana gerçekleştirdiği, üretimden 
çıkan organik atıkların işlenerek enerji üretilmesi ça-
lışmasını bir adım öteye taşıyarak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan aldığı lisansla dışarıdan organik atık 
alıp enerji üretimi yapacak. 

Organik atıkların biyokimyasal reaksiyonlarla bi-
yogaz ve fermente ürüne dönüşme süreci anlamına 
gelen “Biyometanizasyon” çalışmaları Suadiye Fab-
rikası’nda 10 yılı aşkın süredir devam ediyor. 26 bin 
m2 kapalı alana sahip olan üretim tesisinde, yılda 
toplam 24 bin 480 ton patates ve 4 bin 244 ton mısır 
işleniyor. Türkiye’deki PepsiCo fabrikaları arasında ilk 
kez Suadiye fabrikası bünyesinde kurulan Organik Atık 
Tesisi sayesinde fabrika, 2012 yılından beri sıfır atıkla 
çalışıyor. 

RÖNESANS VE SAIPEM’DEN 2,2 MILYAR EURO’LUK IMZA

Rönesans grup şirketlerinden Rönesans En-
düstri Tesisleri (RHI), İtalyan enerji şirketi 

Saipem ile kurduğu ortak girişimle, Rusya’nın “Arktik 
LNG 2” projesi kapsamında bazı tesislerinin tasarım 
ve inşaatını birlikte yapmak üzere anlaşmaya vardı-
ğını açıkladı. İtalya’nın başkenti Roma’da imzalanan 
sözleşmenin yatırım bedeli yaklaşık 2,2 milyar euro. 

Ortak girişimde bulunan Rönesans Holding ve Saipem 
yüzde 50’lik paya sahip olacak. Dünyanın en büyük 
LNG projelerinden biri olmaya hazırlanan Arktik LNG 
2’nin tüm yatırım maliyetinin ise yaklaşık 25,5 milyar 
dolar olacağı belirtiliyor. 

Öncesinde yine Rusya’nın Yamal Bölgesi’nde LNG 
projesine imza atan Rönesans, bu yeni ortaklıkla bir-
likte küresel LNG pazarının da önemli oyuncularından 
biri olduğunu ortaya koydu. İmzalanan sözleşme doğ-
rultusunda iki şirket, her biri yılda yaklaşık 6,6 milyon 
ton kapasiteye sahip (MTPA), üç sıvılaştırılmış doğal 
gaz (LNG) tesisinin inşası gerçekleştirecek. Ortak gi-
rişim kapsamında, 330x152 metrelik bir yüzey üze-
rinde bulunan 30 metrelik üç adet “Yerçekimi esaslı 
yapı”nın tasarım ve yapımı üstleniliyor. Toplam 7 yılda 
tamamlanması hedeflenen projenin yapım aşaması 
Murmansk’daki Novatek tesislerindeki rıhtımda ta-
mamlanacak; oradan deniz yoluyla yüzdürülerek Gy-
dan Yarımadası’nın batı kesiminde, Tazovsky’e taşı-
nacak ve burada faaliyete geçecek.
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DÜNYANIN TEK YÜZER NÜKLEER GÜÇ SANTRALININ  
ILK ÜNITESI HIZMETE GIRDI

Türkiye’de Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ni inşa 
eden Rosatom, dünyanın ‘ilk ve tek yüzer nük-

leer güç santrali’ Akademik Lomonosov’un birinci 
reaktörünü hizmete aldı. Rosatom’un grup şirketle-
rinden biri olan Atomflot Şirketi’nin Murmansk ken-
tindeki sahasında demirleyen santralde teknik hazır-
lıkların tamamlanmasının ardından ilk reaktör yüzde 
10 kapasiteyle çalıştırıldı. Kapsamlı testlerin ve ha-
zırlık süreçlerinin tümünün mart ayına kadar tamam-

lanarak, Akademik Lomonosov’un devreye alınması 
bekleniyor. Yüzer nükleer santraller, ulaşılması en 
uzak bölgelere enerji ulaştırabilmesi, 3 ila 5 yıl boyun-
ca yakıt ikmaline gerek kalmadan kesintisiz çalışarak 
elektrik üretim maliyetini düşürmesi gibi özellikleriyle 
nükleer enerji sektöründe dikkat çekiyor. 

Yüzer nükleer santrallerin Rusya’nın dünya nükleer 
teknoloji pazarındaki lider konumunu güçlendireceği-
ni kaydeden Rosatom CEO’su Alexey Likhachev “Sant-
ralin tüm testlerini programa uygun olarak başarılı bir 
şekilde yürütüyoruz. Önümüzdeki sonbaharda Aka-
demik Lomonosov’u planlandığı gibi Pevek kentine 
çekeceğiz. Yüzen nükleer enerji santralleri, özellikle 
uzak yerlere enerji ulaştırmak için ideal bir çözüm. Bu 
projeyi sadece Rus Arktik bölgeleri için değil, aynı za-
manda dünya genelinde pek çok ülke için faydalı ola-
cak yeni bir ürün olarak görüyoruz. Küçük nükleer güç 
reaktörleri alanında referans gösterilen teknolojilere 
sahibiz” diye konuştu. 

KAYSERI’NIN EN BÜYÜK ÇATI GES’I HIZMETE AÇILDI 

Panasonic - Seferoğlu Elektrik imzası taşıyan 
ve Panasonic ürünleri kullanılan dünyadaki en 

büyük çatı projesi olarak ifade edilen, Kayseri Mobil-
yacılar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi Güneş Ener-
jisi Santrali’nin ilk faz açılışı gerçekleştirildi. Yatırımı 
planlayan, gerçekleştiren, işletme ve bakımını üst-
lenen Seferoğlu Elektrik tarafından verilen bilgilere 
göre; kooperatifin açılışı yapılan ilk fazı yılda 7,5 GWh 
elektrik üretimi ile tesislerin gündüz tüketiminin yüz-
de 30’unu karşılayacak. Proje için 18 bin adet 325 W 
panel yerleştirilerek 36 bin m2 çatı alanında 5,8 MWp 
kurulu güce ulaşıldı. Projenin toplam yatırım tutarı 7.2 
milyon dolar olurken, açılışı yapılan proje ile Yenilene-
bilir Enerji Kooperatifi hem enerji tasarrufu sağlaya-
cak hem de 22 bin 294 adet ağaç kurtarmış olacak. 
Panasonic HIT ürününün kullanıldığı dünyadaki en 
büyük çatı projesi olma özelliğini taşıyan bu güneş 
enerjisi uygulaması, aynı zamanda Türkiye çapındaki 
en büyük çatı projelerinden biri olup, Türkiye’nin ilk 
Yenilenebilir Enerji Kooperatifi projesi ve yine ülkemi-
zin 743 KOBİ üyeli ilk çok ortaklı GES projesi olarak da 
dikkat çekiyor. 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Seferoğlu Elektrik 
Genel Müdür Yardımcısı Murat Seferoğlu, “Panasonic 
ortaklığında gerçekleştirdiğimiz bu projenin, sadece 
ülkemize değil dünyaya da örnek olacağını düşünüyo-
rum. Türkiye’nin güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelmesi çok önemli. Gerçekleştirilen 
proje birçok alanda ilk oldu. İnanıyorum ki bunu başka 
GES projeleri de izleyecektir” şeklinde konuştu.  
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de kendilerine ödeme yapmadığını söylüyor. Doğu 
Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir şirketin 
temsilcisi, kamu kurum ve kuruluşlarından elektrik 
alacakları tutarın artmaya devam ettiğini, toplam 
alacaklarının yüzde 65’inin kamudan kaynaklandığı-
nı söyleyerek “Şirket olarak çok zordayız” mesajını 
verdi. Diğer şirket temsilcileri de benzer şekilde fi-
nansal yönden yaşadıkları sorunları dile getirdi. 

Kredi kartı komisyonu 
Şirketler, kredi kartıyla ödenen elektrik fatura-

larından alınan banka komisyonlarından da yakındı.  
Şirket temsilcileri, kredi kartlarında komisyon ora-
nının yüzde 2’nin üzerinde olduğuna işaret ederek, 
bu yüksek maliyeti kendilerinin üstlendiğini belirtti. 
Tancan da bu şikayet üzerine bu maliyetin tarifeye 
dahil edilip edilmemesine ilişkin Enerji Piyasası Dü-
zenleme Kurumu’nun bir çalışma yapmasını istedi. 
EPDK’nın, bu konuda yapacağı çalışmanın ardından 
komisyon sorunu çözüme kavuşacak.

DAR GELIRLIYE DESTEK DE 
KONUŞULDU 

Düzenli yardım alan 2.5 milyon haneden 2 üyesi 
olanlara aylık 75 kilovatsaat, 3 kişilik hanelere 100, 
4 kişiye 125, 5 ve üzerinde üyesi bulunanlara 150 
kilovatsaat elektrik desteği sağlama uygulaması da 
toplantıda masaya yatırıldı. Bakan Yardımcısı Tan-
can, dağıtım şirketlerine elektrik desteğiyle ilgili 
çalışmaların 15 Şubat’a kadar tamamlanacağını söy-
leyerek, şirketlerden hazırlıklarını bu tarihe kadar 
tamamlamasını istedi. 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın des-
tekle ilgili ödeneği PTT’ye aktarılacak, destekten 
yararlanacak olanlar da paralarını PTT’den alacak. 
Söz konusu haneler, elektrik faturalarını da PTT’den 
ödeyecek. PTT, hak sahiplerinin faturasına değer-
lendirerek öngörülen tutarı faturadan düşüp varsa 
kalan miktarı aboneden tahsil edecek. 

ANKARA KULISI Deniz Suphi .

Bakanlıktan borçlu 
dağıtım şirketlerine 
sert uyarı

Elektrik dağıtım şirketlerinin devlete olan borcunun 4 milyar TL’yi aşması üzerine 
Enerji Bakanlığı, dağıtım şirketi yöneticilerini Ankara’da toplayarak uyardı. Borçlarını 
ödemekte zorluk çektiklerini belirten şirketler ise “Devlet de bize ödeme yapmıyor, zor 
durumdayız” serzenişinde bulundu… 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, devlete elekt-
rik borcu bulunan elektrik dağıtım şirketlerini çok 
sert bir biçimde uyardı. Bakanlığın, Ankara’da bir 
araya geldiği dağıtım şirketlerine, “Elektrik Üretim 
AŞ’ye olan borçlarınızı ödeyin, yoksa gerekli adımlar 
atılacak” uyarısında bulunduğu dışarıya sızan bilgi-
ler arasında yer alıyor. 

Bir süredir finansal sorun yaşayan elektrik dağı-
tım şirketleri, devlete olan borçlarını ödemekte ge-
cikince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı devreye 
girme kararı alarak, 22 Ocak’ta şehiriçi elektrik da-
ğıtımında satıştan sorumlu görevli tedarik şirketle-
rinin (GTŞ) üst yönetimiyle önemli bir toplantı yaptı. 
Toplantıya, enerji KİT’lerinin yanı sıra Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK) yöneticileri de katıldı. 

Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan baş-
kanlık ettiği toplantıda, elektrik dağıtım sektörünün 
sorunları, şirketlerin EÜAŞ’a olan borçları, dar gelirli 
kesimlere yapılacak elektrik desteği, arıza ve kesin-

tilere müdahale gibi önemli gündem maddeleri ele 
alındı.

Tancan, GTŞ’lerin EÜAŞ’a birikmiş borçları oldu-
ğunu anımsatarak, dağıtım şirketlerini ilk kez yüksek 
tonda ve sertçe uyardı. Tancan, “Borçlarınızı ödeyin, 
yoksa gerekli adımlar atılacak” uyarısında bulundu. 

Tancan’ın bu sert uyarıyı yapmasına yol açan 
borç miktarı hakkında net bir bilgi yok ancak şirket-
lerin, birikmiş borç tutarının 4 milyar TL dolayında 
olduğu hesaplanıyor. Tancan’ın, bu uyarısı akıllara 
Osmangazi deneyimini getirdi. EPDK, 2013 yılında 
Eskişehir ve bölgedeki bazı illere hizmet veren Os-
mangazi Elektrik Dağıtım AŞ’nin yönetimine, “devle-
te olan 180 milyon borcunu ödememesi” ve “finansal 
darboğaza düşmesi” nedeniyle el koymuştu. Osman-
gazi, bir süre önce Zorlu Grubu’na satıldı. 

“Devlet de bize ödeme yapmıyor”
Görevli tedarik şirketlerinin yöneticileri, devle-

te borçlu olduklarını kabul ediyor ancak devletin 

DEVLET ILE DAĞITIM 
ŞIRKETLERININ FAIZ KRIZI 

ÇÖZÜLDÜ
Elektrik sektöründe büyük rahatsızlık yaratan 

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile dağıtım şirketlerini 
karşı karşıya getiren faiz anlaşmazlığı çözüldü. 
Devletin kontrolündeki EÜAŞ, elektrik dağıtım şir-
ketlerinin borçlarına, yüzde 2 yerine yüzde 4 faiz 
uygulamak istedi. Şirketlerin itirazı üzerine bir 
“orta yol” bulundu. EÜAŞ, şirketlerden doğan ala-
caklarına yüzde 2 faiz uygulanmaya devam ede-
cek. Şirketler de birikmiş 3-4 milyar TL aralığında 
olduğu belirtilen borçlarını 6 ay içinde ödeyecek. 

Türkiye’de, 21 elektrik dağıtım bölgesi bulu-
nuyor. Özel sektörün işlettiği elektrik dağıtım şir-
ketleri, bölgelerindeki abonelere satmak üzere 
piyasanın yanı sıra devletin kontrol ettiği Elektrik 
Üretim AŞ’den de elektrik satın alıyor. Bazı dağıtım 
şirketleri, son dönemde ekonomideki dalgalanma, 
kredi olanaklarının daralması ve kur baskısı ne-
deniyle EÜAŞ’a olan borçlarını ödeyemedi ve ciddi 
tutarda borç birikti. 

EÜAŞ, dağıtım şirketlerini, “borcunuzu ödeyin” 
diyerek uyardı. EÜAŞ, konu hakkında Enerji Piya-
sası Düzenleme Kurumu’nu (EPDK) bilgilendirdi. 
Ancak, borç artmaya devam etti. Bunun üzerine 
EÜAŞ, alacaklarını tahsil etmek için faiz silahını 
çekti. 

EÜAŞ, kendisinden elektrik alıp borcunu dağı-
tım şirketlerine aylık yüzde 2 yerine yüzde 4 faiz 
uygulamak istedi. Böylece tahsilatı hızlandırmayı 
ve birikmiş borç sorununu çözmeyi hedefledi. 

EÜAŞ, bu amaçla bir sözleşme taslağı hazırladı 
ve bir süre önce dağıtım ve perakende şirketlerine 
gönderdi. Şirketler, büyük tepki gösterdi, EÜAŞ’a 
itirazlarını iletti. Konu, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’na da yansıtıldı. Dağıtım şirketlerinin çatı 
örgütü ELDER’in de bu arada devreye girdiği ve 
EÜAŞ’a bir yazı yazarak, bu uygulamanın şirketleri 
finansal yönden daha da zorlayacağına işaret etti.

Taraflar görüşmelere başladı. Müzakereler 
sonrasında bir uzlaşmaya varıldı. Buna göre EÜAŞ, 
şirketlerden doğan alacaklarına yüzde 2 faiz uygu-
lanmaya devam edecek. Şirketler de birikmiş 3-4 
milyar TL aralığında olduğu belirtilen borçlarını 6 
ay içinde ödeyecek.

 ANKARA KULİSİ 
Deniz Suphi 
.
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Türkiye enerji sektörü 2019 yılını, yerli yatı-
rımcıların çoğu açısından finansal zorlukların göl-
gesinde geçirdi ancak bir yandan da uluslararası 
enerji projelerinin faaliyete geçtiği ya da çok önem-
li bölümünün bitirilmesine tanık oldu. TANAP, Tür-
kAkım gibi dev doğal gaz projelerinin yanı sıra Ak-
kuyu Nükleer Santrali’nin temelinin atılması, Star 
Rafinerisi’nin üretime başlaması gibi bu önemli 
olayların yanı sıra Türkiye’nin enerji alanında dışa 
bağımlılığını azaltma hedefine uygun olarak yeni-
lenebilir enerji yatırımlarında artışa tanık olduk. 

2018 üçüncü çeyrek sonu itibarıyla Türkiye’nin 
toplam elektrik tüketimi, yaklaşık 230 milyar kWh 
olarak gerçekleşti. Kurulu kapasitedeki artış, geç-
miş yıllardaki kadar hızlı olmasa da artış gösterdi. 
Anımsayacağınız gibi kurulu güç 2017 yılında bir 
önceki yıla göre, yüzde 8.54 artarak 85 bin 200 me-
gavata ulaşmıştı. Bu yıl ise Türkiye Elektrik İletim 
AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, 30 Kasım 2018 itibarıy-
la toplam kurulu güç, 2017 sonuna göre yüzde 3,7 
artarak 88 bin 347,2 megavata ulaştı. Türkiye’de 
elektrik enerjisi üretim santrali sayısı, Kasım 2018 
itibarıyla 2017 sonuna göre 2 bin 312 adet artarak 

7 bin 333’e yükseldi. Mevcut santrallerin 652’si hid-
roelektrik, 42’si kömür, 248’i rüzgar, 48’i jeotermal, 
250’si doğal gaz, 5 bin 787’si güneş, 306’sı ise diğer 
kaynaklı santrallerden oluştu. Meydana gelen ar-
tışta en büyük payı, 2 bin 171 adetle güneş santral-
lerinin oluşturduğu görülüyor. 

Türkiye 2018’de bir yandan enerjide dışa ba-
ğımlılığını azaltmaya çalışırken diğer yandan da 
arz güvenliğini artırmak ve bir enerji merkezi hali-
ne gelmek amacıyla daha önceki yıllarda başlattığı 
projelere yenilerini ekleyerek devam etti. 2018’de 
TürkAkım’ın deniz kısmı ve TANAP tamamlandı. 
Bunların yanı sıra Akkuyu NGS’nin temelinin atıl-
ması ve doğal gaz depolama tesislerinin kapasite-
lerinin artırılması girişimleri de Türkiye’nin 2018’de 
yine aynı amaçla attığı adımlar olarak öne çıkıyor. 

İçerde bu gelişmeler yaşanırken yurt dışında 
siyasetin gölgesinde bir seyir yaşandı. ABD Başka-
nı Trump’ın İran yaptırımlarını yeniden uygulama 
kararı alması, sadece Türkiye’yi değil; petrol itha-
latçısı ülkelerin çoğunu olumsuz yönde etkiledi. 
Bu sorunun süreceğini düşünen Türkiye, özellikle 
Doğu Akdeniz’de yeni petrol yatakları bulma konu-

KAPAK Z. Işık Adler .

2019’da, yenilenebilir enerji 
yatırımları artacak,  

finansal sürdürülebilirlik 
çalışmaları hızlanacak

Yaklaşık 15 yıldır çok önemli bir liberalleşme 
süreci yaşayan enerji sektörü, 2018’i finansman 

zorluklarıyla geçirdi. Özellikle dağıtım 
sektöründe kendini gösteren ve ekonomideki 
dalgalanmadan etkilenen bu zorluğa karşın 

Türkiye elektrikte kurulu gücünü bir önceki yıla 
oranla yüzde 3,7 oranında artırdı. Bu artışta 
yenilenebilir enerji, özellikle de güneşin rolü 
büyük. Öte yandan, 2018 TANAP, TürkAkım, 

ve Star Rafinerisi gibi dev montanlı projelerin 
hayata geçtiği bir yıl olarak tarihteki yerini aldı. 

Sektör 2019 yılından oldukça umutlu… Bir yandan finansman sorununa çözüp arayacak bir 

yandan da özellikle YEKA kapsamındaki projeler için yarışacak. Uzmanlar, bu yıl özellikle dağıtım 

sektöründe el değiştirme ve varlık satışlarının olabileceğini düşünüyor. Diğer yandan özellikle 

yenilenebilir enerjide yabancı yatırımcıların ilgisinin artması da bekleniyor. Yerli yatırımcıların 

beklentisi ise sektörün daha da büyümesi için yasal düzenlemelerin bir an önce bitirilmesi… 

 KAPAK 
Z. Işık Adler 
.
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biner megavatlık iki yeni güneş ve karasal rüzgar 
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları’ndan (YEKA) 
en az birinin yarışması yapılacak. Ayrıca devam 
eden yatırımlarla hidroelektrik kurulu gücü 30 bin 
megavat seviyesine çıkarılacak.
 �Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsii (Faz 
3) Projesi kapsamında deniz platformlarının inşa 
edilmesi ve kuyu sondajlarının yapılması sürecek.
 �Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi 
kapsamında altı adet kavernada eritme ve ilk gaz 
dolum çalışmaları devam edecek. Ayrıca geniş-
letme çalışmaları kapsamında projenin kapasite 
artırım kısmına yönelik sözleşme imzalanarak 
eritme öncesi yüzey işlemlere ait çalışmalara 
başlanacak.
 �Türkiye’nin 2019’da toplam elektrik üretim ve tü-
ketiminin 317 milyar kilovatsaat olması ve kişi 
başı elektrik tüketiminin 3,8 kWh’ye yükselmesi, 

elektrik santrallerinin toplam kurulu gücünün ise 
yaklaşık yüzde 5 artarak 94 bin 760 MW’ ye çıka-
rılması öngörülüyor.
 �Nükleer enerji alanındaki faaliyetlerin güvenli ve 
emniyetli bir şekilde yürütülmesini teminen yapı-
lacak düzenlemeler kapsamında, radyasyondan 
korunma, atık güvenliği, nükleer ve radyoaktif 
kaynakların emniyeti ile nükleer güvence konu-
larında ikincil mevzuat düzenlemeleri yapılacak.
 �Yerli kömür kaynaklarının elektrik enerjisi üreti-
mindeki payının artırılması için, çevresel hususlar 
dikkate alınarak Konya-Karapınar/Ayrancı, Eski-
şehir-Alpu, Kahramanmaraş-Afşin/Elbistan C/D, 
Afyonkarahisar-Dinar ve Ankara-Çayırhan’da bi-
rer adet termik santral kurulmasına yönelik ça-
lışmalar gerçekleştirilecek.
 �Enerji sektöründe yerlileşmeye ilişkin çalışmalar 
kapsamında, yerli imalat kullanım şartı içeren 2 

sundaki çalışmalarını artırdı. Türkiye, sondaj 
gemilerini art arda Akdeniz ve diğer olası 
yatakların olduğu bölgelere göndererek ça-
lışmalarını hızlandırdı.

Hükümet 2019 yılı hedeflerini açıkladı
Yukarıdaki kısa özetten sonra, sektörün 

2019 yılında nasıl bir seyir izleyeceğinin 
analizini yapalım. Öncelikle kamunun bu 
alandaki beklentilerinin ne olduğuna göz 
atmakta fayda var. 27 Ekim 2018 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanan “2019 Yılı Cum-
hurbaşkanlığı Yıllık Programı”nda 2019 yılı 
hedefleri açıklandı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve 
Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
onaylanan programda, dünya ekonomisin-
deki gelişmelere ve temel göstergelere yer 
verildi. Toplam 303 sayfadan oluşan Cum-
hurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda  yerli ve 
yenilenebilir enerjiye büyük önem verdiği 
görülüyor. 

Kaynakları mümkün olan en üst düzeyde 
değerlendiren, nükleer teknolojiyi kullanma-
yı öngören, ekonominin enerji yoğunluğunu 
azaltmayı destekleyen, israfı ve enerjinin 
çevresel etkilerini asgariye indiren, Türki-
ye’nin uluslararası enerji ticaretindeki stra-
tejik konumunu güçlendiren rekabetçi bir 
enerji sektörüne ulaşılması temel amaçlar 
olarak belirlendi. 

Bu amaçlar çerçevesinde, elektrikte arz 
güvenliğinin izlenmesi ve gerekli önlemlerin 
alınması için kamu santrallerindeki rehabi-
litasyon yatırımlarına devam edilecek. Acil 
durumlarda arz güvenliğine katkı sağlayacak 
santrallerin kurulması sağlanacak. Program-
da, doğal gaz santrallerinin toplam elektrik 
üretimindeki payının yüzde 29’a gerileyeceği, 
yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin 
toplam elektrik üretimindeki payının da yüz-
de 33,3’e çıkacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda aşağıdaki uygulamaların 
hayata geçirilmesi planlanıyor:

 �Elektrik kurulu gücü ve yenilenebilir ener-
ji kaynaklarının oranının artırılması için 

“GÜNEŞTE ALIM TEŞVIĞI DEĞIL,  
YENI KAPASITE ISTIYORUZ”

Güneş enerjisi sektörünün 2018 yılında 5 bin MW’ı geçen kapasi-
tesi, panelde yüzde 50’yi, GES’te ise yüzde 75’i aşan yerlilik oranı 
ile gücünü ispatladığına dikkat çeken GENSED Başkanı Halil De-
mirdağ, “2019 yılında daha da iyisini yapabiliriz” dedi. Demirdağ, 
2018 yılında güneşin en ucuz enerji kaynağı olduğunu ispatladı-
ğını belirtirken “2019 yılında alım teşviği değil, sadece ve sadece 
yeni kapasite istiyoruz” dedi. 
Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücünün, 30 Kasım 2018 itiba-
rıyla 4.921 megavat lisanssız, 82 MW lisanslı olmak üzere toplam 
5 gigavat sınırını geçtiğine dikkat çeken Demirdağ, şu değerlendir-
meyi yaptı: Bu küçükten büyüğe tüm güneş yatırımcıları ile Türki-
ye’nin başarısıdır. Gelinen seviye Türkiye’nin güneş enerjisi kapa-
sitesini 5 yılda 125 kat artırdığını gösteriyor. 2014 yılında bu rakam 
sadece 40 MW seviyesindeydi, 2017 yılında 3 bin MW’ı aştık ve 
2018 yılında 5 bin MW seviyesini geçtik. 2018 yılında yüzde 50’yi 
bulan güç artışı yaşadık. 
Türkiye’de en hızlı yerlileşen sektörlerin başında güneş enerjisinin 
geldiğini belirten Demirdağ, “Şu anda panel bazında yüzde 50’den, 
GES bazında ise yüzde 75’den fazla yerlilik oranına ulaştık. Kısa sü-
rede bu seviyeye ulaşmak çok önemli bir başarı, ancak biz bu oran-
ları hala yeterli görmüyoruz. Bu oranları ne kadar büyütebilirsek 
o kadar milli ve yerli oluruz. GES’lerdeki yerlilik oranını artırmak 
için panelin hücresini yapmak kaldı. Şu anda panel yerli, trafo yer-
li, kesici yerli, çelik yapılar yerli, kablo yerli. Devletimiz sektöre gü-
vence verirse sektör hücreyi de yerlileştirecektir” yorumunu yaptı. 
2019, güneşin değerinin bilindiği bir yıl olsun
“Yatırımların sürmesi ve ülkemize daha fazla GES kurulabilmesi 
için yeni kapasiteler yaratılarak üretici desteklenmeli” şeklinde 
konuşan Demirdağ, çatı yatırımlarının artması, yeni kapasitelerin 
artması, YEKA projelerinin devam etmesi beklentisinde oldukları-
nı söyledi. Demirdağ, “İstiyoruz ki, 2019 yılında daha çok ev, daha 
çok fabrika kendi elektriğini üretsin, hatta üretmekle kalmayıp 
komşularına satabilsin, 2019 güneşin değerinin bilindiği bir yıl 
olsun” dedi. 

“2019 YILINDAN UMUTLUYUZ AMA…”
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Musta-
fa Serdar Ataseven, “Kapasite artışları ile ilgili karar bu 
yılın ilk üç ayı içinde açıklanırsa kurulu güç 2019’un 
sonunda 8 bin megavatı aşar” diyor. Rüzgar enerjisi 
sektörünün 2018 yılını hazırlık ve izin süreçleriyle ge-
çirdiğini belirten Ataseven, “Sektörün heyecanla bek-
lediği kapasite artışları ile ilgili karar bu yılın ilk üç ayı 
içinde açıklanırsa, rüzgarda şu anda 7 bin 400 megavat 
olduğu tahmin edilen kurulu güç 2019’un sonunda 8 
bin megavatı aşar” yorumunu yaptı. 
Geçen yıl ekonomide yaşanan dalgalanmaların proje 
finans maliyetlerini artırmasına karşın sektörün bü-
yümesini sürdürdüğünü ifade eden Ataseven, YEKA 
1 projesinin nihai alanları 29 Eylül’de resmen ilan 
edildi.  Gelinen noktada 406 megavat Kırklareli’nde, 
294 megavat Edirne’de, 160 megavat ve 90 megavat 
olarak iki ayrı alanda Sivas’ta ve 50 megavat Eskişe-
hir’de proje sahaları netleştirildi.  Ön lisans ocak so-
nuna doğru verilir diye düşünüyoruz. Sonrasında 24 
ay içinde izinler alınacak ve lisanslama sürecine geçi-
lecek. Her bir projenin 36 aylık süre içinde işletmeye 
alınması bekleniyor” dedi. 
Ataseven, 2020 yılı sonuna kadar işletmeye girecek 
tesislerin, devreye alındıktan sonra 10 yıl boyunca 

YEKDEM’den faydalanabileceğini anımsatarak, sözle-
rine şöyle devam etti: Firmalar bu durumdan dolayı 
yıl boyunca projeleri hızla tamamlamaya ve YEK-
DEM’e girmeye odaklanacak. Tabi 2018’de yaşanan 
ekonomik çalkantılar, Türkiye’deki finans maliyetle-
rini arttırdığından, bazı projeler zorlanabilir. Yine de 
çoğu projenin 2020 sürecini yakalayacağını düşü-
nüyoruz. Ayrıca 2020 sonrası inşaat izinleri ile ilgili 
süreçlerin standart hale getirilmesini, kısaltılıp ba-
sitleştirilmesini, son yaşanan ekonomik gelişmelerle 
birlikte artan finans maliyetlerini azaltacak özel fon-
ların sağlanmasını da istiyoruz. Kısacası rüzgar sektö-
rü olarak 2019 yılından beklentimiz büyük.”
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enerjisi alanlarında cazip yatırım fırsatları sunuyor. 
İhalelere yüksek miktarlarda talep gelmesi, yüksek 
bir iştah olduğunu gösteriyor” diyor. 

Geçen yıl Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali pro-
jesi Akkuyu NGS’nin inşasına resmen başlanması, 
TANAP ve STAR Rafinerisi’nin açılması, ilk yerli son-
daj gemisinin Akdeniz sularında petrol ve doğal gaz 
aramaya başlaması gibi sektörde önemli gelişmeler 
yaşandığını anımsatan Erkan Baykuş, ayrıca Ener-
jisa Enerji’nin halka arzının tamamlanmasıyla yerli 
ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimini ar-
tırmaya yönelik dönüşüm çalışmaları da yürütüldü-
ğüne dikkat çekti.

Türkiye’nin enerji sektörü 2019 yol haritasından 
bahseden Baykuş, “Yerli ve yenilenebilir enerji kay-
naklarını mümkün olan en üst düzeyde değerlen-
dirmeyi amaçlayan, nükleer teknolojiyi kullanmayı 
öngören, ekonominin enerji yoğunluğunu azaltmayı 
destekleyen, Türkiye’nin uluslararası enerji ticare-
tindeki stratejik konumunu güçlendiren rekabetçi 
bir enerji sektörüne ulaşılmasının 2019’da temel yol 
haritası olarak belirlendiğini görüyoruz” yorumunu 
yaptı. 

Baykuş, bu yıl İkinci 100 Günlük Eylem Planı kap-
samında enerji sektörüne yönelik hayata geçirilmesi 
planlanan icraatlara değinerek, şunları söyledi:

Bunların arasında 100 maden sahası için ihale-
ye çıkılması, Akdeniz’de hidrokarbon aramalarına 
devam edilmesi, TürkAkım boru hattının Türkiye 
topraklarındaki kara kısmının yapımına başlanma-

sı, kamuya ait sahalardaki yerli kömür üretiminin 
artırılması, YEKA-GES 2 yarışması için başvuruların 
alınması, kamu kaynaklı günlük doğal gaz üretimi-
nin yüzde 18 artırılarak günlük 1 milyon metreküpe 
çıkarılması, kömür üretimi yapılmayan kamuya ait 4 
adet sahanın özel sektöre devrinin tamamlanması, 
yurt dışı maden arama ve işletme faaliyetleri kap-
samında Özbekistan’da iki adet metalik maden sa-
hasının arama ruhsatının alınması ve yatırımcıların 
işlemlerinde bürokrasiyi azaltacak ve madencilik 
sektörüne hız kazandıracak elektronik maden pro-
jesinin faaliyete geçirilmesi gibi başlıklar yer alıyor.

Yenilenebilir enerjide 940 MW artış olacak 
Baykuş, sektör raporlarındaki iyimser senaryola-

ra göre, 2019’da işletmeye girmesi beklenen kamu 
ve özel sektöre bağlı lisanlı ve lisanssız yenilenebilir 
enerji üretim tesislerinin toplam kurulu güçlerinde 
artış olacağını belirterek, şöyle devam etti: 

Yenilenebilir enerji, önümüzdeki dönemde işlet-
meye girecek kurulu güçler arasında diğer kaynak-
lara göre önde yer alacak. Raporlarda; 2019 sonunda 
kurulu gücün 2018’e göre termik kaynaklarda 100 
megavat, hidrolik kaynaklarda bin 435,5 megavat 
ve yenilenebilir kaynaklarda bin 940,2 megavat ar-
tacağı öngörülüyor. 2019 ve gelecek yıllara ait pro-
jeksiyon rakamları göz önünde bulundurulduğunda, 
enerji sektöründeki istihdamın her halükarda arta-
cağını ancak bu artışın 2018’e kıyasla ilerleyen yıl-
larda daha az bir oranda gerçekleşeceğini beklemek 
yanlış olmaz. 

bin 200 megavat kapasiteli iki adet YEKA yarış-
ması gerçekleştirilecek. Ayrıca nükleer güç sant-
rali projelerinde yerli katkının artırılmasına yöne-
lik çalışmalar devam edecek.
 �Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesin-
de enerji tasarruf potansiyelinden faydalanılması 
amacıyla düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda 
sektörel bazda enerji verimliliği potansiyellerinin 
belirlenmesi çalışmaları yürütülecek. Tasarruf 
potansiyeli yüksek sektörlerde enerji verimliliğin-
den faydalanılması bakımından mevzuat hazırlık 
çalışmaları gerçekleştirilecek.
 �Yüksek verimli elektrik motorlarına geçiş süre-
since, KOBİ’lerde Enerji Verimli Motorların Teş-
vik Edilmesi kapsamında 5 adet Organize Sanayi 
Bölgesi’nde elektrik motorları dönüşüm programı 
uygulanacak. Sanayide kullanılan verimsiz mo-
torlarla ilgili piyasa dönüşümünü sağlamaya yö-
nelik örnek uygulamalar ve finans mekanizmaları 
geliştirilecek. Konuyla ilgili gerekli mevzuat dü-
zenlemeleri yapılacak ve farkındalık artırılacak.
 �Kaya gazı ve kömür yataklarındaki metan gazı 
envanterinin hazırlanması amacıyla, 2018-2020 
yıllarında yapılması planlanan sondajlardan üçü-
nün yapımına devam edilecek ve yapılan sondaj-
ların değerlendirme çalışmaları sürdürülecek.
 �Türkiye ekonomisi için temel ve kritik olan ma-
denler belirlenecek. Ulusal Hammadde Strateji 
Belgesi çalışmaları sonuçlandırılacak ve tedarik 
stratejileri konusunda çalışmalarda bulunulacak.

 �Petrol ve doğal gaz aramaları başta denizler-
de olmak üzere hızlandırılarak sürdürülecek. 
Bu amaçla, enerji arz güvenliğinin artırılması 
ve doğal kaynakların ekonomiye kazandırılması 
amacıyla, başta denizlerde olmak üzere yurt içi 
ve yurt dışı petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri 
yoğunlaştırılacak.
 �Maden arama ve sondaj çalışmaları devam etti-
rilerek bulunan rezervler ekonomiye kazandırı-
lacak. Türkiye’nin maden potansiyelinin ortaya 
konulması amacıyla sürdürülen arama faaliyetle-
rine devam edilecek ve bilinen ekonomik olarak 
işletilebilir rezervlerin ekonomiye kazandırılması 
amacıyla yeni iş modelleri ve finansman meka-
nizmalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
yürütülecek.
 �Bor başta olmak üzere, madenler işlenip yüksek 
katma değerli ürünlere dönüştürülecek ve ulus-
lararası piyasalara sunulacak. Madenlerden elde 
edilen işlenmiş ürün çeşitliliği ve üretim kapa-
siteleri artırılacak. Nihai ürün üretiminde yeni iş 
modelleri geliştirilecek ve bu alanda Ar-Ge faali-
yetleri desteklenecek.

Türkiye, yenilenebilir enerjide iştah açıyor
Enerji alanındaki araştırmalarıyla tanınan danış-

manlık şirketlerinden EY, Türkiye’nin 2019 yılında 
özellikle yenilebilir enerjide yabancı yatırım alma 
potansiyeline dikkat çekiyor. EY Türkiye Enerji Sek-
tör Lideri Erkan Baykuş, “Ülkemiz, rüzgar ve güneş 

2019’DA VARLIK SATIŞI  
GÜNDEME GELEBILIR 

Enerji sektörünün bu yılı finansal sorunları çözmekte geçirece-
ği bilinen bir gerçek... Deloitte Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar 
Endüstrisi Lideri Elif Düşmez Tek de bu saptamaya kaldığını, şu 
sözlerle ifade ediyor: Özellikle Uzak Doğu ve Orta Doğu’dan yatı-
rımcıların gaz ve yenilenebilir enerji santralleri ile elektrik dağıtım 
bölgelerini yakından takip ettiğini görüyoruz. Kur stabilizasyonu ile 
2019’da sektörde bazı varlıkların satışının gündeme gelmesini bek-
liyoruz” sözleriyle ortaya koyuyor. 
2018 yılında elektrik ve gaz tüketiminde yavaşlama  yaşandığını 
belirten Tek, elektrikte son 10 yılda arz fazlası oluştuğu için elekt-
rik fiyatlarındaki aşağı yönlü baskının devam edeceğini öngörüyor. 
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da olmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Yeni yılda 
da  yatırımcıların gündemindeki en önemli konu fi-
nansal sürdürülebilirlik olacak. Şu anda, ulaştığımız 
arz yeterliliği ve fazlası karşısında finansal sürdürü-
lebilirlik meselesiyle karşı karşıyayız. Mevcut enerji 
sektörü yatırımcılarının birçoğunu etkileyen finansal 
sürdürülebilirlik sorununun makul bir şekilde berta-
raf edilmediği durumda, bir arz meselesine evrilme 
ihtimalini de  göz ardı etmemek gerekir. Bu sebeple 
konuya finansal zorluk içinde olan  yatırımcıların 
meselesi olarak değil, hepimizin meselesi olarak bak-
mak gerekir.
Tek, büyüyen ve gelişen Türkiye’nin enerji ihtiyacıy-
la birlikte sektör varlıklarının değerinin de artmaya 
devam edeceğini belirterek, “Sistemdeki likidite ihti-
yacının sağlanması için öngörülebilirlik unsurunun 
sağlanması,  olmazsa olmaz bir unsur. Sektörün re-
gülasyona tabi bir sektör olması sebebiyle piyasa ku-

rallarının tüm unsurlarıyla işler olması, değer zinciri-
nin tüm halkalarında maliyet bazlı fiyatlandırmanın 
taviz vermeden uygulanması ve bu  sayede piyasaya 
duyulan güvenin pekiştirilmesi, alınması gereken en 
temel önlem” ifadelerini kullandı.
“BOTAŞ, 2019’da dolar bazlı tarifeye dönebilir”
BOTAŞ’ın elektrik üretim santrallerine sattığı gaz için 
2019 itibarıyla yeni bir model uygulayacağını bildi-
ren Tek,  BOTAŞ’ın elektrik santrallerine çeyreklik 
ve iki kademeli bir gaz tarifesine geçeceğini söyledi. 
Tek, BOTAŞ’ın ayrıca ağustos başında santrallere 
uygulamaya başladığı  dolar bazlı tarifeyi kur artışı 
nedeniyle tekrar lira bazına döndürdüğünü hatır-
latarak, “Döviz kurlarındaki olası stabilizasyon ile 
2019’un ikinci  yarısından itibaren üretim santralle-
rine dolar bazlı bir tarifenin tekrar gelebileceğini ön-
görüyoruz” dedi.

Özellikle sanayi sektöründeki büyük tüketicilerin de re-
güle tarifelere geçmek istemesiyle elektrik piyasalarında 
ciddi bir daralma riski doğduğunu ve bunun önlenmesi 
amacıyla nisan ayı itibarıyla Son Kaynak Tedarik Tarife-
si’nin devreye alındığını anımsatıyor… 
“15 bin megavatlık kapasite ile dağıtım bölgeleri 
sıkıntıda”
Spot piyasalardaki fiyat artışları, dolar kuru ve uluslara-
rası petrol fiyatlarının etkisiyle bu yıl elektrik ve gaz ta-
rifeleri ile Türkiye’nin gaz tüketiminin yüzde 30’undan 
fazlasını gerçekleştiren gaz yakıtlı elektrik santrallerine 
uygulanan tarifenin de yüzde 100’ün üzerinde arttığını 
dile getiren Tek, açıklamalarını şöyle sürdürüyor:
Bu yükselişe rağmen elektrik fiyatlarındaki artışın daha 
yavaş gerçekleşmesiyle kar marjının olumsuz etkilendi-
ğini ve özellikle yabancı para cinsinden kredi ödemesi 
olan bu santrallerin artan döviz kuruyla borçlarını öde-
me  konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını biliyoruz. 
Uzun vadeli finansmanların dolar/euro bazlı yapılması 
nedeniyle, döviz kurundaki artışın etkisinin sadece gaz 
santralleri değil kömür, yenilenebilir gibi diğer elektrik 
üretim  santrallerini ve elektrik dağıtım şirketlerini de 
ciddi şekilde etkilediğini  söyleyebiliriz. Her ne kadar, 
yatırım bazında finansman detayları halka açık olmasa 
da 15 bin megavatın üzerinde kurulu gücün ve birçok da-
ğıtım bölgesinin 2018 yılında finansal sıkıntı yaşadığını 
tahmin ediyoruz.

Kapasite mekanizmasının kapsamı genişletilebilir
Kömür ve gaz santrallerini desteklemek amacıyla dev-
reye alınan  kapasite mekanizması kapsamında 20 bin 
megavatlık santrale 2018 için ayrılan 1,4 milyar liralık 
bütçenin tamamının dağıtılabileceğini de aktaran Tek, 
“Bu mekanizma hidroelektrik santraller için de genişleti-
lerek 2019’da da devam edecek. 21 bin megavatı termik, 
bin 600 megavatı hidroelektrik olmak üzere 39 santral 
mekanizmaya dahil. 2019’da kapasite mekanizmasına 
ne kadarlık bütçe ayrıldığını bilmemekle birlikte destek 
ihtiyacının artarak devam etmesi sebebiyle bu yılın büt-
çesinin üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz” diyor. 
Öncelik finansal sürdürülebilirlik
Yeni yılda sektörde bazı varlık satışlarının da gündeme 
gelebileceğini düşünen Tek, bu yıla ilişkin beklentilerini 
anlatmaya devam etti: 
Türk lirasının değer kaybıyla enerji sektörü varlıklarının 
yabancı  yatırımcılar için cazip hale geldiğini ve birçok 
yabancı yatırımcının piyasayı takip ettiğini söyleyebili-
riz. Özellikle Uzak Doğu ve Orta Doğu’dan yatırımcıların 
gaz ve yenilenebilir enerji santralleri ile elektrik dağı-
tım  bölgelerini yakından takip ettiğini görüyoruz. Kur 
stabilizasyonu ile 2019’da  Türkiye’de bazı varlıkların 
satışının gündeme gelmesini bekliyoruz. Diğer taraftan 
mevcut yatırımcılar tarafında borçların yeniden yapılan-
dırılması, portföy optimizasyonu ve maliyet kontrolüne 
ilişkin önlemlerin şirketlerin gündemlerinde ön sıralar-

1. Enerji depolama

Enerji depolama, enerji arz ve talebini dengeleme-
de önemli bir rol oynar ve yenilenebilir enerjinin kesinti 
sorunlarını çözmek için anahtardır. Enerji koşulları için 
hava koşulları uygun olmadığında bile, bir depolama 
sisteminin yenilenebilir enerji kaynağı ile eşleştirilme-
si, sorunsuz ve sabit bir güç kaynağı sağlar.

2. Mikro şebekeler ve yapay zeka

Mikro şebekeler, bağımsız olarak veya daha bü-
yük geleneksel bir şebekeye bağlıyken çalışabilen 
yerel enerji şebekeleridir. Acil durumlarda enerji ba-
ğımsızlığı, verimlilik ve koruma sağlarlar. Yapay ze-
kanın makine öğrenme yeteneklerini mikro şebeke 
denetleyicileri ile kullanmak, sürekli adaptasyon ve 
operasyon geliştirmeye olanak sağlar.

2019 
YILINDA 
İZLENECEK  
9 YENİ 
TREND

26 • Ocak 2019 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA •  Ocak 2019 • 27

▶ 2019’da, yenilenebilir enerji yatırımları artacak,  finansal sürdürülebilirlik çalışmaları hızlanacak▶ 2019’da, yenilenebilir enerji yatırımları artacak,  finansal sürdürülebilirlik çalışmaları hızlanacak



3. Blockchain ve nesnelerin interneti

Başlangıçta kripto para birimi işlemlerini kay-
detmek için geliştirilen blok zincirleme teknolojisi, 
enerji piyasasında kullanım için uyarlanmaktadır. 
Blockchain, eşler arası bir ağ üzerinden işlem-
leri gerçekleştiren ve kaydeden, bozulmayan bir 
dijital defterdir. Blockchain’deki merkezileşme 
eksikliği, elektrik tedarikçilerinin aracılarını orta-
dan kaldırmak için idealdir. Enerji eşitsizliğini ve 
verimsizliği azaltır, tüketicilerin doğrudan diğer 
tüketicilerden enerji alıp satmalarını sağlar. Blo-
ckchain’in dağıtılmış muhasebe teknolojisini, bilgi 
almak ve iletmek için kullandığımız günlük ci-
hazlarla eşleştirmek, şu anda yaygın olarak Nes-
nelerin İnterneti (IoT) olarak adlandırılan enerji 
sistemleri üzerinde derin bir etkiye sahip. Doğru 
uygulamalarla cihazlar, en iyi zamanda bağımsız 
olarak enerji alıp satabilir, enerji sistemi ayarla-
rını gerçek zamanlı olarak optimize edebilir ve 
enerji tüketen cihazların performansını izleyebilir 
ve analiz edebilir.

4. Büyük taahhütler

Artan sayıda şirket, şehir ve ülke, küresel sı-
caklıktaki artışı sınırlamak amacıyla emisyon 
azaltma hedeflerini ve iklim eylem planlarını be-
nimsiyor. Bugüne kadar, dünya genelinde 100’den 
fazla şehir, enerji üretiminin en az yüzde 70’inin 
yenilenebilir enerji kaynağından elde edildiğini 
bildirdi ve 40’tan fazlası şu anda yüzde 100 ye-
nilenebilir enerjiyle çalışıyor. Yüzlerce kişi yüzde 

100 yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan 
enerji üretme hedefi için çalışmaya söz verdi. 
İklim değişikliği üzerindeki etkilerini kabul eden 
158 şirket, aynı zamanda yüzde 100 yenilenebilir 
enerjiye geçiş yapmayı taahhüt etti.

5. Şebeke paritesi ve düşen maliyetler
Şebeke paritesi, alternatif bir enerjinin, gele-

neksel yöntemlerden üretilen elektriğe eşit veya 
daha düşük bir maliyet ve performans seviye-
sinde güç üretmesi durumunda oluşur. Güneş ve 
rüzgâr birçok bölgede hem fiyat hem de perfor-
mansta pariteye ulaştı ve yeni teknolojiler reka-
bet avantajlarını artırmaya devam ediyor.

6. Gelişmekte olan ülkelerin enerji 
erişimindeki gelişmeleri

Enerji teknolojisindeki heyecan verici yenilik-
lerden söz ederken, dünya nüfusunun önemli bir 
yüzdesinin, enerjiye hiç erişim sağlayamadığını 
unutmak kolay olabilir. Bir milyar insan elekt-
riksiz yaşıyor ve yüz milyonlarcası güvenilmez 
veya yasak enerji kaynaklarına sahip. Enerjiye 
evrensel erişimin sağlanması, küresel kalkınma 
zorluklarının ele alınmasında kritik bir unsurdur. 
Enerji piyasasında meydana gelen değişiklikler, 
enerji erişimi sorununa bir çözüm sunmaktadır. 
Mikro şebekeler, şu anda elektriksiz yaşayanlara 
ekonomik ve güvenilir enerji sağlamanın en uy-
gun maliyetli yolunu temsil edebilir. Temiz, modü-
ler ve yenilenebilir enerji sistemleri, geleneksel 
merkezi enerji üretim ve dağıtım biçimlerinden 
faydalanamayan birçok topluluk için ideal…

Avrupa’nın İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EİT) 
tarafından desteklenen sürdürülebilir enerji  loko-
motifi  InnoEnergy’nin yaptırdığı radikal bir araştır-
manın sonuçları açıklandı. Hazırlanan rapora göre, 
AB vatandaşlarının önümüzdeki yedi yıl içinde hava 
kirliliğini azaltmak için yenilikçi teknolojileri be-
nimsemeleri durumunda 183 milyar euro tasarruf 
sağlanabilir. Deloitte ile birlikte hazırlanan Clean Air 
Challenge  raporu, dünyadaki her 10 erken ölümün 
1’inin hava kirliliği kaynaklı olabileceği ve 2018-
2025 döneminde AB’ye 475 milyar euro maliyet ge-
tireceğine ilişkin Avrupa Komisyonu bulgusu üzeri-
ne hazırlandı. Bu maliyet, yıllık ortalama GSYİH’nın 
yüzde 2,9’u anlamına geliyor.

Brüksel’de ileri gelen siyasetçilerin ve siyasi 
karar mercilerinin katılımıyla düzenlenen özel bir 
etkinlikte tanıtılan rapor, Avrupa genelindeki hava 
kalitesi sorununu derinlemesine incelerken, Avru-
palıları hava kirliliğinden ve bunun sağlık üzerindeki 
etkilerinden korumak için somut, yenilikçi ulaşım ve 
ısıtma çözümleri öneriyor.

Hava kirliliği Avrupa’da her yıl 400 binden 
fazla kişinin ölüm nedeni

Etkinlikte konuşan Avrupa Parlamentosu Sana-
yi, Araştırma ve Enerji Komitesi Başkanı ve Avrupa 
Parlamentosu eski Başkanı Jerzy Buzek şunları söy-
ledi: Hava kirliliği, yüzyılın en önemli halk sağlığı so-
runlarından biridir ve dünyadaki her 10 erken ölüm-
den birinin, Avrupa’da ise her yıl 400 binden fazla 
erken ölümün nedenidir. Clean Air Challenge raporu, 

vatandaşlarımızın sağlığını iyileştirmeye yardım-
cı olabilecek ve tüm topluma fayda sağlayabilecek 
pratik çözümler sunuyor. Bunu, AB’de gecikmeksizin 
uygulamaya geçirmeliyiz.

InnoEnergy CEO’su Diego Pavia  ise “Günümüz-
de ve çağımızda, hava kirliliğinin toplum sağlığı için 
hâlâ bir risk oluşturması çok şaşırtıcı. Elimizde bun-
ca teknoloji varken, korkunç ekonomik maliyetler bir 
yana, insanların temiz hava soluyamaması için hiç-
bir neden yok. InnoEnergy olarak sorunlarla yüzleş-
meyi seviyoruz ve bu konu da bir istisna değil. Soru-
nu daha iyi anlamak ve pratik çözümler belirlemek 
için daha fazla araştırma yapmanın yanı sıra hava 
kirliliğini tamamen yok etmeye yönelik bir planı 
olan, iddialı, tutkuyla çalışan işletmelere yatırım ve 
destek sunma fırsatlarını da araştırıyoruz” şeklinde 
konuştu. 

Deloitte Ortağı ve Orta Avrupa Sürdürülebilirlik 
Danışmanlık Lideri Irena Pichola  da kötü hava ka-
litesinin insanları farklı şekillerde etkilediğini belir-
terek “Örneğin, hava kirliliğinin nedenleri ve etkileri 
açısından bölgeler arasında büyük farklılıklar var; 
Batı Avrupa’daki kirliliğin büyük bölümü ulaşımdan 
kaynaklanırken, Doğu Avrupa’da en fazla kirliliğe 
ısıtma neden oluyor. Ancak raporda da belirtildiği 
gibi, Avrupa’nın her yerinde özellikle çocuklar bu du-
rumdan çok etkileniyor. Parçacıklı madde 100 birim-
lik artış, 5 yaş itibariyle çocuklarda ortalama yaşam 
beklentisini yaklaşık 2,3 yıl azaltıyor. Böylesine ciddi 
bir soruna InnoEnergy ile birlikte çözüm aramaktan 
gurur duyuyoruz” yorumunu yaptı. 

ÇEVRE KIRLILIĞI Z. Işık Adler .

Hava kirliliğini azaltmak 
Avrupalılara 183 milyar euro 
tasarruf sağlayabilir
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tırımları nedeniyle soluğunu tutarak girdi. ABD’nin 
yaptırım kararına karşı İran, Hürmüz Boğazı’nı trafi-
ğe kapatacağı restini çekti. Suudi Arabistan’ın petrol 
ihracatının etkilenebileceği ve arzın azalacağı kaygı-
sı güçlendi. Bu gelişme, 

petrol fiyatlarını yukarı doğru itti. Ancak ABD, 
aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkeye 6 aylık 
muafiyet tanıdı. Petrolde, yaptırım kaynaklı korkulan 
olmadı. 

OPEC arzı kısmaya karar verdi 
Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC), ara-

lık ayının başında Viyana’da önemli bir toplantı yaptı. 

Toplantı, tüm dünyada çok yakından izlendi. OPEC, 
beklentiler doğrultusunda arzı kısmaya karar ver-
di. OPEC ve aralarında Rusya’nın da bulunduğu or-
takları, Viyana’da iki gün süren zorlu görüşmelerin 
ardından, üretimi günlük 1.2 milyon varil azaltma 
konusunda anlaşmaya vardı.

Arzın kısılacağı yönündeki karar sonrasında pet-
rol fiyatları, önce sert yükseldi. ABD Başkanı Donald 
Trump yine devreye girdi. Trump, petrol fiyatlarının 
yüksek olduğu yönünde açıklamalar yaptı, bu açıkla-
malar ardından fiyat dizginlendi. OPEC ülkelerinden 
itiraz gelmeyince de petrol fiyatlarında bu kez sert 

“Kuzey tipi” olarak anılan ve Türkiye’de pompa fi-
yatlarını etkileyen Brent petroldeki düşüşün etkisiy-
le akaryakıt fiyatlarının gerilemesi, cepleri rahatlattı; 
depoların yüzünü güldürdü. Uzmanlar, Brent petro-
lün, yeni yılda 40 dolara kadar düşebileceği yönünde 
öngörülerde bulunuyor. Bu durumda, birkaç ay önce 
Türkiye’de 7 TL’ye kadar çıkan benzinin litresinin, 
dolar ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatının art-
mamasına bağlı olarak 5 TL 60 kuruşa kadar inmesi 
olası görülüyor.  

Dünya, kasım ayına ABD’nin, İran’a petrol yap-

ANALIZ Deniz Suphi .

Petrol ve 
akaryakıtta 

fiyatlar ne olacak?

Petrol fiyatları halen son 14 ayın en düşük 
seviyesinde seyrediyor. Bu durum petrol ihraç 

eden ülkelerin aleyhine olurken, Türkiye gibi 
ihtiyacının büyük bölümünü ithal eden ülkeler 
için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. 
Çünkü, petrol fiyatındaki her 10 dolarlık düşüş 
cari dengede ortalama 4 milyar dolarlık iyileşmeye 
yardımcı oluyor

 ANALİZ
Deniz Suphi 
.
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düşüşler görüldü. Brent petro-
lün varil fiyatı 53 dolara kadar 
geriledi. Uzmanlar, Brent pet-
rolün, yeni yılda 40 dolara ka-
dar düşebileceği yönünde ön-
görülerde bulunuyor ve her bir 
varil için 40 ile 60 dolar aralığında 
bir seyir izleyebileceği tahminini dile 
getiriyor. 

Türkiye nasıl etkilenecek?
Peki, Türkiye’yi bekleyen ne? Akaryakıt fiyatları 

daha da düşer mi? 
Kasım ayı başında yurt içi akaryakıt fiyatlarının 

baz alındığı Akdeniz piyasasında fiyatlar şöyle:
- Benzin ton/dolar fiyatı: 662
- Motorin ton/dolar fiyatı: 720
Aralık ayının son haftasında söz konusu fiyatlar:
- Benzin ton/dolar fiyatı: 479
- Motorin ton/dolar fiyatı: 521
22 Aralık 2018 itibarıyla benzinde yüzde 28, mo-

torinde yüzde 28 indirim gerçekleşti. 

Bu süreçte iç piyasada da akar-
yakıt fiyatlarını belirleyen bazı 
unsurlarda önemli değişiklikler 
oldu. Dolar kuru düştü ve kur 
görece belli bir istikrar kazandı. 
Kurun düşüşünün de katkısıyla 

akaryakıt fiyatları iç piyasada mo-
torinde 44 kuruş, benzinde 88 kuruş 

indi. Ve yılın son günlerinde benzin ve 
motorinde yeni indirimler gündeme geldi. 

Petrolün 40 dolara kadar düşmesi ve elbet-
te dolar ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatının 
artmamasına bağlı olarak benzinin, 5 TL 60 kuruşa 
kadar inmesi olası görülüyor. Uzmanlar, yeni yılda 
dolar kurunda yukarı doğru seyir olabileceğine işa-
ret ediyor.   

Petrol fiyatları halen son 14 ayın en düşük se-
viyesinde seyrediyor. Bu durum petrol ihraç eden 
ülkelerin aleyhine olurken, Türkiye gibi ihtiyacının 
büyük bölümünü ithal eden ülkeler için olumlu bir 
gelişme olarak yerini alıyor. Çünkü, petrol fiyatındaki 
her 10 dolarlık düşüş cari dengede ortalama 4 mil-
yar dolarlık iyileşmeye yardımcı oluyor.

OPEC, Trump'ın itirazlarına sessiz kalmayı tercih etti

Trump alışılageldiği üzere yaptığı 
sert açıklamayla petroldeki 
düşüşe son verdi
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eden düşük maliyetli şeyl petrol 
üretimi, ABD genelinde hızla artış 
gösteriyor. Küresel petrol arzının 
yeterliliğinin ölçülmesi, fiyatların 
önümüzdeki yıllarda nasıl hare-
ket edeceğini anlamak için kritik 
bir öneme sahip.

Petrolün küresel yeterliliği 
ölçülüyor

The Economist Intelligence 
Unit ve CargoMetrics, küresel pet-
rol tedariklerinin yeterliliğine iliş-
kin yüksek frekanslı bir gösterge 
geliştirmek için ortak bir çalışma 
gerçekleştirdi. Petrol Yeterliliği 
Endeksi, OPEC ve Rusya’dan ham 
petrol ihracatına ilişkin yayınla-
nan resmi verileri ve CargoMet-
rics’in gerçek zamanlı verilerini 
kullanıyor. Bu veriler, ABD’den ya-
yınlanan haftalık ham petrol üre-
tim verileriyle birleştirildiğinde, 
küresel petrol arzındaki toplam 
değişiklikler haftalık olarak be-
lirleniyor. Ekonomik büyümenin 
ve değişen eğilimlerin GSYİH’nın 
enerji yoğunluğu üzerindeki et-
kisini de hesaba katan endeks, 

küresel petrol tedariğinin yeter-
liliğini haftalık olarak gösteriyor. 
Petrol Yeterliliği Endeksi’nin piya-
saya sürülmesi sırasında, küresel 
tedarik seviyelerinde beklenme-
yen değişikliklere neden olacak 
bir dizi risk bulunuyor. Bu deği-
şimleri, gerçek zamanlı olarak, 
endeksle ölçüldüğü üzere almak, 
fiyatların bir sonraki aşamada 
nereye gideceği konusunda daha 
fazla ışık tutuyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 

mayıs ayında İran nükleer an-
laşmasından çekilme kararının 
ardından, üçüncü büyük OPEC 
üreticisi olan ülkeye yaptırım 
uygulandı. ABD, İran’dan düşen 
arzları telafi etmek için üretimini 
artırmak amacıyla 2018’in orta-
larında Suudi Arabistan’a baskı 
yaptı, ancak bu durum piyasa-
lardaki arz sıkıntısı konusundaki 
endişeleri yatıştırmaya yetmedi 
ve Brent tipi ham petrolün fiyatı 
ekim ayında 85 dolar / b seviye-

Günümüzde, petrol piyasala-
rını bozabilecek potansiyel risk 
faktörlerinin sayısı artıyor. 4 Ka-
sım itibarıyla İran’a yeniden yap-
tırımların uygulanmasına karşın 
ABD önceki konumunu tersine 
çevirdi ve İran petrolünün en bü-
yük ithalatçılarından olan ve Tür-
kiye’nin de dahil olduğu sekiz it-
halatçıya muafiyet teklif etti. Bu, 
kısa vadeli bir arz krizinin kor-
kusunu hafifletti, ancak Trump 
yönetimi altındaki politikaların 
tutarsızlığı, krizin herhangi bir 
zamanda yeniden ortaya çıkabi-
leceğini gösteriyor.

Venezuela, mevcut hükümeti 

yıkmakla tehdit eden borç kriziyle 
boğuşmaya devam ederken, Ni-
jerya ve Libya dahil olmak üzere 
bazı ülkelerde, yerel siyasi oynak-

lığın sonucu olarak dönemsel arz 
kesintileri görülebilir. Bununla 
birlikte, küresel tedarik modelle-
rini değiştirme tehlikesi devam 

Son iki yılda, OPEC ülkeleri ve Rusya tarafından yapılan ham petrol üretim kesintileri, küresel petrol arzı 
sorunlarını gidermeye yardımcı oldu. 2018 yılının sonuna gelindiğinde, küresel ham petrol stoklarının son beş 
yıllık ortalamanın oldukça altına düştüğü gözlemlendi. Bu tampon uygulama ile petrol fiyatlarının jeopolitik 
risklere ve arz-talepte beklenmeyen değişikliklere karşı çok daha duyarlı olacağı tahmin ediliyor. The Economist 
Intelligence Unit tarafından hazırlanan rapor, hızla değişen küresel petrol pazarı için yeni önlemlere ihtiyaç 
olduğuna dikkat çekiyor…

ANALIZ Çeviri: Esen Erkan .

Küresel petrol pazarı için 
yeni önlemlere ihtiyaç var

 ANALİZ 
Çeviri: Esen Erkan 
.
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sinin üstüne çıktı. ABD beklenme-
dik bir şekilde, yükselen fiyatları 
düşürmek amacıyla, 8 ülkeye ge-
çici muafiyet tanınacağını açıkla-
dı. Çin, Hindistan, İtalya, Yunanis-
tan, Japonya, Güney Kore, Tayvan 
ve Türkiye’ye İran yaptırımlarına 
ilişkin muafiyet tanınırken bu ül-
kelerin her birinin son altı ayda 
İran’la ticaretinin büyük ölçüde 
azalttığı veya İran’dan ürün alımı-
nı tamamen bitirdiği biliniyor.

Muafiyet politikalarının geri 
çekilmesi piyasaları tekrar 
bozabilir

Tüm bu süreç, İran’ın petrol 
sektöründe ve dolayısıyla daha 
geniş bir petrol piyasasında kar-
gaşaya yol açtı. 4 Kasım tarihi-
ne kadar olan aylarda İran, tek 
seferde birkaç gün gemilerin 
transponderlerini kapatmak ve 
yolculuk boyunca birden faz-
la gemi transferi yapmak dahil 
gerçek ihracat hacimlerini giz-
lemek için taktikler uygulamaya 
başladı. Kasım ayındaki muafiyet 
meselesine karşın uygulamalar 
devam etti. Bu durum, İran’ın pet-

rol üretimi ve ihracatına ilişkin 
olarak yayınlanan resmi verilerin, 
gerçek hacimlerden önemli ölçü-
de farklılaştığı anlamına geliyor. 
Bununla birlikte, CargoMetrics 
İran ham petrol sevkiyatlarının 
transponder tabanlı takibini uydu 
görüntüleri de dahil olmak üzere 
diğer kaynaklarla destekleyerek 
gerçek ihracat hacimleri hakkın-
da daha doğru ve zamanında veri 
sağlayabiliyor. Basra Körfezi’nde 
gökyüzünün uydu gözlemine izin 
verecek kadar net olduğu haftalar 
boyunca elde edilen veriler, İran’ın 
haftalık deniz kaynaklı petrol ih-
racatının Ekim-Kasım 2018’de 

Mayıs-Haziran’a göre yüzde 25 
oranında düştüğünü gösteriyor. 

Önümüzdeki aylarda, eko-
nomik ve politik istikrar üzerin-
de büyük bir etkisi olacak soru, 
İran’ın Asya’daki pazarlara ihra-
cat için ne kadar erişim sağlaya-
cağı. ABD, yaptırım muafiyetleri 
politikasını tersine çevirirse piya-
sa tekrar bozulabilir. İran’ın ihra-
catı birkaç hafta boyunca düşme-
ye devam ederse, bu durum İran 
hükümetini bölgede daha agresif 
önlemler almaya zorlayarak pet-
rol fiyatlarında dalgalanmalara 
yol açabilir.

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
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2018’’de yaklaşık 109 GW’ye yükseldiği-
ni tahmin ediyoruz. Diğer ülkeler, tekno-
lojinin rekabetçiliğinden ve daha düşük 
maliyetlerden yaralandı. 2018 yılında, 
güneş enerjisi santralleri için birim ba-
şına düşen sermaye yatırımları azaldı. 
Ancak, Çin’in güneş enerjisine yönelik 
sübvansiyonlarını azaltma kararı kar-
şısında geliştiriciler fiyatlarını düşürdü 
ve 1 megawatt fotovoltaik kapasite yük-
leme maliyeti yüzde 12 düşüş gösterdi” 
dedi.

2018 yılında finanse edilen en bü-
yük güneş enerjisi projeleri, yaklaşık 
2.4 milyar dolara mal olan Fas’taki 800 
MW’’lik termal güneş enerjisi portföyü 
NOORm Midelt PV ve Hindistan’daki 500 
milyon dolara mal olan 709 MW’lik NLC 
Tangedco PV tesislerini içeriyor. Hindis-
tan, fotovoltaik tesisler için megawatt 
başına en düşük sermaye maliyetine 
sahip ülkelerden biri konumunda.

Offshore rüzgar yatırımlarına  
ilgi artıyor

Geçen yıl yenilenebilir enerji yatı-
rımlarının önemli bir parçası olan açık 
deniz (offshore) rüzgar enerjisi yatırım-
ları yüzde 14 artışla 25.7 milyar dolara 
ulaştı. Finanse edilen projeler arasın-
da, Kuzey Denizi’ndeki 3,3 milyar dolar 
değerinde 950 MW’lık Moray Firth East 
dizisi ve 11.4 milyar dolar ile inşaatı 
başlayan Çin’deki 13 açık deniz rüzgar 
çiftliği yer alıyor.

BNEF’te rüzgar analizi başkanı Da-
vid Hostert, “Açık denizdeki faaliyet 
dengesi değişiyor. İngiltere ve Almanya 
gibi ülkeler bu sektöre öncülük etti ve 
önemli olmaya da devam edecekler. An-
cak Tayvan ve ABD’nin Doğu Sahili gibi 
yeni yerler Çin en büyük pazar olarak 
ele alınmasını sağlıyor ve yatırımcıların 
ilgisini çekmeye devam ediyor” dedi.

Karadaki rüzgar enerjisi projeleri, 
geçen yıl küresel olarak yüzde 2 artışla 
100,8 milyar dolara ulaşırken en büyük 
projeler arasında 1,4 milyar dolar ile 

BNEF’in raporuna göre, küresel yenilenebilir 
enerji harcamalarında 100,1 milyar dolar ile Çin li-
derliğini korurken 2017 yılına göre yatırımlarında 
yüzde 32 düşüş görülen ülkenin güneş enerjisi ya-
tırımlarındaki yüzde 53’lük azalma, dünya çapında-
ki düşüşün de kilit faktörlerinden biri oldu. 2018’de 
temiz enerji yatırımlarında yüzde 12 artışla 64.2 
milyar dolar ile ikinci en büyük pazar ABD olurken 
Avrupa’nın temiz enerji yatırımları yüzde 27 artış ile 
74,5 milyar dolara ulaştı.

PV’de en düşük sermaye maliyeti 
Hindistan’da

2018’in birçok güneş üreticisi ve Çin’deki geliş-
tiriciler için zor bir yıl olduğunu belirten BNEF’in 
Güneş Enerjisi Analisti Jenny Chase, “Bununla bir-
likte, küresel PV kurulumlarının 2017’de 99 GW’den 

DÜNYA GÜNDEMI Esen Erkan .

YENILENEBILIR ENERJI YATIRIMLARI 
KÜRESEL DÜŞÜŞE RAĞMEN BARAJI AŞTI

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) 
tarafından yayınlanan yeni rapora göre, 

akıllı teknolojiler ve yenilenebilir enerjiye 
yönelik yatırımlar, 2018 yılında bir önceki 
döneme göre yüzde 8 düşüş göstermesine 
karşın bir kez daha 300 milyar dolar barajını 
aştı. Çin’in sübvansiyonları durdurma 
kararıyla birlikte küresel finansman yüzde 
24 düşüş ile 332,1 milyar dolar tutarında 
gerçekleşirken yeni eklenen küresel fotovoltaik 
(PV) kapasitesi ise 109 GW’ye ulaştı

 DÜNYA GÜNDEMİ 
Esen Erkan 
.
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706 MW’lik Enel Green Power Güney Afrika portfö-
yü ve 600 MW’lik 1 milyar dolara mal olan ABD’deki 
Xcel Rush Creek gösteriliyor.

Biyokütle ve atıktan enerji yatırımları 
yükselişte

Diğer yenilenebilir enerji sektörleri arasında-
ki biyokütle ve atıktan enerjiye yatırımlar yüzde 18 
artarak 6.3 milyar dolara yükselirken, biyoyakıtlara 
yapılan yatırımlar yüzde 47 artışla 3 milyar dolara 
yükseldi. Jeotermal 1,8 milyar dolar ile yüzde 10, kü-
çük hidrolikler ise 1,7 milyar dolar ile yüzde 50 artış 
gösterdi. Yenilenebilir enerji projelerine ve dünyada-
ki küçük ölçekli güneş sistemlerine yapılan toplam 
yatırımların kapasitesindeki artışa rağmen, yıllık 
yüzde 13 düşüşle 256.5 milyar dolar düşüş yaşandı.

Çin’in enerji politikaları risk sermayesini 
artırıyor

Ülkelere göre 2018 temiz enerji yatırımlarına 
baktığımızda, Çin’in yine lider olduğu görülüyor. An-
cak güneş enerjisi taahhütlerinin değerinin düşme-
sinden dolayı 2017’nin rekorunda yüzde 100 gerile-
me yaşandı.

BNEF Genel Müdürü Jon Moore, “Bir kez daha, 
Çin’in hareketleri, enerji geçişinin dinamikleri üze-
rinde önemli bir rol oynuyor. Güneş maliyetlerini 
düşürmeye, açık deniz rüzgarı ve elektrikli araç pa-
zarlarını büyütmeye ve risk sermayesini artırmaya 
yardım ediyor” dedi.

ABD, yüzde 12 artışla 64.2 milyar dolara ikinci en 
büyük yatırım yapan ülke oldu. Yatırımcıların, gele-
cek on yıl içinde soran erecek olan vergi teşvikle-
rinden yararlanmak için rüzgar ve güneş projelerini 
finanse etmekte acele ettiği ABD’nin yanı sıra Avru-

pa’da da Facebook ve Google gibi büyük şirketler ta-
rafından imzalanan enerji satın alma anlaşmaların-
dan yararlanan projeler yükselişe geçmiş durumda.

Avrupa’daki yatırımlar yüzde 27 artış ile 74,5 
milyar dolara çıkarken İspanya’nın güneş enerjisi 
pazarında yaşanan toparlanma yüksek maliyetlerin 
düşmesini sağladı. İsveç ve Norveç’teki büyük rüz-
gar santrallerine yapılan yatırımlar ise sanayideki 
tüketicilere düşük maliyetli elektrik tedariğini artırdı.
2018’de temiz enerjiye 2 milyar dolardan fazla ya-
tırım yapan diğer ülkeler ve bölgeler ise şöyle:

Japonya, %16 düşüşle 27.2 milyar dolar
Hindistan %21 düşüşle 11.1 milyar dolar
Almanya %32 düşüşle 10.5 milyar dolar

İngiltere %1 artışla 10.4 milyar dolar
Avustralya %6 artışla 9,5 milyar dolar

İspanya yedi kat artışla 7.8 milyar dolar
Hollanda %60 artışla 5.6 milyar dolar

İsveç %37 artışla 5.5 milyar dolar
Fransa %7 artışla 5.3 milyar dolar

Güney Kore %74 artışla 5 milyar dolar
Güney Afrika, 40 kat artarak 4,2 milyar dolar

Meksika %38 düşüşle 3.8 milyar dolar
Vietnam 18 kat artış ile 3.3 milyar dolar
Danimarka 5 kat artışla 3,2 milyar dolar
Belçika dört kat artışla 2,9 milyar dolar

İtalya %11 artışla 2.8 milyar dolar
Fas 13 kat artarak 2,8 milyar dolar

Tayvan %134 artışla 2.4 milyar dolar
Ukrayna 15 kat artış ile 2,4 milyar dolar
Kanada %34 düşüşle 2.2 milyar dolar
Türkiye %5 düşüşle 2.2 milyar dolar

Norveç değişiklik olmadan 2 milyar dolar

Jenny Chase
BNEF’in Güneş Enerjisi Analisti

John Moore
BNEF Genel Müdürü

David Hostert
BNEF Rüzgar Analizi Başkanı
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mutluyuz. 200 startup’ımız, değişen toplumumu-
zun enerji sorunlarını ele alan yenilikçi teknolojilere 
hayat veriyor. Bu şirketler, sera gazı emisyonlarını 
azaltarak ya da istihdam yaratarak, Avrupa’nın sür-
dürülebilir enerjiyi algılama, geliştirme ve kullanma 
rotasında kayda değer bir etki oluşturuyor.” 

Raporda yer alan en yeni startup başarı hikaye-
lerinden biri, şamandıraların yardımıyla dalgaları 
elektriğe dönüştüren bir teknolojiyi geliştirip test 
eden İsveçli dalga enerjisi teknoloji şirketi CorPower 
Ocean’ı anlatıyor. 

CorPower CEO’su Patrik Möller  basın toplantı-
sında, “Dalga  enerjisi, Avrupa’nın büyük bir istih-
dam ve ihracat potansiyeline sahip yeni bir endüstri 
kurması için müthiş bir fırsat sunuyor. Kısa bir süre 
önce Orkney-İskoçya’da yaptığımız son uygulamada 
dirençlilik ve verimlilikte elde ettiğimiz temel iyileş-
tirmeleri sergiledik” dedi. CorPower, 2021-2023 ara-
sında ilk pilot alanları, 2023 itibarıyla ise ticari satış 
öncesi evrede, Ar-Ge için kullanılacak santralleri 
kurmayı planlıyor. 

Öte yandan, rüzgâr türbini kanadı denetimleri ya-
pan otomatik drone’ların lider geliştiricisi Pro-Drone 
da karasal rüzgâr türbinlerinin servis maliyetlerini, 
denetim başına 1.000 Euro düşürüyor.

Pro-Drone Kurucusu ve CEO’su André Moura, 
şu açıklamada bulundu: “Ticari faaliyete geçtiğimiz 
ilk yıl, Avrupa ve Güney Amerika’da 2.300’den fazla 
türbin kanadının denetimini gerçekleştirdik. 2019 
yılında iddialı küresel büyüme planları olan 15’in 
üzerinde müşterimize sağlam, kaliteli ve güven-
li denetimler sunacak olmaktan gurur duyuyoruz.” 
Pro-Drone tarafından hayata geçirilen en yeni özel-
lik, denetçilerin değerlendirme süresini kısaltırken, 
tespitlerin doğruluğunu ve sağlamlığını geliştirmeye 
yardımcı olan bir otomatik hasar tespit aracı.

Danimarka  Enerji  Derneği CEO’su Lars Aaga-
ard  ise basın toplantısında şunları ifade etti:“Dani-
marka’nın güçlü bir temiz enerji ve inovasyon geç-
mişi var. İlk modern yel değirmeni Danimarka’da 
doğdu ve aynı şekilde ilk deniz üstü rüzgâr santral-
lerini de biz kurduk. Bu yeşil kilometre taşları, en-
düstri ile devletin işbirliği sayesinde gerçekleşti ve 
yarının yeşil çözümleri için yatırımcılara istikrarlı bir 
sistem sundu.” 

40 ülkeden 700 katılımcı
2 gün süren The Business Booster etkinliği, sür-

dürülebilir enerji konusunda inovatif çalışmalar ya-
panları, endüstrinin güçlü oyuncularını, yatırımcıları 
ve kamu kurumlarını bir araya getiren uluslararası 
tek etkinlik. 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde Danimar-
ka’nın başkenti Kopenhag’da gerçekleşen etkinlik, 
bu yıl “Gelecek Şimdi” temasına odaklandı. InnoE-
nergy etkinlikte 40’ı aşkın ülkeden 700’ün üzerinde 
katılımcıya, sürdürülebilir enerji konusunda en yeni 
150 inovasyonu tanıttı. 

EIT InnoEnergy’nin Türkiye’deki operasyonla-
rını ise Sabancı Üniversitesi’nin Teknoloji Tabanlı 
Girişimleri Hızlandırma Merkezi SUCool yürütüyor. 
Programa dair detaylı bilgiler için EIT InnoEnergy 
Türkiye Direktörlüğü’ne de ulaşılarak ihtiyaç duyu-
lan noktalar hakkında destek alınabiliyor.

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Birliği (EIT) ta-
rafından desteklenen, Avrupa’nın sürdürülebilir 
enerji  lokomotifi  InnoEnergy, ilk  etki raporunu  Ko-
penhag’daki The Business Booster’da tanıttı. Sürdü-
rülebilir enerji konusunda inovatif çalışmalar yapan 
startup’ları,endüstrinin güçlü oyuncuları, yatırımcı-
ları ve kamu kurumlarını bir araya getiren ulusla-
rarası networking etkinliği The Business Booster’da 
açıklanan rapor, InnoEnergy’nin startup’ları destek-
leyen çalışmalarının, Avrupa’nın temiz enerji dönü-
şümünü doğrudan etkilediğini ortaya koyuyor. Ra-
pora göre, 2011’den bu yana startup’lar aracılığıyla 
Avrupa’da 1.741 kişiye istihdam, gelişmekte olan 

ülkelerde de 56 bin kişiye enerji erişimi sağlandı.
Rapordaki diğer önemli bulgular arasında; In-

noEnergy varlıklarının temiz  enerjikaynaklarından 
1.147 GWh  enerji  üreteceği,  enerji  maliyetlerinden 
809,5 milyon Euro tasarruf sağlayacağı ve 25 yılda 
karbon emisyonlarını 5,5 milyon ton düşüreceği (47 
bin aracın trafikten çekilmesine eşdeğer) yer alıyor. 

InnoEnergy İnovasyon Direktörü Elena Bou, The 
Business Booster etkinliğinde düzenlenen özel ba-
sın toplantısında şunları ifade etti: “Birlikte yarattı-
ğımız etkiyi görmekten ve işletmelere yolculukların-
da rehberlik eden, güvenilir bir inovasyon iş ortağı 
olarak konumumuzu güçlendirmekten dolayı çok 

InnoEnergy startup’ları 1.741 kişiye 
istihdam 56 bin kişiye de enerji 

erişimi sağladı

Avrupa’nın sürdürülebilir enerji lokomotifi InnoEnergy, ilk etki raporunu 17-18 
Ekim tarihlerinde Danimarka’nın Kopenhag kentinde bu yıl 6.sı gerçekleşen 
The Business Booster etkinliğinde açıkladı. Rapor, Avrupa’nın temiz enerjiye 
geçişinde inovasyonun öncü rolüne dikkat çekiyor. 

Pro-Drone şirketinin kurucusu Andrea Moura, 
drone'larla rüzgar türbinlerini denetliyor

CorPowerOcean, şamandıra yardımıyla enerji üretiyor

HABER Z. Işık Adler .

 HAbER
Z. Işık Adler
.
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Elektrik sektörü 
serbestleşmesinde 
fırsat penceresi ihtiyacı

rik sektörü serbestleşmesi; temel olarak, elektrik 
üretim, dağıtım ve tedarik işlerini, oluşturulacak 
rekabetçi bir piyasaya bırakırken, iletim tekelinin 
devlette kalmasını öngörüyordu. Serbestleşme-
den hedeflenen iki esas fayda ise kamu kaynakları 
üstündeki harcama baskısının azaltılması ve özel 
sektör sayesinde yaratılan verimlilik artışlarının, 
elektriğin nihai fiyatına indirim olarak yansımasıydı. 
Süreç içerisinde, üretim ve dağıtım alanındaki özel-
leştirmeler, kamuya ek mali kaynaklar yaratırken, 
özel sektörün bu alanlardaki rolü de artan elektrik 
yatırımı ihtiyaçlarının, kamu kaynakları kullanılma-
dan gerçekleştirilebilmesini sağladı. Özel yatırımcı-
lar, Türk elektrik sektörüne 100 milyar dolar civarın-
daki yatırımlarıyla, ülkenin kalkınma ve bayındırlık 
ihtiyacının giderilmesine katkı yaptı.

Serbestleşme sürecinin oldukça başarılı iler-
lemesini sağlayan temel etkenlerden biri, Kasım 
2002’de, uzun süre sonra ilk defa bir tek parti ikti-
darının oluşmasıydı. Yeni iktidar partisinin, Ulusla-
rarası Para Fonu ve Avrupa Birliği gibi uluslararası 
kurumlarca da talep edilen elektrik sektörü ser-
bestleşmesine olan desteği, sürecin ilerleyebilme-
sini sağladı. Yeni iktidarın, öncekinden miras aldığı 
serbestleşme politikasını, samimiyetle inandığı için 
mi, yoksa sadece faydacı bir yaklaşımla fırsata mı 
dönüştürdüğünden azade olarak, sürecin, tek parti 
iktidarının desteği sayesinde ilerleyebildiği yadsına-
maz bir gerçek.

Serbestleşme için tek parti büyük bir fırsat oldu
Tek parti iktidarının, hem bazı bürokratik çevre-

lerin hem de sivil toplum bileşenlerinin muhalefe-
tine rağmen sürecin ilerlemesini sağlamakta elini 

güçlendiren iki ana unsur, kamuoyu nezdindeki yük-
sek popülaritesi ve daha devletçi sistemleri savunan 
söylemin, 2001 ekonomik krizi yüzünden meşruiye-
tini kaybetmiş olmasıydı. Bu sayede, serbestleşme 
karşıtlığını rahatlıkla marjinalize eden iktidar, popü-
laritesi sayesinde kazandığı ardışık seçimlerle de 
bürokrasideki hakimiyetini peyderpey perçinledi.

Bütün bu hikaye içinde göze çarpan ana etken, 
2002 seçimlerinin Türkiye’de, liberal ekonomik po-
litikalar lehine yarattığı kırılmanın, siyasal iktidarın 
seçim başarıları sayesinde ilerleyebilmiş olmasıdır. 
Dolayısıyla, Türk elektrik sektörü serbestleşmesi 
de 2002 seçimlerinin yarattığı fırsat penceresinin 
bir ürünüdür. 2002 ve ardından 2007 seçimlerinde 
farklı bir sonuç çıksaydı ve kuvvetli bir tek parti ikti-
darı oluşmasaydı veya devam ettirilemeseydi, elekt-
rik sektörü serbestleşmesi ilerleyebilir miydi? Tarih 
metodolojisi açısından, geçmişe dönük bu tür soru-
lar anlamsızdır. Lakin alternatif gerçeklik senaryo-
larını mukayese edebilmek açısından, bu sorunun 
muhtemel cevaplarının tetkiki önem arz etmektedir.

Teşvikler, piyasa bozucu etki yapıyor
Bugün gelinen noktada ise, elektrik sektörünün 

her segmentinde sorunlar yığılmış durumda. Elekt-
riğin üreticisi yeterince karlı satamıyor, dağıtıcısı dö-
viz borcunu ödeyemiyor ve tedarikçisi rekabetçi bir 
piyasa bulamıyor. Bu durumu göz önünde tutan dev-
let, yerli kömüre, doğal gaza, yenilenebilir kaynak-
lara ve elektrik dağıtım şirketlerine çeşitli teşvikler 
/ garantiler sunuyor, ulusal elektrik tarifesi bir tür-
lü kaldırılamıyor ve bunların hepsi, gerekçesinden 
bağımsız olarak, piyasa bozucu bir etki yapıyor. Bir 
tarafta özel sektör yatırımcıları, kendilerince haklı 

2002 seçimlerinin yarattığı fırsat penceresi sa-
yesinde ilerleyip bugünkü olgunluğuna erişebilen 
elektrik sektörü serbestleşmesi, derin bir tıkanıklık 
yaşadığı bugünlerde, yeni bir fırsat penceresi ihtiyacı 
içinde. 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinden 
sonra, seçimsiz geçmesi umulan birkaç yıllık süre, 
ihtiyaç duyulan bu fırsat penceresini sağlayabilir ve 
reformların önünü açabilir.

Tarihi anlamda kökleri 1980’lerin ilk yarısına ka-
dar uzanan, ancak 2001 Şubatı’nda çıkarılan 4628 
sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile adı koyulan elekt-

VIZYON Serhan ÜnalTENVA Direktörü

Elektrik sektörü serbestleşmesinin 
ilerletilebilmesi açısından, seçim havasının, 

yöneticileri oy avcılığına mahkum eden 
ikliminden derhal kurtulmak önem taşıyor. 
Ancak bu sayede, toplumda kısa vadede kızgınlık 
yaratacak, ama uzun vadede telafi edilebilecek 
büyük reformlar yapılabilir. Türk elektrik 
sektörünün, serbestleşme sürecinin ilerletilerek 
tıkanıklıkların aşılmasına acilen ihtiyacı var…

 VİZYON 
Serhan Ünal
TENVA Direktörü
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olarak, menfaatlerini korumak gayesiyle, devletin 
piyasa bozucu etkilerinden rahatsızlık duymuyorlar. 
Diğer tarafta yöneticiler, elektriği çeşitli sosyal he-
deflere erişmenin, ama özellikle iç siyasetin bir ara-
cı olarak istismar etmeyi sürdürüyorlar; neredeyse 
her yıl seçim olan bir ülkede, siyasi rasyonalite, seç-
men desteğinin sürdürülmesini mecburen önceliyor.

Aslında bunların hiçbiri, kendi içinde ideolojik 
olarak iyi ya da kötü değil; sadece bir tercih olarak 
anlam taşıyor. Yine de bu resimdeki sorun, Türk 
elektrik sektörünün ne düzgün işleyen ve rekabet-
çi bir serbest piyasaya dönüşebilmiş, ne de kamu-
nun hakim olduğu bir şekilde kalabilmiş olmasıdır. 
Mevcut durumda, hem elektrik sektörümüzün tam 
rekabetçi ve serbest bir piyasa şeklinde çalışacağını 
yasal olarak kabul etmiş durumdayız, hem de çeşitli 
sebeplerle bu yolda bir ileri bir geri gidiyoruz. Zaten 
bu yüzden Türk elektrik piyasası, hibrid olarak ad-
landırılan bir niteliğe sahip.

Tam da bu noktada, fırsat penceresi kavramı öne 
çıkmakta. Fırsat penceresi, genelde, büyük siyasal 
değişimlerin hemen akabinde oluşan geçici güç 
boşluğunda, yöneticilerin, reform yapma konusunda 
kendilerini daha rahat hissetmelerini ifade etmekte. 
Her reformun kendi yarattığı kaybedenleri olduğu 
göz önünde bulundurulursa, fırsat penceresi, yö-
neticilerin, yaptıkları reformun kısa vadedeki muzır 
etkilerini ve siyasi maliyetlerini, bir sonraki seçime 
kadar telafi edebilecekleri yeterli zamana sahip ol-
malarını vurgulamakta.

31 Mart seçimlerinden sonra fırsat penceresi 
açılabilir

Türkiye de 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden 
sonra, seçimsiz geçecek birkaç yıllık bir süre elde 
edebilirse, ekonominin diğer alanlarında olduğu gibi, 
elektrik sektöründe de ihtiyaç duyulan reformları 
gerçekleştirebilir. Bu anlamda, 31 Mart sonrası baş-
layacak mevsimsel bahar, reformlar anlamında da 
bir bahar teşkil edebilir ve fırsat penceremizi aça-
rak, taze bahar havasından istifade edebiliriz. Böyle 
bir süreç elde edilebilirse, öncelikle elektrik fiyatının 
iç siyasetin bir aracı olmaktan çıkarılmasıyla, yani 
fiyatların devlet eliyle belirlenmesinden vazgeçilme-
siyle başlanabilir. Aslında, sırf bu bile gerçekleştiri-
lebilse ve fiyatlar piyasa tarafından belirlenebilse, 
üretim ve tedarik segmentlerindeki birçok sıkıntı 
kendiliğinden çözülmüş olur. Elbette bu, hem ha-
nehalkı ve diğer tüketiciler için, hem de bazı üretim 
santralleri için can yakıcı olabilir. Zaten, seçimsiz 
bir fırsat penceresi de bu yüzden gerekli. Dağıtım 
segmentindeki sorunların doğal yoldan halli için ise 
Türk Lirası’nın değer kazanması önem taşıyor.

Kısaca, elektrik sektörü serbestleşmesinin iler-
letilebilmesi açısından, seçim havasının, yöneticileri 
oy avcılığına mahkum eden ikliminden derhal kur-
tulmak önem taşıyor. Ancak bu sayede, toplumda 
kısa vadede kızgınlık yaratacak, ama uzun vadede 
telafi edilebilecek büyük reformlar yapılabilir. Türk 
elektrik sektörünün, serbestleşme sürecinin ilerle-
tilerek tıkanıklıkların aşılmasına acilen ihtiyacı var.

24-26 Nisan 2019 tarihlerinde birlikte olalım

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji ile ilgili çalışan kamu görevlilerini, 
ticaret ve sanayi kuruluşları temsilcileri, akademisyenler, 
öğretmen ve öğrencileri, sivil toplum kuruluşları temsilcilerini,  
TÜRKİYE’NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ GELECEĞİNİ 
BİÇİMLENDİRMEK, BİLGİLENMEK ve BİRLİKTE 
DEĞERLENDİRMEK İÇİN KATKIDA BULUNMAK ÜZERE

IRENEC 2019’a davet ediyoruz

www.irenec.org  •  www.eurosolar.org.tr  •  www.poweringcommunities.org

Resmi Havayolu

IRENEC 2019
9. ULUSLARARASI 
%100 YEN‹LENEB‹L‹R 
ENERJ‹ KONFERANSI 
24-26 Nisan 2019
M A LT E P E  T Ü R K A N  S AY L A N 
K Ü L T Ü R  M E R K E Z İ 
İ S T A N B U L

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

• Kentlerde ve ülkelerde yenilenebilir enerjiye 
geçiş süreçlerini belirlemek için,

• Ülkemizde yenilenebilir enerjiye geçişin 
sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışaca-
ğımız atölye çalışmalarına katılmak için,

• Konferansın sonuçlarını hayata geçirmek 
üzere iş birliği yapmak için,

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

fından dünyada ilk kez yapılan “Güçsüzleşen Kömür: 

Kömür enerjisinin son yıllarının ekonomik ve finan-

sal riskleri” adlı araştırmada, dünyada işletmede 

olan kömürlü termik santral kurulu gücünün yüz-

de 95’ini (1900 GW) ve inşa halindeki kurulu gücün 

yüzde 90’ını (220 GW) teşkil eden 6 bin 685 kömürlü 

termik santralin ilk kâr analizi gerçekleştirildi. Güç-

süzleşen Kömür: Kömür enerjisinin son yıllarının 

ekonomik ve finansal riskleri isimli rapor ve portal 

iki yıl süren bir modelleme çalışmasının eseri.

Bu çalışma sürekli güncellenerek, yatırımcılar, 

politika yapıcılar ve sivil toplum için yol gösterici 
olacak. Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli IPCC’ye göre, küresel ısınmanın 
1,5°C derecede tutulması için 2030 yılına kadar 
dünyadaki kömürlü termik santrallerin en az yüzde 
59’nun kapatılması gerekiyor ve birçok ülke kömür-
den çıkış tarihi belirlemiş durumda.

Carbon Tracker çalışmasının temel bulguları:
Küresel kömürlü termik santral kurulu gücünün 

yüzde 42’si kâr sağlamıyor (yüksek yakıt maliyetleri 
yüzünden); 2040 yılında bu oran yüzde 72’ye çıkabi-
lir çünkü mevcut karbon fiyatlandırma ve hava kirli-
liği düzenlemeleri maliyetleri arttırırken, kıyı rüzgâr 
ve güneş enerjisi fiyatları düşmeye devam ediyor; 
gelecekte yapılacak tüm düzenlemeler kömür ener-
jisi kâr marjını daha da düşürecek;

 �Kömürlü termik santrallerin yüzde 35’inin işlet-
mede kalması yeni yenilenebilir enerji santralleri 
kurulmasından daha maliyetli; 2030 yılı itibarıyla, 
yeni yenilenebilir enerji santrallerinin kurulması 
bugün mevcut olan ve planlanan kömürlü termik 
santrallerin yüzde 96’sını çalıştırmaktan daha 
ucuz olacak.
 �Çin, mevcut planlarını devam ettirmek yerine, Pa-
ris İklim Anlaşması doğrultusunda kömürlü ter-
mik santrallerini kapatarak 389 milyar dolar ta-

RAPOR Z. Işık Adler .

Kömürlü termik 
santrallerin yüzde 
42’si zarar ediyor

Carbon Tracker tarafından yayınlanan bir 
çalışmaya göre, dünyadaki kömürlü termik 
santrallerin beşte ikisi şimdiden zarar ediyor. 
Dünyada ilk defa yapılan bu çalışma, yeni 

kömürlü termik santrallere ihtiyaç olmadığını ve 
Paris Anlaşması doğrultusunda kapatılmalarının 

ekonomik açıdan anlamlı olduğunu ortaya 
koyuyor. Bu sonuç, Türkiye’nin kömür yaklaşımıyla 

büyük tezatlıklar taşıyor…

 RAPOR 
Z. Işık Adler 
.
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dönemde rekabeti ve kamu finansmanını tehdit 
edecek zira politikacılar kömür enerjisine teşvik 
sağlamak ile tüketici elektrik fiyatlarını arttırmak 
arasında bir seçim yapmaya zorlanacak.

Tüketiciler ve vergi mükellefleri, ekonomik ol-
mayan kömürlü termik santralleri desteklemenin 
faturasını ödeyerek, birçok düzenlenmiş piyasada 
kömürün kârlı kalmasını sağlıyor. Kömürden çıkış 
tüketici ve vergi mükelleflerine milyarca dolar ta-
sarruf sağlar ama kömür sektörünün kârına darbe 
vurur. Kömürlü termik santraller, hükümetin des-
teklediği mevcut planlar yerine Paris Anlaşması 
doğrultusunda kapatılırsa, sektör Güney Kore’de 
92 milyar, Hindistan’da 76 milyar ve Güney Afri-
ka’da 51 milyar dolarını kaybedebilir.

Carbon Tracker hükümetlerin kömürden sis-
temli bir biçimde çıkması gerektiğini ve en düşük 
kârlı kömürlü termik santrallerin kapatılmasına 
öncelik veren planlar geliştirmesi gerektiğini ifade 
ediyor. Yeni yenilebilir enerji ve gaz santrallerinin 
yeni kömürlü termik santral inşa etmekten daha 
ucuz olduğu yerlerde, hükümetler yeni kömür ya-
tırımlarını yasaklama yoluna gitmeliler. Avrupa, 
ABD, Hindistan ve bazı Latin Amerika bölgeleri 
şimdiden bu noktaya vardılar.

Yeni yenilenebilir enerji ve gaz santrallerin ku-
rulma maliyetleri mevcut kömürlü termik santral-
leri işletmede tutma maliyetinden düşük olduğu 
anda, hükümetler kömürden çıkış planlarını uy-
gulamaya geçirmelidir. Bu, 2018 yılında elektrik 
ihalelerinde güneş enerjisi ve kıyı rüzgârı enerjisi 
tekliflerinin kömürden daha ucuz olduğu Almanya, 
ABD ve diğer ülkeler için çok yakın bir tarihte ger-
çekleşecek.

Carbon Tracker Enerji Analisti ve raporun ya-
zarlarından Sebastian Ljungwaldh, “Kömürsüz 
asgari maliyetli bir elektrik sisteminin mümkün 
olduğunu gösteren analizimiz, temiz ve yeşil bir 
hassasiyetten ziyade bir ekonomik kaçınılmazlık 
olarak görülmelidir” yorumunu yapıyor..

2°C derecenin altı senaryosunda atıl varlık 
riski ($/milyar)
Carbon Tracker, Çin gibi büyük fosil yakıt 
endüstrisine sahip olan ama santral faaliyetleri 
hakkında yeterli bilgi olmayan ülkelerin kömürlü 
termik santrali kârlılığını değerlendiren yeni 
bir metot da geliştirdi. Carbon Tracker, her 

sarruf sağlayabilir; Avrupa Birliği 89 milyar, 
ABAD 78 milyar ve Rusya 20 milyar dolar 
tasarruf yapabilir.
Carbon Tracker Enerji ve Elektrik Üretimi 

Sorumlusu ve raporun yazarlarından Matt Gray, 
“Durum, yeni kömür kapasitesine ne kadar ya-
tırım yapacağımızdan, var olan kurulu gücü za-
rarı en aza indirmek için nasıl kapatırıza doğru 
hızla değişiyor. Bu analiz politika yapıcılar, yatı-
rımcılar ve sivil topluma bir plan sunuyor” diyor. 

Teşvik almazlarsa çoğu kapanabilir
Rapor, elektrik şirketleri ve hissedarlarının, 

Avrupa’nın büyük kısmı ve ABD’nin bazı bölgele-
rinde olduğu gibi, elektrik üreticilerinin rekabet 
ettikleri serbest piyasalarda atıl varlık riskiyle 
karşı karşıya oldukları konusunda uyarıda bu-
lunuyor. Kömürlü termik santraller, hükümet-
lerden teşvik almadıkları ya da çevre düzen-
lemelerinde gecikme ya da azalma olmadığı 
takdirde, kapatılmak zorunda kalacak.

Ancak kömürün rekabetten korunduğu dü-
zenlenmiş piyasalarda nihai yatırım riskini hü-
kümet alıyor. Çin, Hindistan, Japonya ve ABD’nin 
bazı bölgelerinde, yönetim genelde enerji üre-
timi maliyetini onaylıyor ve bu maliyeti tüketi-
cilere yansıtıyor. Kömüre destek vermek uzun 

RAPOR, TÜRKIYE IÇIN DE 
YENILENEBILIR ENERJI ÖNERIYOR

Türkiye’nin 2018’de işletmede olan kömürlü termik 
santral kurulu gücü 19 GW, inşaat aşamasındaki kö-
mürlü termik santral kurulu gücü ise 1,3 GW. Hükü-
met kömüre dayalı elektrik üretimini arttırmayı ve 
Rus doğal gazına olan bağımlılığı azaltmak için yerli 
linyit kaynakların kullanımına öncelik vermeyi plan-
lıyor. Halihazırda toplam elektrik üretiminin üçte biri 
kömürle yapılırken, planlanan 42 GW ek kömürlü ter-
mik santral kurulu gücü elektrik üretiminde kömürün 
payını yaklaşık olarak %150 artıracak. Yeni kömürlü 
termik santral planlarının büyük kısmı özel şirketler 
tarafından sunuldu ve bu santrallerin ithal kömür 
kullanması bekleniyor. Türkiye elektrik sektöründe 
iddialı bir serbestleştirme ve özelleştirme başlatarak, 
özel şirketlerin ikili elektrik üretim ve dağıtımı sözleş-
meleri yapmalarını sağladı. Türkiye’nin kömür kapa-
sitesini önemli ölçüde arttırma planları ülkenin ye-
nilenebilir enerji potansiyeliyle ters düşüyor. BNEF’e 
(Bloomberg New Energy Finance) göre, 2010 yılından 
bu yana hemen hemen iki misli artan güneş ve rüz-
gâr enerjisi kurulu gücünün 2050 itibarıyla toplam 
kurulu gücün %70’ini teşkil etmesi bekleniyor. Güneş 
ve rüzgâr enerjisinde yaşanan hızlı büyümeye bakıl-
dığında, Türkiye’de yenilenebilir enerjiye yapılacak 
yatırımların kömüre dayalı elektrik üretiminin artı-
rılmasından daha az finansal risk taşıdığı görülüyor.

INGILTERE’DE KÖMÜRSÜZ 
SAATLER ARTARAK REKOR KIRDI

İngiltere’de elektrik üretimi için kömür kullanılma-
yan saat sayısı, henüz kesinleşmemiş ön bilgilere 
göre,  2018’de 1856’ya yükseldi. Ülkede  kömür-
den elektrik üretimi gerçekleştirilmeyen saat sa-
yısı  2017’de 624,  2016’da ise 233  olmuştu. Kömür 
kaynaklı elektrik üretiminin  2025 yılında tamamen 
son bulacağı İngiltere’de son iki yılda bu alanda bir-
den fazla rekor kırılmıştı. 21 Nisan 2017 tarihi ülkede 
Sanayi Devrimi’nden sonra ilk defa  24 saat boyun-
ca elektrik üretimi içi kömür kullanılmayan gün ola-
rak kayıtlara geçmişti.
24 Nisan 2018 günü saat 10:00 itibari ile de ülkenin 
elektrik talebi 76 saat boyunca kömür kullanılmadan 
karşılanabilmişti. Ülkede 2018 yılında gerçekleşen 
elektrik üretiminde kömürün payı yüzde 5,5’e düştü. 
Bu oran 2012’de yüzde 43,17 idi. Ülkede bu yıl yenile-
nebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim ka-
pasitesi ilk defa fosil yakıtlara dayalı kapasiteyi geride 
bırakmıştı.
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TÜRKIYE, DÜNYADA EN ÇOK  
LINYIT TÜKETEN DÖRDÜNCÜ ÜLKE 

Birleşmiş Milletler 24. İklim Değişikliği Konfe-
ransı (COP24) ikinci haftasına girerken HEAL yeni 
araştırmasında Türkiye’nin dünyada en çok linyit 
tüketen dördüncü ülke olduğunu açıkladı. HEAL 
Sağlık ve Çevre Birliği, yayımlanan bu yeni rapo-
runda halk sağlığının korunması ve hava kirliliğinin 
önlenmesi için bütün termik santrallerin kapatıl-
ması ve Türkiye’nin linyit tüketiminden vazgeçmesi 
çağrısında bulundu. 

“Linyit kömürü: Sağlık Etkileri ve Sağlık Sektö-
ründen Tavsiyeler” isimli rapora göre, Türkiye’de 
2016 yılında 70,2 milyon ton linyit üretildi ve üre-
tilen linyitin yarısından fazlası kömürlü termik 
santrallerde kullanıldı. Türkiye’de işletmedeki 27 
kömürlü termik santralin 11’inde linyit kullanılıyor, 
başka bir deyişle 19,9 GW kömürlü termik santral 
kapasitesinin yüzde 52’si linyit kömürüne dayanı-
yor. Ülke, bu linyit üretimiyle dünyada dördüncü, 
Avrupa’da ise ikinci sıraya oturuyor. 

İklim değişikliğinin en temel nedenlerinden 
olan kömürün sağlığa etkilerinin altını çizen Halk 
Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) üyesi Doç. 
Dr. Çiğdem Çağlayan, “HEAL’in linyit özelinde hazır-
ladığı yeni rapor, kömür kullanımının sağlık etkileri 
konusunda politika yapıcılara güçlü kanıtlar sunan 
önemli bir çalışma” dedi. 

Çağlayan şöyle devam etti: Bugüne kadar yapıl-
mış birçok araştırmada kömürlü termik santralle-
rin mevcut olduğu bölgelerde astım, kanser, KOAH 
gibi hastalıklarda artışa neden olduğu yadsınamaz 
bir biçimde ortaya konulmuştur. Ayrıca Türkiye’de 
kömürlü termik santrallerin, yarattıkları hava kirli-
liği sebebiyle yılda yaklaşık 3 bin erken ölüme se-
bep olduğu tahmin edilmektedir.

“Hava kirliliği limitlerin üstünde”
Temiz kömür diye bir şeyin olmadığının altını 

çizen HEAL Türkiye Danışmanı Funda Gacal, “Zon-
guldak’ta taş kömürünün nasıl bir hava kirliliğine 
sebep olduğunu görüyoruz. Resmi rakamlar, hava 
kirliliğinin hem Türkiye’nin hem Dünya Sağlık Ör-
gütü’nün limitlerinin çok üstünde olduğunu ortaya 
koyuyor. Yeni raporumuz, Türkiye’de aynı miktarda 

elektrik üretmek için taş kömüründen üç kat daha 
fazla linyit kullanıldığını ortaya koydu. Bunun daha 
fazla kirlilik ve olumsuz sağlık etkisi anlamına gel-
diğini tahmin etmek zor değil” dedi.

Türkiye’deki en büyük ve kirli kömürlü ter-
mik santrallere bakıldığında yine linyit ana yakıt 
kaynağı olarak ortaya çıkıyor. Afşin Elbistan A ve 
B linyit santralleri ve Yatağan başta olmak üzere 
Muğla’daki linyit yakıtlı santraller buna örnek gös-
terilebilir. Son yıllarda yeni kömürlü termik santral 
planları ile gündeme gelen Eskişehir, Çanakkale ve 
Tekirdağ gibi şehirlere yapılmak istenen santralle-
rin neredeyse hepsinde linyit kullanılması hedefle-
niyor.

Avrupa ülkelerine çağrı yapılıyor
Türkiye’yle beraber Avrupa’daki diğer ülkeleri 

de inceleyen rapora göre, aralarında Türkiye’nin 
de yer aldığı Avrupa’daki ülkeler dünyadaki linyi-
tin yüzde 50’sini üretip tüketiyor ve Avrupa’daki 
kömürlü termik santrallerin yüzde 40’ı linyitle çalı-
şıyor. Avrupa Birliği’nin en büyük, en kirli ve insan 
sağlığına en zararlı termik santrali Polonya’daki 
Belchatow santrali de yine linyit kullanıyor. Avrupa 
ülkelerine, yüksek linyit üretim ve tüketim model-
lerini terk etmeleri ve acilen linyit de dahil tüm yeni 
kömürlü termik santral projelerinden vazgeçmele-
ri için çağrı yapılıyor.

Türkiye yenilenebilir enerji potansiyelini kulla-
narak gelişen ülkelere iyi bir rol model olabileceği 
halde, Paris Anlaşması ve iklim mücadelesinden 
gittikçe uzaklaşıyor. Türk Tabipleri Birliği Halk Sağ-
lığı Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Halk Sağlığı Uzma-
nı Gamze Varol, “Dünya Sağlık Örgütü’nün COP24 
kapsamında duyurduğu yeni rapor incelendiğinde 
görülüyor ki, iklim değişikliği ile mücadele etmenin 
sağlık faydaları maliyetinden çok daha yüksek; iki 
katı kadar. HEAL’in bu raporu da benzer bulguları 
bize sunuyor. Buradan Türkiye’ye, halk sağlığını ko-
rumak ve geliştirmek amacıyla, başta enerji üretim 
modellerinde değişiklik yapmak olmak üzere çok 
görev düşüyor” diyerek sözlerini noktaladı.

Ülke

İşletmede 
ve inşa 

halindeki 
kurulu güç 

(GW)

Kapasite ağırlıklı 
ortalama brüt kâr 

($/MWh) 

Yeni yenilenebi-
lir enerji sant-
rallerinin yeni 
kömür santral-

lerini geride 
bırakacağı yıl

Yeni yenilenebilir enerji 
santrallerinden daha yüksek 
işletme maliyetine sahip kö-
mürlü termik santral kurulu 

güç oranı (%)

2°C derecenin 
altında senar-
yosunda atıl 

varlık riski ($/
milyar)

2018 2030 2018 2030

AB 155 -10 -32 Bugün 20 100 -89

ABD 261 -4 -6 Bugün 70 100 -78

Avustralya 25 20 16 Bugün 37 72  15

Çin 1.037 -3 -8 Bugün 32 100 -389

Endonezya 41 20 25 2021 0 73  35

Filipinler 11 9 18 2021 0 48  13

Güney Afrika 48 23 21  Bugün 13 89  51

Güney Kore 43 15 22 2024 0 99  92

Hindistan 257 13 12 Bugün 62 100  76

Japonya 51 5 8  2025 0 100  20

Rusya 49 -12 -11 2020 0 10 -20

Türkiye 18 2 4 2022 0 100 0

Ukrayna 21 -5 -22  2020 0 100 -7

Vietnam 24 1 8  2020 0 80  12

Toplam 2043 2 -3 - 35 96 -267

ALMANYA’DA ÇEVRE MALIYETI EN DÜŞÜK ENERJI KAYNAĞI RÜZGAR
Almanya Federal Çevre Ajansı (UBA) ekonomik faaliyetlerin çevresel maliyetinin hesaplanma yöntemlerini be-
lirleyen güncel çalışmasını yayınladı. Çalışmanın çevre maliyetlerinin hesaplanmasına dair ekine göre; Alman-
ya’da gerçekleşen 1 tonluk karbondioksit salımı yaklaşık 180 Euro’luk çevre maliyeti doğuruyor. Almanya’nın 
2016 yılında gerçekleştirdiği karbondioksit emisyonunun çevre açısından toplam maliyeti ise 164 milyar Euro 
olarak gerçekleşti.
Bununla birlikte çalışmada elde edildiği kaynaklara göre elektrik üretim faaliyetinin çevre maliyetleri de yer 
alıyor. Çalışmadaki hesaplamalara göre Almanya’da linyitten üretilen elektriğin çevreye maliyeti kilovat-saat 
başına 20,81 Euro-sent. Bu rakam taş kömüründe 18,79 Euro -sent, doğal gazda ise 8,59 Euro -sent. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarında ise rüzgar 0,28 Euro -sent ile çevreye en düşük maliyeti olan enerji üretim kaynağı.
Maliyet rakamı hidroelektrikte 0,30, fotovoltaik sistemlerde 1,64, biyokütlede ise 7,7 Euro-sent.

bir santralin faaliyetini hesaplamak için uydu 
görüntüleri ve ileri teknolojiden yararlandı. ABD 
ve AB’nin bilinen verileriyle karşılaştırıldığında bu 
tekniğin yüzde 90’lık bir doğruluk payına sahip 
olduğu kanıtlandı.

  Carbon Tracker veri bilimcisi ve raporun ya-
zarlarından Laurence Watson, “Kömür portalımız, 
güncel ve doğru veri sağlamak istemeyen ya da 
sağlayamayan hükümet ve şirketlere güçlü bir yanıt 
veriyor” diyor. 
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Zam oranı iki ay sonra eriyor
Aynı zamanda artan asgari ücret maliyeti, 

işverenler açısından maliyetlerin tekrar gözden 
geçirilmesi, maliyetlerin kurtarmadığı durumlarda 
ürün fiyatlarına zam, zam yapılamaması durumunda 
mevcut işin tasfiyesi ve işçi çıkartılmasına sebep 
oluyor. Dolayısıyla asgari ücrete bugün yapılan zam, 
iki ay sonra fiyat artışları sebebiyle reel olarak an-
lamsız hale geliyor; ücretliler zamdan önceki gelir 
seviyesine tekrar dönüyor. Bu kısır döngü, asgari 
ücrete ne kadar zam yapılırsa yapılsın aynı şekilde 
işlemeye devam ediyor.

Peki bu kısır döngüden kurtulmanın yolu yok 
mu? Ücretlilerin gerçek gelir seviyesini artırmanın 
yolu yok mu?

Var elbette. Bunun birinci yolu verimlilik artışın-
dan geçiyor. Çalışma hayatında, iş verimliliğimizi ne 
kadar artırırsak, daha az emek harcayarak daha 
çok hasılat ve kar elde edersek bu kazanç sonunda 
ücretlilerin kazancına yansıyor.

Asgari ücreti ve daha geniş anlamda çalışan ke-
simin ücretlerini artırmanın ikici yolu da ülke olarak 
bugünkü kazancımızı oluşturan sektörlerden daha 
yüksek kazanç sağlayan sektörlere, katma değeri 
daha yüksek sektörlere geçişin başarılmasıdır. Dün-
yaya baktığımızda, ekonomisi yüksek katma değer 
sağlayan sektörlerden oluşan ülkelerde, hem asgari 
ücret seviyesi hem de ortalama ücret seviyesi dün-
yanın geri kalan ülkelerinden daha yüksek.

Katma değeri yüksek sektörlere geçilmeli
New York Üniversitesi Stern School of Business 

Profesörü Aswath Damodaran tarafından 2018 yı-
lında ABD’de bankacılık sektörü dışındaki 6.057 
firma verileri kullanılarak yapılan araştırmada, en 
karlı sektörler sıralaması yer alıyor. Çalışmada yer 
alan bankacılık ve tütün-alkol sektörleri dışındaki en 
yüksek net karlılık oranına sahip olan sektörler tah-
min edebileceğiniz gibi internet yazılımı, yarı iletken 
ekipmanları, eğlence yazılımları, sistem ve uygu-
lama yazılımları, bilgisayar ve bilgisayar parçaları, 
ilaç, enerji, elektrikli ev gereçleri, haberleşme ekip-
manları, bilgi sistemleri, biyoteknoloji sektörleri.1

Eğer bu sektörlerden oluşan bir üretim yapısına 
kavuşabilirsek hem ülke olarak hem şirketler olarak 
hem de bu şirketlerde çalışan işgücü olarak daha 

1 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_
Page/datafile/margin.html

yüksek bir gelir seviyesine kalıcı olarak ulaşmak 
mümkün olacak. 

Asgari ücretin her artışında bazı işlerin, hatta 
bazı sektörlerin artık ülkemizde ekonomik olarak 
yapılamayacağını, veri dünya fiyatları ile satış için 
gereken maliyet seviyesinin mümkün olmayacağı-
nı, devamında da bu sektörlerin ülkemizden başka 
ülkelere taşınacağını görmemiz ve de buna çare 
bulmamız gerekiyor.

2015 yılında Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Ko-
mitesi ekibi olarak, Afrika Enerji Zirvesi toplantılarına 
katılmak üzere Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da 
bulunduğumuz günlerde bu konuya ilişkin entere-
san bir karşılaşma yaşadık. Toplantı sonrası Türkiye 
Petrolleri Genel Müdür Yardımcısı Sait Kirazoğlu 
ile yürürken üç kişilik bir Türk grubu ile karşılaştık. 
Biraz konuştuktan sonra Etiyopya’da ne aradıklarını 
sorduk. İçlerinden biri “Ben fabrika taşıma 
mühendisiyim. Kayseri’deki tekstil fabrikalarını 
sökerek buraya getirip kuruyorum birkaç yıldır” 
dedi. Bunu neden yaptıklarını sorduğumuzda da 
“Etiyopya’da asgari ücret 50 dolar seviyelerinde. 
Türkiye’deki asgari ücret seviyesiyle, Çin’in etkisi ile 
oluşan dünya fiyatlarından Türkiye’de tekstil üretimi 
yapmak imkansız hale geldi. Çaresizlikten fabrikala-
rı buraya taşıyoruz” dedi.

Tekstil gibi sektörlerin Türkiye’den daha düşük 
ücret seviyesine sahip ülkelere göç etmesi ekono-
mik bir gerçeklik; bu gerçekliği kabul etmemiz ve 
oluşacak sorunlara çare aramamız gerekiyor. Düşük 
asgari ücret seviyesi ile bu sektörlerde üretimde ıs-
rar hem ekonomik olarak mümkün değil hem de ge-
linen refah seviyesinde toplumsal olarak mümkün 
değil. Bunun çaresi de yüksek karlı, yüksek katma 
değerli sektörlere geçişin hızla sağlanması. Aksi 
halde artan asgari ücret seviyesi daha çok işin ve 
sektörün Türkiye’yi terk etmesi, yapılamaz olması 
ve işsizliğe sebep olabilir.

2019 yılında uygulanacak asgari ücret, asgari üc-
ret tespit komisyonunun oybirliğiyle aldığı karar so-
nucu yüzde 26.05 gibi önemli bir oranda artırılarak 
net 2.020 lira oldu. Asgari ücret artışı, sadece ücreti-
ni asgari ücret seviyesinde alan 7 milyon civarındaki 
ücretlileri değil, neredeyse tüm ekonomik karar alı-
cıları ve ekonomik kararları etkileyen bir güce sahip.

Öncelikle asgari ücrete yapılan yüzde 26.05 zam 
oranı, aynı zamanda 2018 yılının kabul edilmiş enf-
lasyon oranı gibi duruyor. Bunun sonucu olarak as-
gari ücret artış oranı, 2019 yılı ocak ayında maaş ve 
ücretlerine zam yapılacak, asgari ücretin üzerinde 

ücret alan tüm kesimler için de adeta “ücret artış 

göstergesi” olarak algılanıyor. 2019 yılı ücret artışla-

rını bu göstergeyi göz ardı ederek belirlemek müm-

kün olmayacak.

Diğer taraftan asgari ücret artışı, son dönemdeki 

ekonomik durgunluğa bir nebze de olsa çare olacak 

gibi görünüyor. Araştırmalar gösteriyor ki, zaten ay-

lık kazancının tamamını harcayarak zar zor geçinen 

asgari ücretli çalışanların ücretlerine yapılan zam-

mın nerdeyse tamamı harcama olarak ekonomiye 

geri dönüyor.

Kalıcı olarak daha 
yüksek asgari ücret 

seviyesine ulaşmalıyız

KONUK YAZAR Mehmet Öner Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı, Yeminli Mali Müşavir

Düşük asgari ücret seviyesi ile katma değeri düşük sektörlerde ısrar; hem ekonomik 
olarak hem de gelinen refah seviyesinde toplumsal olarak mümkün değil. Bunun çaresi 

de yüksek karlı, yüksek katma değerli sektörlere geçişin hızla sağlanması. Aksi halde artan 
asgari ücret seviyesi, daha çok işin ve sektörün Türkiye’yi terk etmesi, yapılamaz olması ve 
işsizliğe sebep olabilir

 KONUK YAZAR 
Mehmet Öner 
Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı, Yeminli Mali Müşavir
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Analizde petrol ve gaz şirketlerinin içinde bulun-
duğu dijital dönüşüm ve üçüncü parti lojistik teda-
rikçileriyle yaptıkları sözleşmelerin, sektörü siber 
saldırılara fazlasıyla açık hale getirdiği uyarısı ya-
pıldı.

KPMG Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Sektör 
Lideri Ümit Bilirgen analize ilişkin yaptığı açıklama-
da, “2019 yılında performansında kısmen iyileşme 
beklenen petrol ve gaz sektöründe şirketler rekabet 
güçlerini koruyabilmek için dijital dönüşümlerine hız 
verecekler, ancak bu dönüşüm veri güvenliği riskini 
de beraberinde getirecek” ifadelerini kullandı.

Siber saldırılarda yüzde 200 artış
Uluslararası yazılım firması Symantec’in sektöre 

yönelik gerçekleştirdiği bilgi güvenliği araştırmasına 
göre 2017’de ortaya çıkarılan siber saldırılarda yüz-

de 200’lük bir artış yaşandı. Hackerların korsan ya-
zılımlar sayesinde endüstriyel ortamlar gibi iyi koru-
nan hedeflere erişim şansı elde ettiği vurgulanıyor.

Enerji  firmalarının yeni petrol ve doğalgaz kay-
naklarına erişim konusunda yardım aldığı üçüncü 
parti lojistik çözüm ortaklarının da veri güvenliğine 
büyük dikkat göstermeleri gerekiyor. Bilirgen, “Veri 
güvenliği yalnızca ağdaki en zayıf halka kadar güçlü. 
Bu nedenle üçüncü parti çözüm ortaklarının yılda en 
az bir kez güvenlik kontrollerinden geçirilmesi önem 
arz ediyor” diye konuştu.

İç tehdit daha yıkıcı
KPMG’nin analizinde, dış saldırılara göre daha 

az görülmesine karşın daha fazla hasara yol açan iç 
saldırılara karşı da enerji firmalarının çalışanlarının 
çevirimiçi eylemlerini denetlemesi gerektiği vurgu-
su yapıldı. Analizde enerji sektörünü karbonsuzlaş-
tırmak ve temiz bir ulaşım sistemine geçmek için 
atılacak adımların, petrol ve gaz sektörüne yönelik 
etkileri de mercek altına alındı. Günümüzde Birleşik 
Krallık, Norveç, Japonya, Brezilya gibi ülkelerin ka-
rayolu ulaşım sistemlerini karbondan arındırmaya 
yönelik kapsamlı adımlar attığı belirtilirken, teknolo-
jik açıdan bu dönüşümün kolay olmayacağı yorumu 
yapılıyor. KPMG analizinde, geçiş sürecinde çoklu 
bir temiz yakıt karması kullanılabileceği, zira tek bir 
teknolojinin aşağıda belirtilen gerekli 5 parametreyi 
de karşılayamayacağı vurgulandı:

KPMG petrol ve gaz analizinde,  enerji  sektörü-
nü yakından ilgilendiren veri güvenliği ve gelecekte 
ulaşım sektöründe kullanılacak yakıt karması ko-
nularını değerlendirdi. Analize göre, petrol ve gaz 
sektöründe kullanılan operasyonel teknoloji siber 
saldırılara son derece açık. Analizde ayrıca gele-
cekte ulaşım sektöründe kullanılacak yakıt karma-
sının enerji sektörü için hem fırsat hem de zorluklar 
barındırdığının altı çiziliyor. 

KPMG’nin her ay küresel piyasalardaki hareket-
ler, makroekonomik koşullar, jeopolitik gelişmeler 
ya da teknolojik yenilikleri ele alarak hazırladığı 
petrol ve gaz analizinin yeni sayısı, enerji sektörüne 
yönelik uyarılar içeriyor.

Enerji sektörünü bir süredir tehdit eden siber 
saldırılar korku kaynağı olmaya devam 

ediyor. KPMG tarafından yapılan son analiz, 

sektörün veri güvenliğinin büyük bir tehdit 

altında olduğunu ortaya koyuyor. Uluslararası 

yazılım firması Symantec’in sektöre yönelik 

gerçekleştirdiği bilgi güvenliği araştırmasına 

göre de 2017’de ortaya çıkarılan siber 

saldırılarda yüzde 200’lük bir artış yaşandı, 

beklenti bu oranın daha da artacak olması 

yönünde… 

Enerji sektöründe veri 
güvenliği tehdit altında

YAKIN PLAN Z. Işık Adler  .

Ümit Bilirgen 
KPMG Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri

 YAKIN PLAN
Z. Işık Adler  
.
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 î Teknik fizibilite: Örneğin, ula-

şımda elektrik enerjisi  kullanımı-

nın otomobil ve kamyonetler için 

uygunluğu kanıtlanmış olsa da 

ağır yük araçlarında güç tasarrufu 

sağlamıyor.

 î Devlet desteği: Tüm yakıt tekno-

lojilerine, yoğunluğu farklılık gös-

teren ve coğrafi olarak odak nok-

tası/stratejisi değişen destekler 

sağlanıyor.

 î Ekonomik uygulanabilirlik: Ör-

neğin, hidrojenle çalışan araçlar 

‘Toplam Sahip Olma Maliyeti’ kri-

terinde ideal noktaya 2025 yılın-

dan önce ulaşamayacak.

 î Yeterli altyapı: Örneğin, bugün 

Birleşik Krallık’ta sadece 13 bin 

halka açık şarj noktasına karşın 

sadece 50 hidrojen şarj noktası 

bulunuyor

 î Ölçeklenebilir sürdürülebilir-
lik: Örneğin elektrik ve hidrojen 

üretilebilmesi için yenilenebi-

lir  enerji  kaynaklarından istifade 

etmesi gerekiyor.
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Mikro şebekeler ve yapay zeka (AI)
Bağımsız olarak veya daha büyük geleneksel 

bir şebekeye bağlıyken çalışabilen yerel enerji şe-
bekeleri olan mikro şebekeler, enerji bağımsızlığı, 
verimlilik ve koruma sağlamaya devam edecek. 
Mikro şebekelere bağlı yapay zekanın öğrenme 
yeteneklerini kullanmak ise sürekli adaptasyon ve 
operasyon geliştirmeye olanak sağlıyor.

Mikro şebekelerin dağıtımını önemli ölçüde hız-
landıran yeni yazılımlar sayesinde, geleneksel yön-
temlere göre, yüzde 90 daha az zaman ve maliyetle 
anahtar teslim çözümler sunuluyor.

Bu kapsamda, iklim değişikliğinin etkilerini 
deneyimleme konusunda ön saflarda olan ada ül-
kelerinin, küresel enerji geçişinde sıfır noktası ol-
duğu kabul ediliyor. Pasifik ada ülkesi olan Palau, 
dünyanın en küçük 13. ülkesi ancak 2018 yılında 
dünyanın en büyük mikro şebeke sistemini inşa 
etmeyi taahhüt etti. 35 MW’lık güneş panellerini 
45 megawatt-saat enerji depolaması ile eşleştiren 

ülkenin 2050 yılına kadar yüzde 70 oranında yeni-
lenebilir enerjiye geçmesi hedefleniyor.

Enerji blok zinciri (Blockchain) ve 
Nesnelerin İnterneti (IoT)

Kripto para birimi işlemlerini kaydetmek için 
geliştirilen blok zincirleme teknolojilerinin, ener-
ji piyasalarına uyarlanma çalışmaları sürüyor. 
Blockchain, eşler arası bir ağ üzerinden işlemleri 
gerçekleştiren ve kaydeden, bozulmayan bir dijital 
defter olarak tanımlanıyor.

Elektrik tedariğinde aracıları ortadan kaldı-
ran bu teknoloji ile enerji eşitsizliği ve verimsizliği 
azaltılarak tüketicilerin diğer tüketicilerden doğru-
dan enerji alıp satmaları sağlanıyor. Blockchain ve 
Nesnelerin İnterneti (IoT) eşleştirilerek, bağımsız 
olarak en doğru zamanda enerji alıp satmak, enerji 
sistemi ayarlarını gerçek zamanlı olarak optimize 
etmek ve enerji tüketen cihazların performansını 
izlemek ve analiz etmek üzere kullanılabilecek.

Enerji depolama
Enerji depolama, yenilenebilir enerji ile üretilen 

elektriğin arz ve talebini dengelemede önemli bir rol 
oynar. Kesintili üretim sorunlarını çözmek için anah-
tar konumda olan depolama sistemleri, hava koşul-
ları enerji üretimi için uygun olmadığı durumlarda 
bile sorunsuz ve sabit bir güç kaynağı sağlar.

Yenilenebilir enerji sistemlerinde kullanılan en 

yaygın depolama cihazları olan pil teknolojileri, hem 
konut hem de şebeke genelinde artış gösteriyor. 
Enerji depolama teknolojilerinin daha uygulanabilir 
ve uygun maliyetli hale getirilmesi için çalışmalar 
sürerken yeni enerji teknolojilerinin temel bir bile-
şenini temsil eden depolama, geleneksel enerji kay-
naklarının avantajlarını azaltarak  fiyat konusunda 
daha rekabetçi bir konuma gelecek.

Günümüzde artan sayıda ülke ve 
şirket sürdürülebilir enerji üretimine 
yoğunlaşıyor. Enerji depolama, 
mikro şebekeler, enerji blok zinciri, 
nesnelerin interneti, şebeke paritesi, 
iklim için taahhütler ve gelişmekte 
olan ülkelerin enerjiye erişiminde 
yaşanan gelişmeler, yenilenebilir 
enerjideki eğilimlerin başında geliyor

INOVASYON Esen Erkan .

Yenilenebilir enerji 
teknolojilerinde 
2019 beklentileri

 İNOVASYON 
Esen Erkan 
.
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Şebeke paritesi ve düşen maliyetler
Şebeke paritesi, alternatif bir enerjinin, gelenek-

sel yöntemlerden üretilen elektriğe eşit veya daha 
düşük bir maliyet ve performans seviyesinde güç 
üretmesi durumunda oluşur. Güneş ve rüzgâr birçok 
bölgede hem fiyat hem de performansta bu parite-
ye ulaştı ve yeni teknolojiler ile rekabet avantajlarını 
artırmaya da devam ediyor.

Günümüzde, yukarıdan aşağıya merkezi olarak 
dağıtılan geleneksel  enerji üretim modelinin yerini 
modüler, tüketici odaklı ve eşit dağıtılmış elektrik 
üretimi alıyor. Bir zamanlar şebekeye entegre edil-
mesinin zor olduğu düşünülen yenilenebilir enerji 
kaynakları, artık şebekenin güvenilirliğini ve esnek-
liğini güçlendirmeye hizmet ediyor. Blockchain, AI ve 
diğer otomasyon teknolojilerinin kullanılması, yeni-
lenebilir enerjinin verimliliğini artırıyor.

Geleneksel kaynaklardan daha verimli ve dü-
şük maliyetli hale gelen güneş ve rüzgar, gelişen 
teknolojiler sayesinde fiyat ve performanslarını iyi-
leştirmeye devam edecek. Yenilenebilir enerjilerin 
ekonomik faydaları düşük çevresel etkileri ile birleş-
tiğinde, “kabul edilebilir” bir enerji kaynağı olmaktan 
“tercih edilen” kaynağa doğru geçiş yapacak.

İklim için büyük taahhütler
Artan sayıda şirket, şehir ve ülke, küresel sıcak-

lıktaki artışı sınırlamak amacıyla emisyon azaltma 
hedefleri ve iklim eylem planları geliştiriyor. Bugüne 
kadar, dünya genelinde 100’den fazla şehir, enerji 

üretiminin en az yüzde 70’inin yenilenebilir kaynak-
lardan olduğunu ve 40’tan fazlasının şu anda yüzde 
100 oranında yenilenebilir elektrikten karşılandığını 
bildirdi. Yüzlerce kişi yenilenebilir enerji kaynakla-
rına göre, yüzde 100 enerji üretme hedefi ile çalış-
ma sözü verdi. İklim değişikliği üzerindeki etkilerini 
kabul eden 158 şirket ise yüzde 100 yenilenebilir 
enerjiye geçiş yapmayı taahhüt etti. 2015 Paris An-
laşması’ndan sonra artan yenilenebilir enerjiye ge-
çiş taahhütlerinin, önümüzdeki süreçte de artış gös-
tereceği belirtiliyor.

Gelişmekte olan ülkelerin enerjiye erişiminde 
yaşanan gelişmeler

Enerji teknolojisindeki heyecan verici yenilik-
lerden bahsederken, bir milyar insanın enerjiye hiç 
erişimi olmadığını unutmamak gerekli. Küresel kal-
kınma hedeflerinin ele alınmasındaki kritik unsurla-
rın başında, enerjiye evrensel erişimin sağlanması 
geliyor. Günümüz enerji piyasalarında meydana 
gelen değişiklikler, enerji erişimi sorununa çeşitli 
çözümler getiriyor.Topluluk temelli mikro şebeke-
ler, ekonomik ve güvenilir güç sağlamanın en uygun 
maliyetli yolunu temsil ediyor. Temiz, modüler ve 
yenilenebilir enerji sistemleri, geleneksel merkezi 
enerji üretim ve dağıtım biçimlerinden faydalana-
mayan birçok topluluk için ideal bir yöntem olarak 
ön plana çıkıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının, 
sürekli iyileştirilen maliyet ve performansları saye-
sinde uzun süredir karanlıkta olan topluluk ve böl-
geleri aydınlatmaya devam etmesi bekleniyor.
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konusunda daha fazla değişiklik ve 
detaylandırma bekleyebileceğimiz 
bir yıl olacak. Performans yönetimi 
konusunda çalışan endüstri ana-
listleri, akademisyenler ve İK lider-
leriyle yapılan görüşmeler, yeni yılı 
aydınlatacak üç en iyi performans 
yönetimi trendi olduğunu gösteriyor.
• Performans kontrolleri 

sırasında zihinsel sağlık ve 
refah görüşmeleri yaygınla-
şacak
Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, 

gittikçe daha fazla şirket düzenli 
performans görüşmeleri gerektiren 
sürekli performans yönetimine ge-
çiş yaptı. Bu tür görüşmeler genel-
likle aylık olarak yapılır. Çalışan ve 
yönetici bu sayede, açık ve güvene 
dayalı bir ilişkiden daha fazlasını 
geliştirebilir; ilerlemeyi engelleyen 
her şey ve iyi performans müzakere 
edebilir.

Bu doğru olsa da şaşırtıcı sayıda 
çalışan işyerinde ruh sağlığı sorun-
larını görüşmekte oldukça isteksiz 
bulunuyor. Bu, birkaç nedenden 
dolayı olabilir: Yargılanmaktan kor-
kabilirler, terfi için göz ardı edilme 
riskini almak istemezler ve ayrım-
cılıkla yüzleşmek istemezler. Ancak, 
zihinsel sağlığınızı sargı altında tut-
mak uzun vadede daha fazla soruna 
neden olabilir. Stres, kaygı ve dep-

resyonun yükselen koşullar olduğu 
göz önüne alındığında, iş yerinde bu 
tür görüşmeleri yapmayı ciddiye al-
maya başlamamız gerekiyor.

2018’de Josh Bersin, işletmele-
rin sosyal girişimci olma ihtiyacını 
dile getirerek, İK’nın büyük bir par-
çasının refah olduğunu vurguladı. 
Çalışanların stresli, endişeli veya 
bunalmış hissettiğinde daha az iş 
yaptığını gösteren araştırmalar, iş-
yerinde kaygı gibi konuları tartış-
mayı reddettiğimizde kimsenin ka-
zançlı çıkmadığını gösteriyor.

2019’a girerken, bu tür tartışma-
ların çalışanların check-in’lerinde 
daha büyük bir rol oynayacağı düşü-
nülüyor. Bu sorunların ele alınma-
sının yeni bir on yılın başlangıcına 
yaklaşırken dikkat edilmesi gereken 
en büyük performans yönetimi eği-
limlerinden biri olduğu tahmin edi-
liyor.
• Yüksek performans için 

koçluk giderek daha popü-
ler hale gelecek
Belirtildiği gibi, düzenli geri bil-

dirimler son birkaç yılda standart 
hale geldi. Bu iyi bir şey çünkü kalite 
ve sık geribildirimin çalışan perfor-
mansına fayda sağladığını biliyoruz. 
Ancak geribildirim her şey demek 
değildir. Çalışanlar ayrıca koçluğa, 
talimat ve yardıma ihtiyaç duyar. 

Yüksek performanslı koçluğun dev-
reye girdiği yer tam da burada baş-
lar.

Spor dünyasında ve askeriye-
de popüler hale getirilen yüksek 
performans koçluğu, çalışanın ve 
yöneticinin bazı hayati becerileri 
geliştirebilmeleri için güçlü yönleri 
ve iyileştirme alanlarını vurgulama-
sına yardımcı olur. Yöntem, kişilere 
gerçek performans kazanımları 
oluşturmak için geri bildirimleri 
duraklatıp yansıtmalarını sağlar ve 
bunu nasıl kullanabileceklerini gös-
terir.

İş dünyasında ortaya çıkan yük-
sek performans koçluk trendi, sü-
rekli öğrenme ve gelişme arzusu, 
özellikle Microsoft CEO’su Satya 
Nadella’nın şirketi büyüme zihniye-
tine odaklaması nedeniyle büyük ilgi 
gördü.
• Dikkatler, çalışan bağlılı-

ğından çok, yöneticilerin ve 
çalışanların verimliliğine 
yönelecek
Son birkaç yıldır, “Çalışan bağ-

lılığı” önemli bir İK kelimesi haline 
geldi. Tabii ki bu kritik bir endişe ve 
bağlı çalışanlar, iyi performans gös-
teren bir işin başarısı için kesinlik-
le şarttır. Şirketlerinin gelişmesine 
yardımcı olmak için daha mutlu, 
üretken ve kararlı çalışırlar. 

Bununla birlikte, 2019’da ana-
listler, üretkenliği ve performansı 
optimize ederek yeni bir eğilimin 
ortaya çıkacağını öngörüyor. Araş-
tırmalar, çalışan bağlılığı açısından 
en büyük faktörün yönetim ile olan 
ilişkiler olduğunu gösteriyor. Bu 
nedenle, 2019’da İK uzmanlarının 
performans yönetimi tekniklerinde 
yükselen eğilim, yöneticileri daha 
etkin olmaları için nasıl güçlendi-
receklerine ve çalışanlarına gerek-
tiğinde nasıl destek olacaklarına 
odaklanmak olacak.

İnsan kaynakları konusunda 
en güncel performans yönetimi 
trendlerini takip etmemiz gereki-
yor. Ekibimizi en etkili şekilde mo-
tive etmemizi ve teşvik etmemizi 
sağlamanın tek gerçek yolu bu... 
Yıllar geçtikçe, insan psikolojisi ile 
ilgili bilgimiz ilerliyor. Bunun her 
nesil farklı faktörler tarafından 
motive edildiğini ve yönlendiril-

diğini görebiliyoruz. Eğer ayak 
uyduramazsak, şirketlerimiz ge-
ride kalır ve yetenek için verilen 
bu büyük savaşta kaybeden biz 
oluruz.

Dolayısıyla, her geçen yıl, ve-
rimlilik yönetimi sistemlerimizi 
ve işyeri süreçlerimizi, mümkün 
olduğunca üretkenlik için elve-
rişli olduklarından emin olmak 

için yeniden değerlendirmemiz 
ve ayarlamamız gerekiyor. 2018, 
performans yönetimi için he-
yecan verici bir yıldı. İşletmeler 
geleneksel yıllık değerlendirme 
sisteminden uzaklaşmaya devam 
etti ve geri bildirimlerin miktarın-
dan ziyade kalitesine odaklanıl-
maya başlandı.

2019, performans yönetimi 

Ka
yn

ak
: C

ha
nn

el
s.

th
ei

nn
ov

at
io

ne
nt

er
pr

is
e.

co
m

YÖNETIM-IK Stuart Hearn Konuşmacı ve Yazar

2019’DA ŞIRKETLERI 
AYDINLATACAK  

3 PERFORMANS YÖNETIMI 

Şirketlerin en iyi performanslarını gösterebilmeleri için insan kaynakları trendlerini güncel 
tutmaları gerekiyor. Performans yönetimi danışmanı, konuşmacı ve yazar Stuart Hearn’in 2019 

yılının en güncel performans yönetimi trendlerini Enerji Panorama okurları için hazırladık…

 YöNETİM-İK 
Stuart Hearn 
Konuşmacı ve Yazar
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▶ 2019’da şirketleri aydınlatacak  3 performans yönetimi 



2018 yılı Aralık ayında gerçek-
leşen toplam 25.416 GWh elekt-
rik üretiminin %65,7’si serbest 
üretim şirketleri tarafından ger-
çekleştirilmiştir. Serbest üretim 
şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 3,8 puan, geçtiği-
miz yılın aynı dönemine göre ise 
1,1 puan azalmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 
%16,3 oran ile EÜAŞ santralleri 

ve %15 oran ile Yap-İşlet santral-
leri izlemektedir. Toplam üretimin 
%3’üçüne karşılık gelen miktar 
ise Yap-İşlet-Devret santralleri ve 
İşletme Hakkı Devir santralleri ta-
rafından üretilmiştir1.

Gerçekleşen elektrik üretimi 
kaynak bakımından incelendiğin-

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

de ise 2018 Aralık ayında toplam 
üretimin %27,2’sinin doğal gaz ve 
LNG santralleri tarafından ger-
çekleştirildiği görülmektedir. Ba-
rajlı hidroelektrik santraller ilgili 
ayda toplam üretimin %15,7’sini 
karşılarken, akarsu tipi hidroe-
lektrik santraller ise %7,2 ora-
nıyla üretime katkıda bulunmuş-
tur. İthal kömür santralleri aralık 
ayında toplam üretimin %22’sini 

 

2017 Aralık ayında 155,82 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2018 Aralık ayında, bir önceki yıla göre %65,5 oranında artarak 257,89 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (291,22 TL/MWh) 
%11,4 oranında azalma göstermiştir.   

Aralık 2018’de en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 1 Aralık Cumartesi günü 294,40 
TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise, 24 Aralık Pazartesi günü 
210,38 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise, 
en yüksek PTF değerinin 3 Aralık Pazartesi günü saat 17.00’da 314,50 TL/MWh, en düşük 
PTF değerinin ise 16 Aralık Pazar günü saat 05.00’te 1,03 TL/MWh olarak gerçekleştiği 
görülmektedir. 

 

 

 

 

 

APLUS ENERJİ ARALIK 2018 ANALİZİ 

2018 yılı Aralık ayında gerçekleşen toplam 25.416 GWh elektrik üretiminin %65,7’si serbest 
üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, 
bir önceki aya göre 3,8 puan, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise 1,1 puan azalmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini %16,3 oran ile EÜAŞ santralleri ve %15 oran ile Yap-İşlet 
santralleri izlemektedir. Toplam üretimin %3’üçüne karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-Devret 
santralleri ve İşletme Hakkı Devir santralleri tarafından üretilmiştir1. 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise 2018 Aralık ayında toplam 
üretimin %27,2’sinin doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Barajlı hidroelektrik santraller ilgili ayda toplam üretimin %15,7’sini karşılarken, akarsu tipi 
hidroelektrik santraller ise %7,2 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri 
aralık ayında toplam üretimin %22’sini karşılarken, yerli kömür santralleri ise %16,9 oranında 
katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar enerjisi santralleri toplam üretime 
%6,5, jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise %2,7 oranında katkıda bulunmuştur. Diğer 
termik santrallerin3 üretimdeki payı ise %1,7 olarak gerçekleşmiştir.  

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2018  Aralık ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %67,81 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %32,19 olarak gerçekleşmiştir4. 

                                            
1 Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı Kamusal Raporlardan alınmıştır.  
2 Jeotermal ve Güneş enerjisi santralleri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıflandırılmıştır. 
3 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak 
sınıflandırılmaktadır. 
4 2018 Aralık verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 31 Aralık 2018 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır. 

APLUS ENERJİ ARALIK 2018 ANALİZİ

karşılarken, yerli kömür sant-
ralleri ise %16,9 oranında katkı 
sağlamıştır. Yenilenebilir enerji 
santrallerinden rüzgar enerjisi 
santralleri toplam üretime %6,5, 
jeotermal ve güneş enerjisi sant-
ralleri2 ise %2,7 oranında katkıda 
bulunmuştur. Diğer termik sant-
rallerin3 üretimdeki payı ise %1,7 

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

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

olarak gerçekleşmiştir. 
TEİAŞ tarafından yayımlanan 

üretim verilerine göre, 2018  
Aralık ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki 
payı %67,81 olarak kaydedilmiş-
tir. Yenilenebilir enerji kaynakla-
rından elde edilen elektrik üre-
timinin payı ise %32,19 olarak 
gerçekleşmiştir4.

2017 Aralık ayında 155,82 TL/

dırılmaktadır.

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

MWh olarak gerçekleşen ortala-
ma piyasa takas fiyatı (PTF), 2018 
Aralık ayında, bir önceki yıla göre 
%65,5 oranında artarak 257,89 
TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Bu 
dönemde gerçekleşen ortalama 
PTF, bir önceki aya göre (291,22 
TL/MWh) %11,4 oranında azalma 
göstermiştir.  

Aralık 2018’de en yüksek gün-
lük ortalama piyasa takas fiyatı 1 
Aralık Cumartesi günü 294,40 TL/
MWh olarak gerçekleşirken; en 
düşük günlük ortalama PTF ise, 
24 Aralık Pazartesi günü 210,38 

 

2018 yılı Aralık ayında pik saatlerde5 287,96 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 304,19 TL/MWh’lik değere göre %5,3 oranında 
azalmıştır6.  

2017 yılı Aralık ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 141,26 TL/MWh iken, 
bu değer 2018 yılı Aralık ayında %61,3 oranında bir artış kaydetmiş ve 227,81 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 

 

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

 

2017 yılı Aralık ayı içerisinde toplam 25.972 GWh olan elektrik talebi, 2018 yılı Aralık ayında bir 
önceki yıla göre %3,17 oranında azalış göstererek, 25.148 GWh değerine inmiştir7. 2017 yılı 
Aralık ayında 34.401 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2018 yılı Aralık ayında 33.801 
MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

2018 yılı Aralık ayı sonunda 88.238 MW olan toplam kurulu güç değeri 154 MW’lık artışla 2018 
yılı Aralık ayı sonunda 88.392 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %60,8’lik (53.707 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %20,9 (18.502 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
santralleri %6,9’luk (6.102 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %1,5’lik (1.359 
MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,8’lik (3.374 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız 
santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %6,1 (5.348 MW) olarak kaydedilmiştir.  

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

 İSTATİSTİK 
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TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Pi-
yasa takas fiyatları saatlik bazda 
incelendiğinde ise, en yüksek PTF 
değerinin 3 Aralık Pazartesi günü 
saat 17.00’da 314,50 TL/MWh, en 
düşük PTF değerinin ise 16 Aralık 
Pazar günü saat 05.00’te 1,03 TL/
MWh olarak gerçekleştiği görül-
mektedir.

2018 yılı Aralık ayında pik sa-
atlerde5 287,96 TL/MWh olarak 
gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalama-

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

sı olan 304,19 TL/MWh’lik değere 
göre %5,3 oranında azalmıştır6. 

2017 yılı Aralık ayında pik dışı 
(off-peak) saatlerin PTF değeri 
ortalama 141,26 TL/MWh iken, 
bu değer 2018 yılı Aralık ayında 
%61,3 oranında bir artış kaydet-
miş ve 227,81 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir.

2017 yılı Aralık ayı içerisinde 
toplam 25.972 GWh olan elektrik 

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

talebi, 2018 yılı Aralık ayında bir 
önceki yıla göre %3,17 oranında 
azalış göstererek, 25.148 GWh 
değerine inmiştir7. 2017 yılı Aralık 
ayında 34.401 MWh olarak ölçü-
len saatlik ortalama talep, 2018 
yılı Aralık ayında 33.801 MWh ola-
rak gerçekleşmiştir. 

2018 yılı Aralık ayı sonunda 
88.238 MW olan toplam kuru-
lu güç değeri 154 MW’lık artış-
la 2018 yılı Aralık ayı sonunda 
88.392 MW olarak kaydedilmiştir. 

7  2017 ve 2018 yılları için saatlik ve-
riler YTBS Genel Günlük İşletme Neti-
cesi Raporları’ndan alınmıştır.

 

2017 yılı Aralık ayı içerisinde toplam 25.972 GWh olan elektrik talebi, 2018 yılı Aralık ayında bir 
önceki yıla göre %3,17 oranında azalış göstererek, 25.148 GWh değerine inmiştir7. 2017 yılı 
Aralık ayında 34.401 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2018 yılı Aralık ayında 33.801 
MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

2018 yılı Aralık ayı sonunda 88.238 MW olan toplam kurulu güç değeri 154 MW’lık artışla 2018 
yılı Aralık ayı sonunda 88.392 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %60,8’lik (53.707 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %20,9 (18.502 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
santralleri %6,9’luk (6.102 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %1,5’lik (1.359 
MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,8’lik (3.374 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız 
santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %6,1 (5.348 MW) olarak kaydedilmiştir.  

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

 

2018 yılı Aralık ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %29’uık kısmı (25.649 MW) doğal 
gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %23,2’lik kısmı (20.504 MW) barajlı hidrolik 
santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12’lik (10.618 MW) oran ile yerli 
kömür9 santralleri ve %10,1’lik oran (8.939 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. 
Akarsu tipi hidrolik santraller %8,8’lik bir orana (7.749 MW) sahipken, rüzgâr santralleri 
toplam kurulu gücün %7,9’luk bir kısmını (6.950 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu 
gücün %5,7’lik kısmı (5.063 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,4’lük kısmı (1.260 MW) 
jeotermal enerji santrallerinden oluşurken, %1,9’luk kısmı (1.660 MW) ise diğer termik 
santraller11 tarafından oluşturulmaktadır.  

 

 

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

Toplam kurulu gücün %60,8’lik 
(53.707 MW) kısmını serbest üre-
tim şirketleri oluştururken, EÜAŞ 
santrallerinin toplam kurulu 
güçteki payı %20,9 (18.502 MW) 
seviyesindedir8. Yap işlet sant-
ralleri %6,9’luk (6.102 MW) bir 
orana sahip iken, yap işlet devret 
santralleri %1,5’lik (1.359 MW), 
işletme hakkı devredilen santral-
ler %3,8’lik (3.374 MW) bir orana 
sahiptir. Lisanssız santrallerin 
toplam kurulu güç içindeki payı 
da %6,1 (5.348 MW) olarak kayde-

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

dilmiştir. 
2018 yılı Aralık ayı sonun-

da oluşan toplam kurulu gücün 
%29’uık kısmı (25.649 MW) do-
ğal gaz ve LNG yakıt tipi sant-
ralleri ile karşılanırken, %23,2’lik 
kısmı (20.504 MW) barajlı hid-
rolik santraller tarafından kar-
şılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini 
%12’lik (10.618 MW) oran ile yerli 
kömür9 santralleri ve %10,1’lik 
oran (8.939 MW) ile ithal kömür 
santralleri izlemektedir. Akarsu 
tipi hidrolik santraller %8,8’lik 

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

bir orana (7.749 MW) sahipken, 
rüzgâr santralleri toplam ku-
rulu gücün %7,9’luk bir kısmını 
(6.950 MW) oluşturmaktadır10. To-
plam kurulu gücün %5,7’lik kısmı 
(5.063 MW) güneş enerjisi sant-
ralleri, %1,4’lük kısmı (1.260 MW) 
jeotermal enerji santrallerinden 
oluşurken, %1,9’luk kısmı (1.660 
MW) ise diğer termik santraller11 
tarafından oluşturulmaktadır. 

2017 yılı Aralık ayında 5,93 
milyar m3 olarak kaydedilen top-
lam doğal gaz tüketimi, 2018 
yılı Aralık ayında %4,3 oranında 
bir artışla 6,18 milyar m3 olarak 
gerçekleşmiştir. Elektrik santral-
lerinde tüketilen doğal gaz mik-
tarı 2017 yılı Aralık ayında 1,38 
milyar m3 iken bu miktar, 2018 
yılının aynı döneminde %21,2 
oranında azalarak 1,08 milyar 
m3 olarak kaydedilmiştir12. Elekt-
rik santrallerinde tüketilen doğal 
gaz miktarının toplam doğal gaz 
tüketimine oranı 2017 yılı Aralık 
ayında %23,2 iken, bu oran 2018 
Aralık ayında %17,5 olarak ger-
çekleşmiştir.

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

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

12   2018 yılı Aralık ayı Elektrik üre-
timi için tüketilen toplam doğalgaz 
miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 
raporlarından alınmaktadır. Yuvarla-
malardan dolayı hesaplanan oranlarda 
farklılık bulunabilir. 

 

2018 yılı Aralık ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %29’uık kısmı (25.649 MW) doğal 
gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %23,2’lik kısmı (20.504 MW) barajlı hidrolik 
santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12’lik (10.618 MW) oran ile yerli 
kömür9 santralleri ve %10,1’lik oran (8.939 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. 
Akarsu tipi hidrolik santraller %8,8’lik bir orana (7.749 MW) sahipken, rüzgâr santralleri 
toplam kurulu gücün %7,9’luk bir kısmını (6.950 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu 
gücün %5,7’lik kısmı (5.063 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,4’lük kısmı (1.260 MW) 
jeotermal enerji santrallerinden oluşurken, %1,9’luk kısmı (1.660 MW) ise diğer termik 
santraller11 tarafından oluşturulmaktadır.  

 

 

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

2017 yılı Aralık ayında 5,93 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2018 yılı 
Aralık ayında %4,3 oranında bir artışla 6,18 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2017 yılı Aralık ayında 1,38 milyar m3 iken bu 
miktar, 2018 yılının aynı döneminde %21,2 oranında azalarak 1,08 milyar m3 olarak 
kaydedilmiştir12. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam doğal gaz 
tüketimine oranı 2017 yılı Aralık ayında %23,2 iken, bu oran 2018 Aralık ayında %17,5 olarak 
gerçekleşmiştir. 

 

 
 

 

 

 

                                            
12  2018 yılı Aralık 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.  

68 • Ocak 2019 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA •  Ocak 2019 • 69



Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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