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Uzun süre bayram tatilleri, yaz kaça-
maklarının ardından yoğun geçecek bir 
sürece girdik. Yazın rehavetini atarak 
herkesin işe sarıldığı bu dönemde biz de 
bu ayki kapak konumuzu özellikle Rus-
ya ile devam eden uluslararası projelere 
ayırdık. Zira uzun zamandır konuşulan, 
fizibiliteleri hazırlanan bu projeler artık 
uygulama aşamasına geçiyor. Bir yandan 
sadece Türkiye’yi değil, Avrupa’nın çok 
önemli bir kısmını da ilgilendiren Türk 
Akımı, diğer yandan Türkiye enerji port-
föyünde bir ilk unvanına sahip Akkuyu 
Nükleer Santrali’nde çalışmalar sonba-
har ile birlikte hızlanacak. 

Her iki proje, Türkiye açısından çok 
önemli hatta o kadar önemli ki birçok 
ülkenin dış siyaseti üzerinde bile etkisi 
var. Özellikle Türk Akımı’nın Avrupa’nın 
Rus gazına erişiminde çok önemli bir et-
kisi olacak. Çok sayıda alternatifini geri-
de bırakarak yapım sürecine girilen Türk 
Akımı, başta Almanya olmak üzere bir-
çok ülke tarafından yakından izleniyor. 
Bazı uzmanlar, bu durumun siyasi geri-
lim yarattığını da ifade ediyor. ABD’de 
yayımlanan bazı makaleler de projenin 
Trump’ın da gündeminde olduğunu hatta 
engellenmesi için bazı planlar üzerinde 
çalışıldığını iddiasına yer veriliyor. Ener-
ji dünyasının akademisyenlerinden biri 
olan Prof. Dr. Gürhan Kumbaroğlu ise son 
aylarda şiddetlenen Almanya-Türkiye 
krizinin arkasında da Türk Akımı olduğu-

nu düşünenlerden… Rusya’nın birçok AB 
ülkesini ‘ekarte’ ederek gazını Avrupa’ya 
ulaştıracak olması, Almanya’nın bölge 
üzerindeki siyasi ve ekonomik gücünü 
azaltacak bir sonuç yaratacak. Uzun za-
mandır AB’nin Rusya’ya ekonomik yap-
tırım kararı uygulamasında büyük rolü 
olan Almanya, tüm kozunu oynayacak 
gibi görünüyor. 

Bu iki projeye İsrail ve Irak doğal gazını 
da eklediğimizde Türkiye’nin uzun za-
mandır hedefinde olan ‘hub’ olma iste-
ğine adım adım yaklaştığını söyleyebili-
riz. Dergimizde sürekli olarak enerjinin 
siyasetten, bölgesel güç dengelerinden 
bağımsız olmadığını ortaya koyan haber 
ve analizlere yer veriyoruz. İşte bu son 
örnek de bu yaklaşımımızın doğruluğunu 
bir kez daha gösteriyor. Türkiye, politik 
ve coğrafik kozlarını iyi oynadığı taktir-
de hem gücünü, repütasyonunu artıracak 
hem de ‘güvenli’ bir hub olarak enerjinin 
önemli oyuncular arasında yer alacak. Bu 
olumlu gelişme, enerjinin farklı alanla-
rında daha çok yabancı yatırımcı, daha 
büyük projeler anlamına geliyor. Bu ko-
nunun takipçisi olacağız… 

Dünya ve Türkiye’den gelişmeler, yeni ya-
tırımlar, teknoloji ve inovasyonun enerji 
sektörüne yansımaları, Ankara’dan kulis 
haberlerimizle yine dolu bir içerikle kar-
şınızdayız. 

Keyifli okumalar dileriz… 

Uluslararası projeler 
sektöre ivme kazandıracak
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Güzel günler enerji ister.
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EPDK’dan dağıtım şirketlerine uyarı: 
Kar marjlarınız yükseldi, 
fiyatları düşürün

Genel Enerji Kürt yönetimi 
ile anlaştı yeni ödeme planı 
tamamlandı

Dünya enerji talebi 2030’dan 
itibaren platoda seyredecek

24 36
EPDK, Kurban Bayramı öncesinde akaryakıt dağıtım 
şirketlerini resmi bir yazı ile uyardı. Kurum, dağıtım 
şirketlerinin kar marjlarının öngörülen sınırları aştığını 
belirterek şirketlerden dikkatli olmaları istedi ve pompa 
fiyatında indirim beklentisini dile getirdi 

Genel Enerji 600 milyon dolara ulaşan alacaklarını 
tahsil etmek için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile 
bir anlaşmaya vardı. Şirket, Tawke sahasının brüt 
gelirinin yüzde 4.5’ini, 1 Ağustos 2017’den 31 
Temmuz 2022’ye kadar olan dönemde alacak

Dünya enerji sisteminin elektrik enerjisini her 
alanda kullanır duruma gelmesiyle birlikte, enerji 
verimliliğinin küresel ekonomik büyümeden daha 
hızlı gelişmesi ve 2030’dan itibaren enerji talebinin 
düz seyredeceği tahmin ediliyor. 

İçindekiler

28

30
Sonbaharda  
enerjide inşaat 
mevsimi 
başlıyor
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ABD’nin Şeyl Çağı, 
Harvey Kasırgası’na takıldı Enerji sektöründe yapay zeka dönüşümü

40 44
Yaklaşık 16 milyon kişiyi etkileyen Harvey Kasırgası, ABD’nin enerji 

sektörünün kalbi konumundaki Teksas eyaletinde tam anlamıyla 
yıkıma yol açtı. Ülkenin en büyük dördüncü şehri Houston’ı sular 

altında

Son günlerin en çok tartışılan konularından biri yapay zeka. Günümüzde artan 
sayıda sektör yapay zeka, blockchain ve robotik teknolojilerle etkileşime giriyor. 
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Z. Işık Adler 

ENERjİSA İlK 
güNEş ENERjİSİ 

SANTRAlİNİ 
İşlETMEYE AlDI

Enerjisa 2,5 ayda inşaatını ta-
mamladığı ilk güneş enerjisi 
santralini Bandırma’da işlet-
meye aldı. Yerli ve yenilenebilir 
enerji portföyüyle milli kaynak-
ların kullanımını önceliklendi-
ren Enerjisa, devreye aldığı Ban-
dırma’daki 2 megavatlık güneş 
enerjisi santraliyle yılda 1.500 
hanenin elektrik ihtiyacını kar-
şılayabilecek enerji üretecek. 

Yerli ve yenilenebilir enerji kay-
naklarına verdikleri önemin al-
tını çizen Enerjisa CEO’su Kıvanç 
Zaimler, devreye aldıkları ilk gü-
neş enerjisi santralinden sonra 
bu alanda başlayan yatırımları-
na devam edeceklerini, kısa süre 
içerisinde 7 megavatlık ikinci 

güneş enerjisi santralini ve diğer 
iki GES projesini daha devreye 
alacaklarını belirtti. Zaimler, ya-
tırımları planlarken Türkiye’nin 
elektrik üretiminde milli kaynak-
ların kullanımı hedefine katkıda 
bulunmaya devam ettiklerini 
belirterek, “Türkiye’de cari açı-
ğın en büyük kalemlerimden bir 
tanesini oluşturan enerji ithalatı 
milli kaynakların daha fazla kul-
lanılarak yaratılacak katma değer 
ve artırılacak istihdam yanında 
enerji ithalatımızı ve dolayısıy-

la enerji bağımlılığımızı önemli 
ölçüde azaltacak. Cari açığın ve 
dışa bağımlılığın azaltılması, 
sektörümüzde milli kaynakların 
kullanılması, Ar-Ge ve enerji tek-
nolojilerinin daha da geliştiril-
mesiyle mümkün olacak. Enerji 
Bakanlığı’mızın da stratejik odak 
alanlarından biri olan yenilene-
bilir enerji alanında rüzgar ve gü-
neş enerjisi santrallerine yatırım 
yapmaya, büyüme planlarımızda 
bu alana odaklanmaya devam 
edeceğiz” dedi.

ZoRlu ENERjİ, KIZIlDERE jES’İN İlK fAZINI TAMAMlADI
Zorlu Enerji, Kızıldere III projesinin 99,5 MW ku-
rulu güce sahip ilk ünitesini 320 milyon dolar ya-
tırımla tamamladı. Denizli’nin Sarayköy ilçesinde 
hayata geçen projede ticari elektrik satışına başlan-
dı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Zorlu Enerji 

Grubu Başkanı Sinan Ak, “Faaliyet gösterdiğimiz 
tüm alanlarda sürdürülebilirliği öncelikleri arasına 
yerleştiren bir grup olarak, Türkiye’ye örnek olabi-
lecek yenilenebilir enerji projelerinden birini daha 
hayata geçirmiş olmaktan kıvanç duyuyoruz. 320 
milyon dolar yatırımla ilk ünitesini tamamladığı-
mız Kızıldere III jeotermal santralimiz, toplam 99,5 
MW kurulu gücü ile yılda 720 milyon KW/saat elekt-
rik üretecek. Önümüzdeki yıl tamamlamayı planla-
dığımız Kızıldere III santral projemiz sahip olacağı 
toplam 165 MW kurulu güç ile Türkiye’nin en büyük 
jeotermal santrali olacak” dedi. Ak, Kızıldere III pro-
jesi ile toplam portföylerindeki yenilenebilir enerji 
kurulu gücünü yüzde 56,6’ya, Türkiye’de ise 75,3’e 
çıktığını sözlerine ekledi. 
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A Mİllİ BASKETBol TAKIMlARI’NIN 
ENERjİSİ oPET’TEN

OPET, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun ener-
ji sponsoru ve Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 
2017) tedarik sponsoru oldu. Ülker Sports Are-
na’da düzenlenen törende, iki yıllık sponsorluk 
anlaşmasını Türkiye Basketbol Federasyonu Baş-
kanı Hidayet Türkoğlu ile OPET Genel Müdürü 
Cüneyt Ağca imzaladı. Sunuculuğunu basketbol 
camiasının yakından tanıdığı Mustafa Özben’in 
üstlendiği imza töreninde TBF CEO’su Ömer 
Onan da hazır bulundu.
EuroBasket 2017’de herkesi A Millilere destek 
olmaya davet ederek konuşmasına başlayan TBF 
Başkanı Hidayet Türkoğlu “Federasyonumuzun 
gelişiminin sürekliliği açısından özel şirketlerin 
desteği bizim için çok değerli. Bu konuyu sade-
ce sponsorluk açısından değil, özel şirketlerin 
spora sahip çıkarak değer katması açısından da 
değerlendiriyoruz. Bu kapsamda OPET’in Avrupa 
Basketbol Şampiyonası’nın ve federasyonumu-
zun enerji sponsoru olduğunu anons etmekten 
büyük mutluluk duyuyorum” dedi.
İmza töreninde bir konuşma yapan OPET Genel 
Müdürü Cüneyt Ağca da “Spor, insanları ortak 
nokta ve tutkuda buluşturan, hareket, enerji, 
sağlık, eğlence, birlik, başarı gibi pozitif kav-
ramları çağrıştırması sebebiyle OPET markasının 
desteklediği ve sahiplendiği bir alan. Bildiğiniz 
gibi A Milli Futbol Takımlarımızın da tedarik 
sponsorluğunu yürütüyoruz. Türk sporunun 
başarılarının yarınlara taşınabilmesi için, Türk 
halkının futboldan sonra en sevdiği spor dalı 
olan basketbola destek vermekten de gurur du-
yuyoruz” şeklinde konuştu. 

AKSA ENERjİ’NİN 2016 
fAAlİYET RAPoRu’NA 

uluSlARARASI İKİ öDül  
Aksa Enerji, “Afrika’ya Açılan Pencere” tema-
lı 2016 Faaliyet Raporu ile Uluslararası ARC 
Ödülleri’nde iki ödülün birden sahibi oldu. 33 
ülkeden 1.987 başvurunun yapıldığı ARC Ödülle-
ri’nde Aksa Enerji, faaliyet raporuyla “Kapak Fo-
toğrafı/Tasarımı” kategorisinde Gümüş Ödül’e, 
“Geleneksel Faaliyet Raporu” kategorisinde de 
Onur Ödülü’ne layık görüldü. Aksa Enerji, 2015 
yılında da “Doğanın Gücünü Enerjiye Dönüştür-
me Sanatı” temalı faaliyet raporuyla, yine Mer-
Comm tarafından düzenlenen Galaxy Awards’da 
“Avrupa- Geleneksel Olmayan Faaliyet Raporu” 
kategorisinde Gümüş, “Enerji” kategorisinde ise 
Bronz olmak üzere iki ödüle layık görülmüştü. 
Her yıl farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirket-
lerin,  kamu kurumlarının, kâr amacı gütmeyen 
kuruluşlar ve derneklerin katıldığı ve faaliyet 
raporlarının Oscar’ı olarak kabul edilen ARC 
Ödülleri’ne bu yıl tam 33 ülkeden 1.987 başvu-
ru yapıldı. ARC ödülleri, 30 yıldır en iyi faaliyet 
raporlarını ödüllendirerek bu alanda en yüksek 
standartları belirliyor. 
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BoRNovA BElEDİYESİ’NDEN TEMİZ ENERjİ KAMPANYASI 
Bornova Belediye Meclisi’nde oy 
birliği ile alınan kararla yenile-
nebilir enerji kaynağı kullanan 
binalardan artık her türlü be-
lediye ücreti yüzde 25 indirimli 
alınacak. Daha önce 300 ki-
lowattlık fotovoltaik güç sistemi 
kuran ve bu sayede her yıl 250 
bin ton karbon salımını engel-
leyen Bornova Belediyesi, bu 
kararıyla Türkiye’ye örnek oldu. 
Çevrenin korunmasına katkıda 
bulunmak için çalışmalar yap-
tıklarını söyleyen Bornova Bele-
diye Başkanı Olgun Atila, “Biz, 
hem yenilenebilir kaynakları 
kullanarak çevre değerlerimizi 
koruyoruz hem de sağladığımız 
tasarrufları yatırımlara dönüş-
türüyoruz” dedi.
Dünyanın enerji politikalarının 
belirlendiği Enerji Kentleri Birli-
ği (Energycities) Yönetim Kurulu 
Üyesi olan Bornova Belediyesi, 
ilçede yenilenebilir enerji kay-
nağı kullanan (güneş, jeoter-

mal, su, rüzgar) binalardan yasa 
gereği belediyenin aldığı tüm 
ücretlerden yüzde 25 oranında 
indirim yapacak. 
Bornova Belediyesi’nin Erzene 
Mahallesi’nde 2013’te çalışma-
larına başladığı ve 2014 yılı 
sonunda üretime geçen 300 ki-
lowattlık Fotovoltaik Güç Tesisi, 
20 ayda maliyetini karşılayıp 
para kazandırmaya başladı. İz-
mir Kalkınma Ajansı’ndan hibe 

desteği kazanarak 820 bin lira-
lık proje bedelinin 234 bin lirası-
nı karşılayan Bornova Belediye-
si, 2016 yılının Haziran ayından 
itibaren Fotovoltaik Güç Tesisi 
için harcadığı paranın tamamını 
burada üretilen elektrikten kar-
şıladı. 1250 güneş panelinin yer-
leştirildiği 7 dönümlük arazide 
çalışmaya başlayan sistem, her 
yıl 250 bin ton karbon salımını 
önlüyor. 

ARAç fİlolARININ YüZDE 33’ü ElEKTRİKlİ olAcAK
Birkaç şirketle başlayan elektrikli ve hibrit araç-
lar artık tüm otomotiv üreticilerinin portföyü-
ne girdi. Bazı markalar akaryakıtlı modellerini 
üretimden çekmeye bile başladı. Bloomberg New 
Energy Finance tarafından yapılan bir araştırmaya 

göre, 2040 yılına gelindiğinde yeni satılan araç-
ların yarısı elektrikli olacak. Yine aynı araştırma, 
2040 yılında dünyadaki tüm araç filolarının yüz-
de 33‘ünün elektrikli otomobillerden oluşacağını 
tahmin ediyor.

Lityum iyon pillerin fiyatlarının düşmesi, büyük 
araç üreticilerinin elektrikli otomobil pazarına gi-
rerek hacmi büyütmesi de dönüşümü hızlandıran 
etmenler arasında gösteriliyor. 2025 yılına kadar 
düşük seyirde devam etmesi beklenen satışların, 
elektrikli otomobillerin teknolojisinin ve altyapı-
sının oturmasıyla birlikte çok hızlı bir şekilde yük-
selmesi bekleniyor. Özellikle Çin, ABD ve Avrupa 
ülkelerinde ise elektrikli otomobil penetrasyonu-
nun yüzde 60’ın üzerine çıkması bekleniyor.
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EPDK, lPg 
lİSANS SüREcİNİ 
KolAYlAşTIRIYoR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu LPG sektö-
ründe kamuoyu görüşleri doğrultusunda, hem 
lisanslandırma işlemlerini kolaylaştırıcı hem de 
sektörün önünü açacak yeni düzenlemeler yap-
maya devam ediyor. EPDK web sayfasında görü-
şü açılan yeni taslak da sektöre yönelik önemli 
düzenlemeler içeriyor.

Hazırlanan taslakla lisans başvuru, tadil, süre 
uzatımlarının elektronik /mobil imza kullanıla-
rak yapılmasının önündeki engellerin kaldırıl-
ması hedefleniyor.

Lisans sahiplerinin tebligat konusunda teknolo-
jiyi kullanması teşvik ediliyor. Bu kapsamda li-
sans sahipleri, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ad-
resi bilgilerini güncel ve aktif tutmakla yükümlü 
hale getiriliyor.

Karayolu ile LPG taşıması lisans kapsamından 
çıkarılıyor. Bunun yerine taşımada kullanılacak 
araçların Kurum’a elektronik ortamda beyan 
edilmesi usulü getiriliyor. Taslak uygulamaya 
geçtiğinde karayolu ile LPG taşımadaki bürokra-
si azalacak.

Ayrıca boş tüplerin lisans sahiplerince takas edil-
mesinin önündeki engel de kaldırılıyor. Yapılma-
sı planlanan değişiklikle dağıtıcıların ellerinde 
bulunan farklı marka boş tüpleri, söz konusu 
tüpün sahibine iade ederek muhatap dağıtıcı/
dağıtıcılarda bulunan kendilerine ait boş tüpleri 
alması kolaylaştırılıyor.

güNEş ENERjİSİ 180 BİN 
İSTİHDAM YARATAcAK

TÜBA Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. 
İbrahim Dinçer, Türkiye’de güneş santrali kurulu 
gücünün 2023’e kadar 5 bin megavata ulaşma-
sının hedeflendiğini belirterek, “Bunun için 180 
bin kişilik insan kaynağı gerekli” dedi.
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Enerji Çalış-
ma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer, 
ülkede mevcut durumda 850 megavat seviye-
sinde bulunan güneş enerjisi kurulu gücünün, 
2023’e kadar 5 bin megavata çıkarılmasının he-
deflendiğini belirterek, “Güneş enerjisi santra-
lının kurulumunda 1 megavat başına 33 kişilik, 
üretiminde aynı değer için 10 kişilik iş gücü ih-
tiyacı oluşuyor.
Türkiye’nin 5 bin megavatlık kurulu güce ulaş-
ması için bu alanda yaklaşık 180 bin kişilik in-
san kaynağı gerekiyor” dedi. 
TÜBA Enerji Çalışma Grubunca düzenlenen, “Gü-
neş Enerjisi Teknolojileri ve Çalıştayı Paneli” so-
nuç bildirgesine ilişkin değerlendirmelerde bu-
lan Dinçer, Türkiye’de son yıllarda güneş enerjisi 
sektöründe büyük yatırımlar yapıldığını belirte-
rek, “Türkiye’de şu anda güneş santralı kurulu 
gücü (lisanssız) 850 megavatı buluyor” şeklinde 
konuştu. Dinçer, gelecek yıllarda kapasitenin ka-
demeli olarak artırılması ve 2023’e kadar 5 bin 
megavatlık kurulu güce ulaşılmasının hedeflen-
diğini söyledi.



ENERYA’NIN KoNTEYNERİ TESTTEN gEçTİ
Türkiye’nin kalıcı Konteyner 
RMS-A projeleriyle doğal gaz sağ-
lanacak ilk bölgelerinden Aksa-
ray Ortaköy istasyonu test edil-
di. Proje kapsamında gaz arzı 
sağlanacak yerleşim birimlerin-
den Aksaray’ın Ortaköy ilçesine 
yapılan Konteyner Tipi RMS-A 
istasyonunun tasarım ve imalat 
süreçlerine ilişkin testler, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 
(EPDK) katılımıyla gerçekleşti-
rildi.

Çalışmalara EPDK Doğal Gaz Da-
ire Grup Başkanı Hüseyin Daş-
demir ve Gülcan Çamur, enerji 
uzmanları, Enerya Kurumsal 
İlişkiler Direktörü Ali İhsan Sıl-
kım, Enerya Denizli Bölge Müdü-
rü Akif Tulukcu ve Enerya çalı-
şanları katıldı.

Konteyner RMS-A Projeleri, sı-

nırları içerisinde doğal gaz ana 
iletim hattı olup da doğal gaz 
kullanamayan ilçeler için daha 
hızlı ve düşük maliyetle doğal 
gaz arzı sağlamayı hedefliyor. 
Bu sistem, doğal gaz ihtiyacına 
sahip olan ve doğal gaz ana ile-

tim hattına sahip olan her böl-
geye kolaylıkla uygulanabilir 
olduğu gibi kurulan sistemlerin 
modüler olması nedeniyle talep 
artışına göre kademeli olarak 
büyütülebilecek ve farklı lokas-
yonlara nakledilebilecek.

güRİş, gERMENcİK jES’İ İşlETMEYE AlDI 
Türkiye’nin jeotermal enerji sek-
töründe ilk “dual-flash” tekno-
lojili jeotermal enerji santralini 
kuran ve bu alanda ülkemizdeki 
en büyük yatırımcı olan Güriş 

Holding, jeotermal enerji alanın-
daki yatırımlarına devam ediyor.
Aydın ili Germencik ilçesinde 
yapımı tamamlanan, 22,6 MW 
kapasiteli EFE 6 Jeotermal Enerji 

Santrali, yılda 190 milyon kWh 
elektrik üretecek ve 80 bin ha-
nenin elektrik ihtiyacı milli 
kaynaklar kullanılarak karşıla-
nacak. 
1958 yılında kurulan ve 2000 
yılından beri yenilenebilir ener-
ji alanında yatırımlarını devam 
ettiren Güriş Holding, EFE 6 Je-
otermal Enerji Santrali ile altın-
ca jeotermal santralini kurarak 
jeotermal enerji alanındaki ku-
rulu gücünü 184,9 MW’a çıkar-
dı. Güriş Holding, yenilenebilir 
enerjide 8 rüzgâr, 6 jeotermal ve 
6 hidroelektrik santrali (HES) ile 
toplamda 767 MW kurulu güç ka-
pasitesine ulaştı. 
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İSKoçYA KIYIlARINDA TüRBİNlER YüZEcEK
Dünyanın ilk tam kapsamlı rüz-
gar enerji santrali İskoçya kı-
yılarında kurulmaya başlandı. 
Devrim niteliğindeki teknoloji 
sayesinde, derin sularda dahi 
rüzgar enerjisinden faydalanı-
lacak. Hywind olarak da bilinen 
Peterhead rüzgar enerjisi santra-

li, 20 bin eve enerji sağlayacak. 
Türbinlerin üreticisi Statoil, bu 
yeni teknolojinin mevcut türbin-
lerden daha fazla güç üretebile-
ceğini söyledi.
Hywind Proje direktörü Leif 
Delp, “Bu geliştirme projesi, 

rüzgar türbinlerinin açık deniz 
koşullarında da çalışabilmesi-
ni sağlamak için yapıldı. Yüzen 
çiftlikleri tüm oyunu değiştire-
bilir ve maliyetleri ciddi ölçüde 
düşürebilir” dedi. 

Şu ana kadar bir adet dev türbin 
açık denize yerleştirildi. Dört tür-
bin daha Norveç fiyordlarında 
hazır olarak bekliyor. Ay sonuna 
kadar hepsi kıyıdan yaklaşık 25 
kilometre kadar uzakta duruyor 
olacak. 

Hywind Projesi, Abu Dabi fir-
ması Masdar’ın iş birliği ile 190 
milyon poundluk bir bütçey-
le yürütülüyor. Ayrıca Birleşik 
Krallık tarafından da mali des-
tek sağlandı. 

TüRKİYE’NİN İlK ‘YEşİl oKul’u ANKARA’DA AçIlDI
Türkiye’nin kendi enerjisini üreten ve yenilene-
bilir enerji eğitimi verecek ilk meslek lisesi olan 
Eryaman Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi yeni eğitim-öğretim döneminde 
kapılarını açacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ve TOKİ işbirliği ile yapılan lisede, elekt-
rik ve ısınma için kullanılan tüm enerji güneş ve 
rüzgardan sağlanacak. Aynı zamanda uluslararası 
öğretmenlerin eğitim vereceği “yeşil” lisede, yeni-
lenebilir enerji uzmanları yetiştirilecek.

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından da destekle-
nen yenilenebilir enerji lisesinin Milli Eğitim Ba-
kanlığı’na ait yerleşkesinin tamamı, bütünleşik 
bina tasarımıyla gerçekleştirildi. Türkiye’nin ilk 
çevre dostu kamu binası olma özelliğiyle dikkati 
çeken okul, kamu binalarında enerji tüketimi ve 
buna bağlı sera gazı salımlarının maliyet etkin bir 
şekilde nasıl azaltılabileceği konusunda da bir ör-
nek oluşturacak.

Enerji verimliliği yüksek mekanik ve havalandır-
ma stratejileri uygulanarak, okulda enerji tasarru-
fu sağlanacak. Arsa alanı 17 bin 30, kapalı alanı 
ise 21 bin 940 metrekare olan lisede, 26 derslik, 6 
laboratuvar, 10 atölye, kapalı spor salonu, toplam 
52 oda ve 147 yatak kapasiteli pansiyon binasını 
da içinde barındırıyor.

16 • Eylül 2017 • ENERJİ PANORAMA

 PANO   



DoğAl gAZ DEvlERİ INgAS 2017’DE BuluşAcAK 
Doğal gazın geleceğine yön veren 20 farklı ülkeden 5 binin üzerinde katılımcı Türkiye’de sektörün 

geleceğini konuşacak. İGDAŞ’ın dev organizasyonu INGAS 2017 için geri sayım başladı
Türkiye’nin en büyük kongre ve 
fuar organizasyonlarından biri 
olarak gösterilen ve dünya doğal 
gaz devlerini İstanbul’da buluştu-
racak olan 7. Uluslararası Doğal 
Gaz Kongre ve Fuarı (INGAS 2017) 
2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul 
Haliç Kongre Merkezi’nde düzen-
lenecek. Doğal gaz sektöründe 
faaliyet gösteren dünyadaki en 
büyük firmaların katılacağı etkin-
likte sektördeki son gelişmeler 
değerlendirilecek, yeni iş pazarla-
rı masaya yatırılacak.
Dünyanın en önemli enerji kay-
naklarından biri niteliğindeki 
çevre dostu doğal gazla ilgili Tür-
kiye’nin tek kongre ve fuarı olan 
İGDAŞ’ın dev organizasyonu ‘IN-
GAS 2017’, dünyanın önde gelen 
20 ülkesini İstanbul’da buluştur-
maya hazırlanıyor. Bulunduğu 
konum itibarıyla da dünyada do-
ğal gazın ticaret merkezi olmayı 
hedef edinen Türkiye için olduk-
ça önemli bir organizasyon olan 
INGAS 2017, çok önemli isimleri 
ağırlayacak. Sektörün tüm dina-
miklerinin konuşulacağı kongre-
nin yanı sıra bu yıl ilk kez fuarla 
birlikte düzenlenecek etkinliğin 
ülke ekonomisine önemli katkılar 
sağlanması amaçlanıyor.
İthalat ve ihracata hız 
kazandıracak
INGAS 2017’de ABD, Almanya, 
Azerbaycan, Avusturya, Bahreyn, 
Belarus, Bosna Hersek, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Bulgaristan, 
Cezayir, Cape Town, Cibuti, Çin, 
Fas, Fransa, Etiyopya, Gana, Gür-
cistan, Güney Sudan, Hollanda, 
Hindistan, Irak, İngiltere, İran, 

İsveç, İtalya, Kanada, Kazakis-
tan, Kırgızistan, Katar, Kenya, 
Kuveyt, Makedonya, Nijerya, 
Umman, Özbekistan, Rusya, Ro-
manya, Suudi Arabistan, Ürdün, 
Ukrayna ve Yunanistan gibi ülke-
lerin yanı sıra 250’yi aşkın firma 
temsilcisi de bir araya gelecek. 
İki gün boyunca sürecek fuar, 
önemli ticari anlaşmalara ev sa-
hipliği yaparak ithalat ve ihraca-
ta hız kazandıracak.
Yerli ve yabancı firmalar iş 
birliği yapacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu ve İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’nin de aralarında 
bulunduğu 40’ı aşkın bakanlık, 
kuruluş, üniversite ve STK dev fu-
ara destek verenler arasında yer 
alıyor. Sektör paydaşlarını İstan-
bul’da bir araya getirecek ulus-
lararası platformda, doğal gaz 
jeopolitiği ve arz güvenliği, doğal 
gaz sektöründe risk ve fırsat yö-
netimi, doğal gaz piyasasında hu-
kuki düzenlemeler, iklim ve çev-
re, doğalgaz sektöründe finans ve 
finans kaynaklarına erişim, doğal 
gaz işletmeciliği, yeni yaklaşım 
ve teknolojiler, inovasyon ve Ar-
Ge gibi çok çeşitli konular tartı-
şılacak. Ayrıca fuara katılacak 
firmalar, doğal gaz devi ülkelerin 
sektördeki yenilikleriyle de tanış-
ma fırsatı yakalayacak.
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak’ın da katılımının 
beklendiği INGAS 2017’nin kong-
re ayağına ise dünyanın dört bir 
yanından gelecek olan konuşma-
cılar damga vuracak. Sektörle il-

gili konuşma yapacak isimler ise 
şöyle: Bosna Hersek Dış Ticaret ve 
Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko 
Saroviç, Ürdün Enerji ve Doğal 
Kaynaklar Bakanlığı Genel Sekre-
teri Amani Al Azzam, Arap Ülkele-
ri Ticaret Odası Başkanı Nael Raja 
Al Kabarati, Uluslararası Gaz Bir-
liği Başkanı David Carrol, Ürdün 
Ulusal Elektrik Şirketi Genel Sek-
reteri Ahmad Al-Zubi, SVB Ulusla-
rarası Enerji Başkanı Sara Vakh-
shouri, Avrupa Gaz Araştırmaları 
Merkezi Başkanı Isabella Moretti, 
Hindistan Akıllı Şebekeler Fo-
rumu ve Global Akıllı Şebekeler 
Federasyonu Başkanı Reji Kumar 
Pillai, Indrapastha Gas Limited 
(IGL) Ölçüm İşleri Başkanı Sushil 
Kumar, EPDK Başkanı Mustafa 
Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Topbaş, İGDAŞ 
Genel Müdürü Mehmet Çevik, 
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan 
ve GAZBİR Yönetim Kurulu Başka-
nı Yaşar Arslan.
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Danimarka’nın 
gözbebeğini ToTal 

saTın alıyor

Total, Danimarka’nın en büyük şirketlerin-
den Maersk Oil’i 7,45 milyar dolara satın 

almak için harekete geçti. Dünyanın en büyük 
konteyner ve ikmal gemisi operatörü olan Da-
nimarklı Maersk firması, petrol ve doğal gazdan 
oluşan enerji bölümünü Fransız Total şirketine 
hisse ve borç devri karşılığında satıyor. 

Satışın toplam değeri 7.45 milyar dolar ola-
cak. Total, hisseler için Maersk’e 4.95 milyar 
dolar, kısa dönemli borçlar için de 2.5 milyar 
dolar ödeyecek. 

Maersk Oil, dünyanın pek çok noktasın-
da petrol ve doğal gaz çıkarma faaliyetlerinde 
bulunuyor. Günlük 600 bin varil petrol çıkaran 
firma, 28 milyon metreküplük doğal gaz üretim 
üretimi hacmine ve dünya genelinde 620 gemi-
ye sahip. Maersk, bu satışın firma operasyonla-
rında 2.8 milyar dolarlık bir tasarruf sağlama-
sını bekliyor.

1904’te kurulan AP Moeller-Maersk, Eylül 
2016’da aldığı bir kararla bünyesindeki taşıma-
cılık ve enerji bölümlerini birbirinden ayırmıştı. 
Şirket, petrol çıkarma faaliyetlerini ve masraf-
larını da düşük seviyede tutma kararı aldı. Da-
nimarka’nın gözbebeği olarak bilinen Maersk, 
Kuzey Denizi’ndeki petrol aramalarını daha dar 
bir bölgeyle sınırlayacak. Şirketin bazı faaliyet 
alanlarında küçülmeye gittiği belirtildi.

YenilenebilirDe ar-Ge’yi 
devleTler yapıyor

Frankfurt Okulu ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
işbirliği ile hazırlanan “Yenilenebilir Enerji Yatırım-

larında Küresel Trendler 2017” raporunda yer alan bilgilere 
göre, özel sektörün Ar-Ge yatırımlarını azaltmasında petrol 
fiyatlarındaki düşüş etkili oldu. Geçtiğimiz yıl yenilenebilir 
enerji Ar-Ge yatırımları yüzde 7 gerileme ile 8 milyar dolar 
oldu. Bu dönemde özel şirketlerin Ar-Ge yatırımları yüzde 40 
azalırken, hükümetlerin yatırımları yüzde 25 arttı. Ar-Ge’ye 
en fazla yatırımı 2.2 milyar dolar ile Avrupa Birliği yaparken, 
onu 2 milyar dolar ile Çin ve 1.5 milyar dolar ile ABD izledi. 
Rapora göre devletlerin Ar-Ge yatırımlarını artırmasında, 
ABD başkanlarından Barack Obama’nın 2015’te temellerini 
attığı Mission Innovation birliğinin büyük etkisi var. Mission 
Innovation’da Avrupa Birliği dahil 22 ülke bulunuyor.

Geçen yıl dünya genelinde yenilenebilir enerji yatırımların-
da da bir gerileme yaşandı. 2016’da büyük barajlar dışındaki 
yenilenebilir enerji yatırımları bir önceki yıla oranla yüzde 23 
gerileyerek 241.6 milyar dolar oldu. Bu oran, 2013 yılından 
bu yana en düşük seviye oldu. Bununla beraber, yenilenebilir 
enerji kapasite kullanım oranları ise rekor seviyeye ulaştı.

Geçen yıl gelişmiş ülkelerin yatırımları yüzde 14 gerile-
me kaydederek 125 milyar dolar seviyesine indi. Yenilenebilir 
enerjinin büyük yatırımcısı Çin’deki gerileme ise dikkat çekti. 
Çin’in yatırımları yüzde 32 azalarak 78.3 milyar dolar oldu. 
Böylece Çin’in bu alandaki 11 yıllık yükselişi sona erdi. Meksi-
ka, Şili, Uruguay, Güney Afrika ve Fas yatırımlarını en az yüzde 
60 azalttı. Ürdün ise yatırımını artıran ülke olarak ön plana 
çıktı. Ürdün, 2016’da yenilenebilir enerjiye yüzde 148 artışla 
1.2 milyar dolar yatırım yaptı.

18 • Eylül 2017 • ENERJİ PANORAMA

 YATIRIM   
Z. Işık Adler 



yeKa Ges üreTim Tesisi 
ankara’Da kuruluYor

Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Murtaza 
Ata, Güney Koreli ortaklarıyla birlikte ihalesi-

ni kazandıkları Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak 
Alanları (YEKA) güneş projesi kapsamında kurulacak 
güneş paneli fabrikası ve Ar-Ge tesisi için Ankara’yı 
seçtiklerini açıkladı. Ata, 450 milyon dolar yatırım 
maliyeti bulunan olan iki tesis için prensipte mutaba-
kat sağladıkları Başkent OSB yönetimiyle ön anlaşma 
imzalanacağını söyledi. Sözleşmenin imzalanmasının 
ardından fabrikanın inşaatı için çalışmalara başlana-
cağını anlatan Ata, şöyle konuştu:

Karapınar güneş YEKA kapsamındaki yerli enteg-
re güneş panel üretim fabrikamızı Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi’nde kuracağız. Esasen biz entegre 
bir tesis yatırımı yapıyoruz. Entegre üretim tesisi in-
got/wafer fabrikası, güneş hücresi üretim fabrikası 
ve panel üretim fabrikası olmak üzere üç fabrikadan 
oluşacak. Fabrikada dünyanın en yüksek teknoloji-
sine sahip güneş panelleri üretilecek. Bu anlamda 
dünyadaki önemli birkaç tesisten biri olacak. Ortağı-
mız Hanwha Q-Cells firması bu yatırıma bütün kay-
nakları ve stratejik birikimleriyle tam destek veriyor. 
Fabrikanın kapasitesi ilk etapta 500 megavat olacak 
ancak tesis yatırımını toplamda bin megavata kadar 
kapasite artışını mümkün kılacak şekilde planladık. 
Bu entegre fabrikanın kasım ayında temelini atmayı 
ve 2018 sonunda güneş paneli üretimine başlamayı 
hedefliyoruz.”

afriKa’nın en büyüK Hes’i 
angola’Da Yapılacak

Afrika’nın en büyük hidroelektrik santrali Ango-
la’da kurulacak. 2 bin 172 MW’lık Caculo Caba-

ca Hidroelektrik Santrali, ülkenin elektrik ihtiyacının 
yarısını karşılayacak. Çin Uluslararası Radyosu’nun 
haberine göre, Angola’nın Kuanza Norte eyaletine 
bağlı Dundo şehrinde yapılan temel atma töreniyle 2 
bin 172 MW kapasitesiyle Afrika’nın en büyük hidroe-
lektrik santrali olacak olan Caculo Cabaca’nın inşaası 
başladı. Santrali Çinli Gezhouba Grubu inşa edecek. 

Gezhouba Grubu’nun Genel Müdür Yardımcısı Ren 
Jianguo, 4 milyar 532 milyon dolar tutarındaki proje-
yi, 80 ay içinde tamamlamayı planladıklarını belirte-
rek proje ile bölgede yaklaşık 10 bin kişiye iş imkanı 
sağlanmasının ve projenin bitimiyle Angola’nın elekt-
rik talebinin yüzde 50’sinin karşılamasının öngörül-
düğünü söyledi. 

Angola’nın Çin Büyükelçisi Cui Aimin de son yıllar-
da Çin ile Angola arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin 
derinleştiğine vurgu yaparak “Çin, Angola’nın en bü-
yük ticaret ortağı. Angola ise Çin’in Afrika’daki ikinci 
büyük ticaret ortağı konumunda. Angola yatırım, fi-
nansman ve altyapı tesisleri inşası alanında Çin’le en 
yoğun işbirliği yapan Afrika ülkelerinden biri” dedi. 
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KarşıyaKa belediyesi Ges 
KapasiTesini Dört katına 

çıkaracak

İzmir Karşıyaka Belediyesi, mevcut güneş ener-
jisi santralinin kapasitesini dört kat artırarak 

tüm elektrik ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Karşı-
yaka Belediyesi, üç yıl önce İzmir Kalkınma Ajansı’nın 
desteğiyle Yamanlar Dağı eteklerindeki 10 bin met-
rekarelik arazide kurduğu ve Eylül 2014’te elektrik 
üretimine başlayan güneş santrali yatırımını 4 kat 
büyütecek. Güneşten elde edilen elektrik, bu sayede 
tüm belediye birimlerinde kullanılacak.

Güneş santralini yaygınlaştırmak ve belediyenin 
diğer birimlerinin de bu imkandan yararlanmasını 
sağlamak isteyen Karşıyaka Belediyesi, bu konuda 
yeni bir çalışma başlattı. Güneş santralinin üst kıs-
mındaki boş alana ve çatıları uygun olan belediye 
binalarına güneş panelleri yerleştirmek için resmi 
temaslarını sürdüren yetkililer, girişimlerin olumlu 
sonuçlanması halinde projeyi 4 kat büyütmüş olacak. 

Belediye şu anda mevcut güneş santralinde 2 bin 
13 adet güneş paneli ile üretim yapıyor ve bugüne 
kadar 700 bin liralık (1.502.752 kwh) elektrik ener-
jisi elde etti. Karşıyaka Belediyesi Yamanlar Gençlik 
Eğitim Merkezi, Yamanlar Piknik ve Mesire Alanı ile 
Türkan Saylan Kız Öğrenci Misafirhanesi’nin elektrik 
ihtiyacı buradan karşılandı.

batman enerji, siirT ve 
van’a Hes yapacaK

Batman Enerji, Siirt ve Van il sınırları içinde 318 
MW’lık Keskin Barajı ve HES kurmayı planlı-

yor. Batman Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 
Siirt’in Pervari ilçesi ve Van’ın Çatak İlçesi sınırları içe-
risinde iki kademeli olarak Keskin Barajı ve HES Pro-
jesi’nin yapılıp işletilmesi planlanıyor. 808 milyon 434 
bin TL bedelli santral Sinebel Deresi, Belenoluk Deresi 
ve Botan Çayı üzerine kurulacak. Proje kapsamında 
birinci kademenin kurulu gücü 48 MWe/49,40 MWm 
olacak. İkinci kademe ise 270 MWe/278,29 MWm ola-
rak planlanıyor. Projenin işletmeye alınması ile birlikte 
toplam kurulu gücün 318 MWe/327,69 MWm olacak.

Şirket, EPDK tarafından 2017 yılında ön lisans ve-
rilen projenin inşaat işlemlerini 4 yılda tamamlamayı 
planlıyor. Projenin inşaat aşamasında 100, işletme 
sürecinde ise 10 kişinin istihdam edileceği açıklandı. 

kazakistan ‘UranyUm 
banKası’ kurDu

Kazakistan, dünya benzeri olmayan düşük se-
viyede zenginleştirilmiş uluslararası uranyum 

bankasını açmaya hazırlanıyor. Uranyum potansiye-
lini etkin kullanmayı hedefleyen Kazakistan, düşük 
seviyede zenginleştirilmiş uranyum bankasını Doğu 
Kazakistan eyaletinde 29 Ağustos’ta hizmete sok-
tu. Bankayla, nükleer üretimi olmayan Kazakistan’ın 
uranyum satış piyasasını genişleterek Uluslararası 
Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) üye ülkelere istikrarlı 
olarak nükleer yakıt tedariki hedefleniyor. Ülkede 16 
şirketle 20 madende uranyum üretimi yapan Kaza-
tomprom Milli Enerji Şirketi’nden yapılan açıklamada, 
uranyum bankasının, UAEA ülkelerine nükleer yakıt 
tedarikinin yanı sıra ‘gizli teknolojinin yayılması riski-
ni azaltacağını, küresel güvenliği etkileyeceğini’ ileri 
sürüdü. Doğu Kazakistan eyaletindeki Ulba Metalürji 
fabrikasında yer alacak uranyum bankasında, yük-
sek ısıda gaz haline gelmiş şekliyle (hekzaflorür) 90 
metrik tona kadar düşük seviyeden zenginleştirilmiş 
uranyumun muhafaza edilmesi bekleniyor. Uranyum, 
berilyum, niyobyum ve başka maddelerin de üretildiği 
1949’da kurulan Kazatomprom’a ait fabrikada, geçen 
yıl 3 bin 679 ton uranyum elde edilmişti.
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THEMES OF THE CONFERENCE 

Check the latest updates on the 
Conference website!

HOSTED
     by Committee on Regulation of Natural Monopolies and Protection of Competition of Kazakhstan 

ABOUT ERRA

CONFERENCE VENUE

FIRST CONFERENCE SPONSORS

The Ritz-Carlton
The brand new Ritz Carlton Hotel stands as an icon above the bright 
lights of Astana being part of the Talan Towers. It brings a new level 
of luxury, provides royal views, convenient location and a full range of 
services and facilities.

Rethinking Energy: The Role of Renewable Energy in Meeting Climate 
Change Goals (How Policy Can be Used to Promote Renewables Markets; 
Mobilizing Investment into Renewables; Impact of Innovation on 
Renewables)

Current Status of the Energy Industry in Kazakhstan

Opportunities on Gas Markets and Competitiveness of LNG
(Investment, Incentives, Impact on Pipelines, Access, Interoperability)

The Energy Customer: The Changing Energy Market and its Regulation
(Prosumers, End-user Pricing, Changing Role of the DSOs)

SESSION
I:

SESSION
II:

SESSION
III:

SESSION
IV:

The Energy Regulators Regional Association (ERRA) is a voluntary organization comprising of independent energy 
regulatory bodies  primarily from Europe, Asia, Africa, Middle East and the United States of America. For more 
information on the Association and its Members, please visit: http://www.erranet.org



Petrol Ofisi Selim Şiper’i CEO olarak atadı
Selim Şiper, Petrol Ofisi A.Ş. tarafından CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Petrol Ofisi’nin 

Vitol Group tarafından devralınmasının ardından ataması yapılan Şiper, Petrol Ofisi’nin iş stratejisinin ye-
niden yapılanmasını yönetecek. Şiper, şu anki CEO Gülsüm Azeri’den devralacağı göreve 16 Ekim 

2017’de başlayacak. Gülsüm Azeri de Petrol Ofisi’nin ana şirketi VIP Turkey Holding B.V’nin Üst 
Yönetim Kurulu’nda (Supervisory Board) görev alarak Vitol direktörlerine katılacak. Selim 
Şiper, Türkiye CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi olduğu SHV Enerji şirketinden Petrol Ofisi’ne 
transfer oldu. Şiper, Türkiye’de başarılı bir strateji değişikliğine ve faaliyetlerin çeşitlendi-
rilmesine öncülük etmesinin yanı sıra Doğu Avrupa ve Asya ülkelerindeki SHV Enerji’ye 

ait birçok şirketin faaliyetlerini de yönetiyordu. Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Vitol Yatırımlar Bölümü Başkanı Javed Ahmed konuya ilişkin olarak; “Selim Şiper’in 
önümüzdeki heyecan verici dönemde Petrol Ofisi’ni yönetecek olmasından do-
layı çok memnunuz. Kendimizi yatırım yapmaya ve Petrol Ofisi yönetim ekibiyle 
birlikte yeni bir enerji ile güçlenerek geleceğe yönelik bir iş kurmaya adadık. Şu 
ana kadarki özverili çalışmalarından ve değerli katkılarından dolayı Sayın Gül-
süm Azeri’ye ayrıca teşekkür etmek isteriz” dedi. 
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Shell Türkiye’den  
bir küresel atama daha 

Shell Ticari Filo Sektör ve Kanallar Global Pazarlama Direktörü pozisyonuna Burçin Tok-
tamış getirildi. Burçin Toktamış’ın Shell’deki uzun soluklu kariyeri, 23 yıldır devam ediyor. 
Üniversite mezuniyetinin hemen ardından Shell’de çalışmaya başlayan Toktamış’ın, firmada 
23 yılı aşan tecrübesi bulunuyor. Bu süre içinde üretim planlama, ikmal zinciri, satış, iş geliş-
tirme, kanal yönetimi ve madeni yağ bölümlerinde yöneticilik yapan Toktamış, 9 yıldır Shell 
& Turcas’ın icra kurulunda da yer alıyordu. 2013 yılından bu yana Shell & Turcas Perakende 
Genel Müdür Yardımcılığı ile Satış ve Operasyon Müdürlüğü pozisyonunda bulunan Tokta-
mış, aynı zamanda Shell Petrol AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyordu. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1994 yılında mezun olan 
ve işletme üzerine yüksek lisansı bulunan Toktamış, 

Londra’daki görevine 1 Temmuz 2017 itibarıyla başladı. 

Siemens’in iletişimi  
Keçeci’ye emanet 

Siemens Türkiye üst yönetiminde gerçekleşen atama ile Gizem Keçeci, İletişim ve 
Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü görevine getirildi. Viyana Ekonomi Üniversitesi’nde aldı-
ğı işletme eğitiminin ardından Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan 
Keçeci, Vodafone Türkiye’de Pazarlama İletişimi Direktörlüğü, Danone Türkiye Pazarlama 
İletişimi Müdürlüğü ve Danone Afrika ve Ortadoğu Bölgesi Medya Müdürlüğü görevlerinde 

bulundu. Son olarak Vodafone Türkiye Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü olarak 
görev yapan Keçeci, 1 Ağustos 2017 itibarıyla Siemens Türkiye İletişim ve Kurum-
sal İlişkiler Direktörü olarak atandı. Keçeci, şirketin tüm kurumsal ve pazarlama 
iletişim faaliyetlerine ve ayrıca kurumsal ilişkiler yönetimine liderlik edecek. 
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Baştürk, Teksan Mali  
İşler Direktörü oldu

Enerji sektöründe Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji yatırımları ile bilinen Teksan Jene-
ratör, büyüme atağına ekibine kattığı yeni isimlerle devam ediyor. Bundan böyle Teksan 
Jeneratör’ün Mali İşler Direktörlüğü Ceyhan Baştürk’e emanet. Galatasaray Lisesi’nin 
ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nü bitiren Ceyhan Baştürk, İs-
tanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans 
Programını tamamladı.

Daha önce Mavi Giyim Denetim Direktörlüğü, Doğa Okulları Asist Öğretim Kurumları 
Mali İşler ve İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı ile Adel Kalemcilik Mali İşler Di-
rektörlüğü yapan Baştürk, Teksan Jeneratör’ün hedef ve politikaları çerçevesinde tüm 
mali süreçlerin yönetilmesinden sorumlu olacak.

Kazancı Holding’e 
yeni YK üyesi geldi

Kazancı Holding Yönetim Kurulu’nda üst düzey bir atama gerçekleşti. 2014 yılında yö-
netim danışmanı olarak Kazancı Holding’e katılan Barış Erdeniz, Kazancı Holding Yönetim 

Kurulu üyesi olarak atandı. 8 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla görevine başlayan Erdeniz, 
holding bünyesinde insan kaynakları, tedarik zinciri, bilgi teknolojileri, denetim, 

hukuk, tarım, turizm ve idari işler departmanlarından sorumlu olacak.
Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret ve İşlet-

me üzerine tamamlayan Erdeniz, 2012 yılında TÜRMAK Makina İş Geliştirme 
Müdürü olarak çalışmaya başladı. 2013 yılında Turuncu Pazarlama şirketini 
kuran Erdeniz, 2014 yılında ise yönetim danışmanlığı alanında faaliyet gös-
teren Erdeniz Danışmanlık şirketini kurdu. 

EWE Turkey Holding’de üst düzey atama
EWE Turkey Holding’in yeni COO’su (Chief Operating Officer) Hasan Yasir Bora oldu. 1 Ağustos 

2017 tarihinde yeni görevine başlayan Hasan Yasir Bora, 7 yıldır grup şirketlerinden Kayse-
rigaz’ın genel müdürü olarak görev yapıyordu. Bora, Kayserigaz, Bursagaz ve Enervis’in 
teknik fonksiyonlarından merkezi olarak sorumlu olacak.

1974 İstanbul doğumlu olan Hasan Yasir Bora, 1996 yılında Yıldız Teknik Üniver-
sitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek 
lisans ve ardından MBA eğitimini tamamladı. Çalışma hayatına 1996 yılında İGDAŞ 
İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş.’de başlayan Bora, 2004 yılında Arsan Doğalgaz Dağıtım 
Şirketi’nde proje koordinatörü olarak çalıştı. 2007’de Kayserigaz Doğalgaz Dağıtım 
Şirketi’nde Genel Müdür Yardımcısı olarak başladığı görevine, 2010 yılından itiba-
ren Kayserigaz Genel Müdürü olarak devam eden Bora, evli ve 2 çocuk babası.



Genel Enerji  
Kürt yönetimi ile anlaştı 
yeni ödeme planı tamamlandı
Genel Enerji, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 

ile petrol üretiminden kaynaklı alacaklarının tahsi-
li konusunda yeni bir anlaşma imzaladı. Irak Kürt 
Bölgesel Yönetimi, uzun zamandır ekonomik so-
runlar yaşıyor, bu nedenle de sadece Genel Ener-
ji’ye değil, başka şirketlere de ödeme yapamıyor. 
Ham petrolün varil fiyatının uzun zamandır düşük 

seyretmesinin yanı sıra Ceyhan’a uzanan petrol 
boru hattın terör saldırısı nedeniyle sık sık kapalı 
olması IKBY’nin gelirlerinde ciddi bir erimeye ne-
den oldu. Kürt yönetimini, ekonomik kriz nedeniyle 
peşmerge dahil kamu personeline maaşlarını dahi 
ödeyememişti. Kerkük-Yumurtalık hattından gün-
lük 550- 600 bin varil dolayında ham petrol akıyor. 

Genel Enerji 600 milyon dolara 
ulaşan alacaklarını tahsil etmek 
için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 
ile bir anlaşmaya vardı. Şirket, 
Tawke sahasının brüt gelirinin 
yüzde 4.5’ini, 1 Ağustos 
2017’den 31 Temmuz 2022’ye 
kadar olan dönemde alacak
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YAPICI DİYALOĞUN ÖNEMİNİ ARTIRACAK
Anlaşma ile ilgili bir açıklama yapan Genel Enerji Genel Mü-
dürü Murat Özgül, “Bu anlaşma, Tawke Üretim Paylaşım Söz-
leşmesi’nde önümüzdeki beş yıl nakit yaratmanın artmasını 
sağlayacak. Bu anlaşma, Kürt Bölgesel Yönetimi ile yapıcı bir 
diyalogun zirveye taşınması olacak ve diğer tüm paydaşlar 
için de değer yaratacak” dedi.

Bunun 350 bin varili Kerkük’ten, kalan miktar Kürt 
bölgelerinden sağlanıyor. 

Bu nedenle Genel Enerji’nin, IKYB’den 500-600 
milyon dolar dolayında alacağı olduğu belirtiliyor. 
Bir süredir borçların ödenmesi için görüşmeler ya-
pan taraflar nihayet ağustos ayının sonunda bir an-
laşmaya vardı. Enerji Panorama’nın ulaştığı bilgilere 
göre anlaşmanın ayrıntıları şöyle:

 �Anlaşma, Taq Taq ve Tawke sahalarında geçmiş 
döneme ait petrol satışlarına yönelik ödenmeyen 
haklarla ilgili olarak imzalandı.
 �Ödeme, anlaşma yürürlüğe girdikten sonra baş-
layacak.
 �Genel Enerji, Tawke sahasının brüt gelirinin yüzde 
4.5’ini, 1 Ağustos 2017’den 31 Temmuz 2022’ye 
kadar olan dönemde alacak.
 �Tawke’nin kar payıyla ilgili Genel Enerji’nin kapa-

ENERJİ PANORAMA • Eylül 2017 • 25

▶ Genel Enerji  Kürt yönetimi ile anlaştı yeni ödeme planı tamamlandı



Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı’na yapılan saldırılar 
petrol akışının sık sık durmasına neden oluyor

PİYASA DEĞERİ 4.8 MİLYAR DOLARA ÇIKMIŞTI

Genel Energy, Kuzey Irak’ta 
petrol ve doğal gaz çıkar-
mak üzere Mehmet Emin 
Karamehmet ve Mehmet Se-
pil tarafından kuruldu. 2011 
yılında, Nat Rothschild ve 
Tony Hayward tarafından 
kurulan ve halka açık olan 
İngiliz petrol yatırım şirke-
ti Vallares ile birleştirildi. 
Genel Energy Plc’nin bugün 
Kuzey Irak’ta toplam 6 böl-
gede petrol ve gaz arama ve 
çıkarma ruhsatı bulunuyor 
ve halen Taq Taq ve Tawke 
sahalarında fiili olarak pet-
rol üretimi yapıyor. Bilgin 
Enerji Grubu, geçen yılın 
başlarında Genel Energy 
şirketine yüzde 10.5 hissey-
le ortak olmuştu.
Çukurova Grubu’nun pat-
ronu Mehmet Emin Kara-
mehmet ile birçok işte bir-
likte çalıştığı Mehmet Sepil 
tarafından kurulan Genel 
Energy, 2002 yılından bu 
yana Kuzey Irak’ta faaliyet 
gösteriyor. Şirket en parlak 
dönemini bundan 5 yıl önce 

Kasım 2011’de yaşadı. Ge-
nel Enerji ve Vallares güç-
lerini birleştirdi ve Londra 
Borsası’nda Kasım 2011’den 
itibaren işlem görmeye 
başladı. İlk işlem gününde 
piyasa değeri yaklaşık 4 
milyar dolar düzeyindeydi. 
2013 yılı sonuna gelindiğin-
de şirketin değeri yaklaşık 
1 milyar dolar daha artarak 
4.8 milyar doları aşıp 5 mil-
yar dolara kadar dayandı. 
Bu dönemde Fas başta ol-
mak üzere Afrika kıtasında 
4 ayrı yerde arama yapan 
şirketin burada da hüsrana 
uğradığı belirtildi. Londra 
Borsası’nda ilk işlem gör-
düğü 2011 yılında yüzde 
50’si halka açık olan Genel 
Energy’de ünlü Rothschild 
Ailesi’nin de yüzde 8 payı 
bulunuyor. Karamehmet’in 
halen yüzde 24 hissesi olan 
şirketin uzun süre yönetim 
kurulu başkanlığını yapan 
Sepil, Temmuz 2015’te bu 
görevi Tony Hayward’a bı-
rakıp kenara çekilmişti.

Mehmet Sepil, Tony Hayward, Nathaniel Rothschild

site oluşturma ödemeleri, Tawke sahasının işleti-
leceği dönem boyunca ortadan kaldırılacak.
 � Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Tawke Üretim Payla-
şım Sözleşmesi’ndeki petrol masraflarına ilişkin 
tüm denetim düzenlemeleri ve Genel Enerji’nin 
31 Temmuz 2017’ye kadar olan Taq Taq’daki pet-
rol geliri payı üzerinde uzlaştı.
 �Genel Enerji’nin üretim bonusları ve Üretim Pay-
laşım Sözleşmesi’nin Taq Taq ve Tawke sahala-
rındaki sorumlulukları ile elde ettiği 30 milyon 
dolarlık net gelir, alacaklar karşısında kapatıldı ve 
artık ödenmeyecek.
 �Alacağın geri ödenmesi için önceki mekanizma 
uyarınca Genel Enerji, Tawke sahasından aylık 
yüzde 5 olan gelirini alacak. Taq Taq sahasındaki 
mevcut satışlar için elde edilen gelirler Kapasite 
Oluşturma Ödemeleri’nden sorumlu olmaya de-
vam edecek.
 �Tawke ve Taq Taq’ın Haziran ve Temmuz 2017 
ödenmemiş faturaların, Eylül ve Ekim 2017’de 
ödenmesi öngörülüyor. Bu yılın başından 31 
Temmuz’a kadar Tawke sahasındaki brüt üretim 
miktarı 109.000 bodp’a ve Brent petrol fiyatı 51 
dolar/Bbl ulaştı. 1 Ağustos 2017-31 Aralık 2017 
arasında benzer bir üretim ve petrol fiyatları bek-
lentisi taşınırken, Genel Enerji 30 milyon dolarlık 
bir gelir sağlayacak ve Tawke Kapasite Oluşturma 
Ödemeleri’nin yok edilmesi, 12 milyon dolar ta-
sarrufla sonuçlanacak.

▶ Genel Enerji  Kürt yönetimi ile anlaştı yeni ödeme planı tamamlandı
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Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği’nden 
(GAZBİR) yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede do-
ğal gaz tüketimi  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı’nın aldığı tedbirler ve doğal gaz dağıtım şirket-
lerinin yeni yatırımları sayesinde her yıl artarken 
sisteme yılda 1 milyon yeni abone ekleniyor. 2017 
yılında Türkiye’nin toplam doğal gaz talebi, 2016 yı-
lına göre yaklaşık yüzde 10’luk bir artışla 50 milyar 
metreküp olarak gerçekleşecek. Türkiye’nin 2016 
yılındaki toplam doğal gaz tüketimi 46.3 milyar met-
reküp olmuştu. 

Aynı yıl 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin toplam 
doğal gaz tüketimi 475 milyar metreküpe ulaşmıştı. 
2017 yılında AB ülkelerindeki toplam tüketimin yüz-
de 4’lük bir artışla 500 milyar metreküp seviyeleri-
ne gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye’nin toplam yıl-
lık gaz tüketimi, AB üyesi ülkelerin tüketimin yüzde 
10’luk kısmını oluşturuyor.

Avrupa ülkelerinde geçen yıl özellikle konut tü-
ketiminde belirgin bir artış gözlendi. Önceki yıllara 
göre Türkiye’de ve Avrupa’da mevsim normalleri-
nin altında seyreden hava sıcaklıkları ile doğal gaz 
tüketimi rekor seviyelere yükseldi. Almanya, Çekya, 
Fransa, Slovakya gibi Avrupa ülkelerinde yeni yapı-
lan binaların yarısında doğal gaz kullanan ısınma 

ve soğutma sistemleri entegre edildi. Bu da konut 
tüketimindeki artışı etkiledi. Türkiye’nin de tüketimi, 
doğal gaz dağıtım şirketlerinin yeni yatırımları ile 
her yıl artıyor.

Her yıl 1 milyon abone geliyor
Özellikle konutlarda her yıl 1 milyon yeni abone-

nin doğal gaza kavuşması tüketimde ciddi bir artışa 
neden oluyor. Türkiye doğal gaz piyasasında yürü-
tülmekte olan yeni yatırımlar ile 2017 yılında 100 
ilçe 2019 yılına kadar 110 ilçe daha doğal gaza ka-
vuşmuş olacak. Proje ile 4 milyon kişinin daha doğal 
gaza kavuşması ile toplam doğal gaz kullanan sayısı 
50 milyona ulaşacak. Bu çerçevede bu yıl sonunda 
50 milyar metreküp tüketim gerçekleşecek.

TÜKETİM BEKLENTİSİ REVİZE EDİLDİ
GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, geçtiğimiz mart ayında 
yaptığı açıklamada, Türkiye’de 2016 yılında yüzde 4 
gerileyen toplam doğal gaz tüketiminin bu yıl yüzde 
3.5 artarak 47.5 milyar metreküpe çıkacağının tah-
min edildiğini söylemişti. Tüketim artışı beklentileri-
ni yeni yatırımların etkisiyle artan kullanıcı sayısına, 
yani konutlardaki tüketim artışına dayandıran Yaşar 
Arslan “2016 yılında doğal gaz santrallerinin tüketi-
minde ortaya çıkan azalış trendinin yavaşlayacağını 
ve yatay bir seyir izleyeceğini söyleyebiliriz. Burada 
oluşan boşluğu da konut tüketimi dolduracak” de-
mişti. GAZBİR’in son açıklaması, bu yılki tüketimin 
beklentilerin üstünde olacağını gösteriyor. 

Türkiye’nin gaz tüketimi 
50 milyar metreküpe çıkacak
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kur-
ban Bayramı öncesinde akaryakıt dağıtım şirketleri-
ni marjlar konusunda yazılı uyarıda bulundu. Dağı-
tım şirketlerinin kar marjlarının öngörülen sınırları 
2-3 kuruş aştığını tespit eden Kurum, söz konusu 
yazıyla hem şirketlere pompa fiyatlarında indirim 
beklediğini iletmiş oldu hem de marjların daha fazla 
yukarı çıkması için adım attı. 

EPDK, son zamanlarda dağıtıcı ve bayi marjla-
rının (satılan her litre akaryakıttan aldıkları payın), 
Türkiye’de kriter olarak belirlenen Avrupa Birli-
ği (AB) ülkelerindeki marjlara göre zaman zaman 
yüksek olduğunu tespit etti. Bu saptama üzerine 
harekete geçen Kurum, Kurban Bayramı öncesinde 

dağıtım şirketlerini, tüketicinin mağdur edilmeme-
si konusunda kesin bir dille uyardı. Kurum, Kurban 
Bayramı’nı da içine alan 10 günlük tatil boyunca olu-
şacak insan ve otomobil mobilizasyonu dolayısıyla 
artacak akaryakıt tüketimini de dikkate alarak, tü-
ketici aleyhine gelişebilecek veya rekabeti olumsuz 
etkileyecek fiyat hareketlerinden kaçınılması gerek-
tiğini vurguladı.

Peki, EPDK neden bu uyarıyı yaptı? EPDK kaynak-
ları, Türkiye’deki marjların kriter olarak belirlenen 
Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Almanya’ya göre daha 
yüksek olduğunu belirterek, “Halen 2-3 kuruşluk bir 
sapma söz konusu. Kurum olarak bu konuda şirket-
leri uyardık. Bu yazı ile bir miktar indirim beklentisi 

EPDK’DAN DAĞITIM ŞİRKETLERİNE UYARI: 
Kar marjlarınız yükseldi, 
fiyatları düşürün
EPDK, Kurban Bayramı 
öncesinde akaryakıt dağıtım 
şirketlerini resmi bir yazı 
ile uyardı. Kurum, dağıtım 
şirketlerinin kar marjlarının 
öngörülen sınırları aştığını 
belirterek şirketlerden dikkatli 
olmaları istedi ve pompa 
fiyatında indirim beklentisini 
dile getirdi 
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de gündeme getirildi. Hem de bu uyarı ile marjların 
daha da yukarı çıkmasını engellemek istiyoruz. Aynı 
zamanda Kurban Bayramı’nda olası fırsatçılığın da 
önü kesilmiş oldu” değerlendirmesini yaptı. 

Akaryakıtta kar marjları nasıl belirleniyor?
Dağıtıcı ve bayi marjı toplamının takibinde en yük-

sek işlem hacimli 8 dağıtıcı firmanın bayilerine ilişkin 
EPDK’ya bildirilen ve ilan panosunda yer alan satış fi-
yatlarının ağırlıklı ortalaması dikkate alınıyor. Bu kap-
samda Türkiye ağırlıklı ortalama pompa fiyatından 
rafineri satış fiyatı düşülüyor. Böylece, ortalama marj 
bulunuyor. Bu marjın, Türkiye tarafından takip edilen 
Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Almanya için Avrupa 
Komisyonu resmi internet sayfasında yayınlanan ver-
gisiz pompa satış fiyatlarından ilgili ülkelerdeki ülke 
içi rafineri satış fiyatları düşülerek bulunan marjların 
ortalaması ile uyumlu olması gerekiyor.

Takip edilen ülkeler için ülke içi rafineri satış fiya-
tına ulaşılamaması durumunda, rafineri fiyatı olarak 
Platts European Market Scan’de CIF MED (Genova/
Lavera) başlığı altında ABD doları/ton cinsinden ya-
yınlanan günlük fiyatların ortalaması esas alınıyor. 
Söz konusu ülkelerle Türkiye arasında maliyetleri 
etkileyen yapısal farklılıklar olması durumunda mu-
kayeseler yapılırken EPDK bu farklılıkları da dikkate 
alıyor.

EPDK 3 KEZ TAVAN FİYAT UYGULADI
Petrol Piyasası Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 
14’üncü fıkrası uyarınca EPDK’nın petrol piyasasın-
da faaliyetleri veya rekabeti engelleme, bozma veya 
kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran 
veya doğurabilecek nitelikte anlaşma ve eylemlerin 
piyasa düzenini bozucu etkiler oluşturması halinde, 
her seferinde iki ayı aşmamak üzere faaliyetlerin 
her aşamasında, bölgesel veya ulusal düzeyde uy-
gulanmak için taban ve/veya tavan fiyat tespit etme 
ve gerekli tedbirleri alma yetkisi bulunuyor. EPDK, 
bu yetki çerçevesinde 2009, 2014 ve 2015 yıllarında 
tavan fiyat uygulamıştı. Şimdi gözler, EPDK’nın bu 
uyarı yazısının ardından dağıtım şirketlerinin ataca-
ğı adımlara çevrildi.
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Sonbaharda 
enerjide inşaat 
mevsimi başlıyor

Türkiye, bu yılı enerjide hem yurtiçi hem de yurtdışına önemli adımlar 
atarak geçiriyor. Yaz aylarında yapılan yerli ve yabancı onlarca 
yatırımcının katıldığı rüzgar önlisans ve YEKA ihaleleri, sektörü harekete 
geçirdi. Sonbahar aylarına ise bir süredir “bahar” havası yaşanan Rusya 
ile başlatılan enerji projeleri damga vuracak. Karadenizin altında devam 
eden boru döşeme çalışmalarına ekim ayındaki ÇED sürecinin ardından 
karadaki çalışmalar da eklenecek. Öte yandan Mersin Akkuyu’daki 
nükleer santral inşaatı da sonbaharda başlayacak… 

30 • Eylül 2017 • ENERJİ PANORAMA

 KAPAK   
Deniz Suphi 



Türkiye ile Rusya ilişkileri, tarihi bir dönemden 
geçiyor. İki ülke arasında Rus jetinin düşürülmesinin 
ardından tırmanan gerginlik, yerini bölgesel stratejik 
bakış açısı ve ticari “kazan-kazan” anlayışına dayalı 
ilişkilere bıraktı. Türkiye ve Rusya’nın yeni dönemde 
ilişkilerini, ağırlıklı olarak enerji ve Suriye politikaları 
tayin ediyor. Enerjide, şu iki temel proje öne çıkıyor: 
Türk Akımı Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ve Akkuyu 
Nükleer Santrali. 

Türk Akımı için ÇED Raporu’nun ekim ayında 
onaylanması bekleniyor. ÇED’le birlikte Türk karasu-
larında ve Trakya’da hummalı bir çalışma başlayacak. 
Bölgede kompresör istasyonu inşa edilecek, boru 
hatları döşenecek. Akkuyu Nükleer Santrali’nde de 
sonbaharla birlikte yeni gelişmeler yaşanacak. Rus-
lar’ın, Akkuyu’da Türk ortakları (Cengiz-Kolin-Kalyon) 
ile projenin yüzde 49’luk bölümü için imzaları bu dö-
nemde atması bekleniyor. Türk ortakların, 20 milyar 
dolar dolayında hesaplanan projenin finansmanı ko-
nusunda önemli rol üstleneceği belirtiliyor.

“Ulusal çıkar eksenli ilişki yönelimi”
Enerji Panorama, Türkiye’nin özellikle Almanya 

ile yaşadığı gerginliğin de nedeni olarak gösterilen 
Türk Akımı’nda gelinen noktayı, projeyi yürüten kay-
naklar ve enerji yönetiminin de görüşlerini alarak 
araştırdı. Önce, konuya bir perspektif kazandırmak 

için Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi ilişkilerin 
yakın geçmişine bir göz atalım. Türkiye ile Rusya 
ilişkilerini dayandığı zemin ekonomi, diğer bir deyiş-
le enerji.   Türkiye, Batı blokunda yer almayı tercih 
ettiği için Rusya ile ilişkilerini genelde konjonktürel 
beklentilere ve çıkarlara göre oluşturdu. Dış politika 
uzmanları, bu durumu, “ulusal çıkar eksenli ilişki yö-
nelimi” sözleriyle ifade ediyor. Ulusal çıkarların ör-
tüştüğü dönemde yükselen, çatıştığı dönemde karşıt 
kamplara ayrılan bir seyir izliyor. 

Türkiye ile Rusya’nın ekonomik ve siyasi yakınlaşması 
başta Almanya olmak üzere AB ülkelerini rahatsız ediyor.
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Bu tespit çerçevesinde Türk Akımı ve Akkuyu 
Nükleer Santrali, iki ülkenin de çıkarların örtüştüğü 
dev iki proje olarak nitelendiriliyor. Enerji sektörü 
uzmanları, bu nedenle söz konusu projelerin, politik 
düzlemde ciddi bir yol kazası yaşanmaması halinde 
hayata geçirilmesinin önünde bir engel görmüyor.

Almanya Enerji Bakanı Dışişlerine neden 
getirildi?

Elbette, bu dev projelerin hem bölgede hem de 
küresel ölçekte yansımaları oluyor. Enerji Ekono-
misi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, 
Almanya’nın son zamanlardaki agresif yaklaşımının 
hedefinde Türk Akım projesi olduğu düşüncesinde. 
Kumbaroğlu, Almanya’nın 2016 yılı Kasım ayında 
yaptırdığı bir araştırmanın ardından ilişkilerin eş 
zamanlı olarak bozulmaya başladığını belirterek, 
Türkiye ile Almanya arasında devam eden kriz or-
tamının gelecek dönemlerde artabileceği uyarısında 
bulundu. Kumbaroğlu, “Bu araştırmaya göre, Rus-
ya’dan Almanya’ya doğal gaz taşıyacak olan ikinci 
Kuzey Akım projesi, Almanya’yı Avrupa’nın doğal 
gaz merkezi haline getirebilir. Araştırma sonuçla-
rının yayımlanmasından hemen sonra Alman Eko-
nomi ve Enerji Bakanı’nın görev yeri değiştirilerek 
Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturdu. Bu değişimle 
birlikte, Almanya’nın dış politikasında enerji odaklı 
dönem ağırlık kazandı” saptamasında bulunuyor. 

Kumbaroğlu, araştırmanın ardından Almanya 
cephesinde “ya biz ya da Türkiye Avrupa’nın doğal 
gaz arz güvenliğinde merkez ülke olacak” anlayışı-

nın hızla yayıldığını belirterek, öngörülerini şu söz-
lerle paylaşıyor: 

“Bu durum, Türkiye ile Almanya arasında çıkar 
çatışması da beraberinde getirdi. Bu çıkar çatışma-
sında, Türkiye coğrafi konumu dolayısıyla Alman-
ya’dan çok daha üstün konumda çünkü kaynak çeşit-
liliği sağlıyor. Türk Akım projesi üzerinden Avrupa’ya 
gidecek gaz, ikinci Kuzey Akım projesi üzerinden 
geçecek gazın hacim olarak üçte birinden daha az. 

GAZPROM: 170 KM’LİK BORU  
HATTI DÖŞENDİ

Gazprom Dış Ekonomik Faaliyetler Departman Şefi 
Pavel Oderov, İzmir’de basın mensuplarına yaptığı 
açıklamada, “Türkiye hükümeti ile Gazprom arasın-
da Türk Akımı Doğal Gaz Boru Hattı’nın deniz kıs-
mından Avrupa Birliği’ne gaz sevkiyatını sağlayacak 
karadan devam eden kolunun yapımı ile ilgili görüş-
meler tamamlanmak üzere, ilgili protokoller imzala-
nıyor. BOTAŞ ile birlikte bu kolun yapımı için ortak 
girişim hazırlıklarını tamamlıyoruz, gaz boru hattının 
Türkiye’den geçeceği yerin arayışını sürdürüyoruz. 
Uygulama hızımız çok yüksek” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz haziranda gaz boru hattının denizden 
geçen kısmının Karadeniz’in Rusya kıyılarında dö-
şenmeye başlandığını hatırlatan Oderov, “Şu an 
itibarıyla yaklaşık 170 kilometre döşenmiş durum-
da, yılın sonuna kadar (boruları döşeyen) gemimiz 
Rusya’nın münhasır ekonomik bölgesinden Türki-
ye tarafına geçecek. Rus ve Türk taraflarının karar 
verdiği hızla ilerlendiği taktirde gaz boru hattının 
yapımının tamamlanıp 2019’un sonunda işletmeye 
alınacağından kesinlikle eminiz” diye konuştu.

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu
Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı
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Türkiye, aradaki farkı başta Hazar ve Doğu Akdeniz 
olmak üzere Avrupa’ya satacak Azerbaycan ve İsrail 
gazı sayesinde de kaynak çeşitliliği sağlıyor. Kaynak 
çeşitliliği hem rekabetçi bir piyasa oluşumunda hem 
de arz güvenliğinde AB lehine önemli bir farklılık ya-
ratıyor. Bu durum, Türkiye’yi Almanya’ya karşı avan-
tajlı pozisyona getiriyor.

Bu durumda da Türkiye’nin coğrafi avantajı, Al-
manya’nın ikinci Kuzey Akım projesi için büyük teh-
dit oluşturuyor. Türkiye-Almanya gerginliğinde bu 
durumun önemli bir rolü var.”

İlk gaz 2019’da gelecek
Projeyi yürüten taraflar ve enerji yönetimiyle yap-

tığımız görüşmelerde Türk Akımı Doğal Gaz Boru 
Hattı Projesi’nin inşaatının başladığını (Ruslar, Kara-
deniz’in altına boru hattını döşüyor) ve bu projenin 
“birinci fazı”nı oluşturan ilk boru hattından 2019 yı-
lının sonunda Türkiye’ye gaz verileceğini öğrendik. 
Kaynaklar, projenin Türkiye aşamasına ilişkin olarak 
da “ÇED süreci sonuçlanmak üzere, ekim ayında ra-
por çıkar. Daha sonra hızla inşaat başlayacak. BOTAŞ 
da 85 kilometrelik  bir boru hattını inşa edecek” dedi.

SONBAHARLA BİRLİKTE NÜKLEER 
HAREKETLİLİK BAŞLAYACAK

Akkuyu Nükleer Santrali’nde de sonbaharla birlikte 
yeni gelişmelerin gündeme gelmesine kesin gözüyle 
bakılıyor. Ruslar’ın, Akkuyu’da Türk ortakları Cen-
giz-Kolin-Kalyon ile projenin yüzde 49’luk bölümü 
için imzaları bu dönemde atması bekleniyor. Türk 
ortakların projenin finansmanı konusunda önemli 
rol üstleneceği belirtiliyor. Sektör kaynakları, “Türk 
ortakların proje finansmanında önemli rol oynaya-
cağı enerji kulislerinde konuşuluyor. Projenin top-
lam yatırım tutarı 20 milyar dolar dolayında hesap-
lanıyor. Türk ortakların bu konuda ciddi bir desteği 
olacağı yönünde sinyaller geliyor” diyor. 

RUS BAKAN NÜKLEER İÇİN  

TARİH VERDİ
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Akkuyu Nük-

leer Güç Santrali’nin (NGS) 1 No’lu enerji blokunun 

2023’te devreye alınabileceğini açıkladı. Rus Rossi-

ya 24 televizyonuna konuşan Novak, “Birinci blok 

inşaata başlama izninin alındığı tarihten itibaren 7 

yıl içinde devreye alınmalı. Türk tarafı, bu blokun 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldö-

nümünün kutlanacağı 2023’e kadar inşa edilmiş 

olmasını istiyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye Ekonomi Bakanı ile gerekli izinlerin alınma-

sı ile ilgili prosedürün hızlandırılmasını görüştüğü-

nü kaydeden Novak, “Bu yılsonu veya önümüzdeki 

yılbaşı projenin hayata geçirilmeye başlandığını ve 

inşaat prosedürlerini görmeyi umuyoruz” dedi. Rus 

bakan, projenin programlara göre daha hızlı ilerle-

diğini ve programlanan tarihten bir yıl önce dahi 

tamamlanabileceğini sözlerine ekledi.

Yaptırım uygulamalarının Akkuyu NGS’nin inşaat 

bitiş sürelerini etkileyip etkilemeyeceği sorusunu 

yanıtlayan Novak, “Nükleer sektöre herhangi bir 

yaptırım uygulanmadı, bu konuda herhangi bir risk 

görmüyoruz” diye konuştu.

Novak, Türkiye’deki elektrik enerjisi tüketiminin 

yılda yüzde 4-5 arttığına dikkat çekerek, 22 milyar 

dolarlık yatırımın planlandığı projenin Türkiye için 

çok önemli olduğunun altını çizdi.
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PrOjEnİn SOn DUrUMUnA İlİŞKİn BAŞlıKlAr ŞöYlE: 

 �Türk Akımı Doğal Gaz Boru Hattı için Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na Çevresel Etki Değerlen-
dirmesi (ÇED) başvurusu yapıldı. ÇED sürecinin, 
ekim ayının başında sonuçlanması bekleniyor. 
ÇED, boru hattının Türkiye karasularını ilgilen-
diren bölümü ile Trakya’da boru hattının inşa 
edileceği alanı içeriyor. ÇED sürecinin hemen 
ardından Trakya’da bir de kompresör istasyonu 
yapılacak. 

 �Proje, Karadeniz’in altına iki boru hattının dö-
şenmesini öngörüyor. Rusya, ilk boru hattının 
inşaatına başladı. Bu hattın, 2019 yılının yaz ay-
larında tamamlanması ve 2019 sonunda hizme-
te alınması hedefleniyor.

 �Her biri yıllık 15.75 milyar metreküp kapasiteye 
sahip iki hattan oluşan proje için öngörülen yatı-
rım tutarı 32 milyar TL düzeyinde hesaplanıyor.

 � - BOTAŞ da proje kapsamında hattın Türkiye’ye 
giriş yaptığı Trakya’da Kıyıköy’den Lüleburgaz’a 
kadar 85 kilometrelik bir boru hattı döşeyecek. 
BOTAŞ, inşa edeceği hatla Türk Akımı’ndan ge-

len gazı, kendi ulusal sistemine entegre edecek. 
BOTAŞ’ın da bu hattı en kısa sürede tamamla-
ması bekleniyor.

 �Türkiye’nin Rusya’dan Ukrayna üzerinden ve 
“Batı Hattı” olarak adlandırılan hattan gaz alım 
anlaşması birkaç yıla içinde sona erecek. Türk 
Akımı tamamlandıktan sonra Ukrayna by-pass 
edilecek. Türkiye, Mavi Akım’da olduğu gibi doğ-
rudan Türk Akımı üzerinden Rusya’dan yıllık 14 
milyar metreküp gaz almaya başlayacak. Rus 
gazı, Batı Hattı ile Ukrayna, Moldovya, Romanya 
ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye ulaşıyor.

 �Projenin ikinci aşaması ise Rus gazının Türki-
ye üzerinden Avrupa’ya arzını sağlayacak olan 
birinciye paralel ikinci bir boru hattı daha inşa 
edilecek. Karadeniz bölümünün inşaatını ve iş-
letmesini, Rusya üstlenecek. Kara bölümüne inşa 
edilecek ikinci hatla Avrupa’ya gaz arz edilecek, 
bu hat Türkiye ve Rusya tarafından ortak inşa edi-
lecek. Bu amaçla yeni bir şirket kurulacak. Taraf-
lar, bu şirkette yüzde 50-yüzde 50 ortak olacak.

SIRADA TERMİK VE HİDROELEKTRİK VAR 
Novak, Rusya’nın Türk yetkililerle termik ve hidro-
elektrik santrallerin yapımı ile ilgili yeni projeleri 
görüştüğünü belirtti. Novak, “Ortaklarımızla termik 
ve hidroelektrik santrallerin yapımı ile ilgili gelece-
ğe dönük yeni projeleri görüştük. Rusya santrallerin 
yapımı ve kendi şirketlerimiz üzerinden gerekli ekip-
manların tedariki konusunda büyük bir deneyime 
sahip. Enerji alanında güneş enerjisiyle ve rüzgarla 
çalışan santraller için gerekli ekipmanların üretimi 
dâhil olmak üzere işbirliği yapacağımızı umuyoruz” 
şeklinde konuştu. 

Türkiye ile Rusya arasında başlayan bu 

yakınlaşma başta Almanya olmak üzere Avrupa 

Birliği ülkelerini rahatsız ediyor. Enerji uzmanları, 

son aylarda Almanya ile şiddeti gittikçe artan 

gerilimin altında Türk Akımı projesi olduğu 

düşüncesinde… 

▶ Sonbaharda enerjide inşaat mevsimi başlıyor
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3 Temmuz 2017 tarihinde teklif çağrısına çıkılan 
Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı, Avrupa Birliği 
Bakanlığı tarafından Sivil Toplum Sektörü altında 
yürütülüyor. Sivil toplum kuruluşlarının kamunun 
politika ve karar alma süreçlerine daha fazla katı-
lımını destekleyen bu hibe programı ile örgütlü aktif 
vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının kapasite-
sinin güçlendirilmesi, aralarındaki işbirliğinin des-
teklenmesi ve kamu sektörüyle daha güçlü işbirlik-
leri kurulması hedefleniyor.

Hibe desteklerinden faydalanmak isteyenler si-
vil toplum kuruluşlarını ve aktivistleri destekleyecek 
yasal ve mali çerçevenin iyileştirilmesi; STK – kamu 
işbirliğinin güçlendirilmesi ve STK’ların hem kurum-
sal hem yönetsel kapasitelerinin geliştirilmesine 
yönelik proje tasarlayıp, sunabiliyor. Başvuru sahip-
lerinin faaliyetlerini tasarlarken bu öncelikli alanlar-
dan en az ikisine projelerinde yer vermesi gerekiyor.

PrOjE SÜrESİ VE UYGUlAMA YErİ
Tüm proje faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleşi-

yor olması şartı bulunuyor. Ancak başvuruda, gerek-
çesi açıklanması durumunda, bazı proje faaliyetle-
rinin yurtdışında gerçekleştirilmesi de mümkün. Bu 
durumda, bu faaliyetlerin projenin büyük bölümünü 
oluşturmaması da gerekiyor. Proje uygulama süresi 
en az 18 en fazla 24 ay olabiliyor.

nE KADAr HİBE DESTEĞİ VErİlİYOr?
Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programının toplam büt-

çesi 2 milyon 500 bin avrodur. Başvuru sahipleri proje 
faaliyetleri için en az 250 en fazla 500 bin avroya ka-
dar hibe desteği alabiliyor. Hibe tutarı toplam uygun 
maliyetlerin en az yüzde 50, en çok yüzde 90’ı olabilir.

BAŞVUrU nASıl VE nErEYE YAPılıYOr?
Başvurular İngilizce yapılıyor. Başvurular ilk aşa-

mada Hibe Başvuru rehberi A Bölümünde belirtilen 
Ön Teklif (Concept Note) doldurularak Merkezi Fi-
nans ve İhale Birimine (MFİB) yapılıyor. İlk değerlen-
dirme sadece bu ön teklif üzerinden yapılacağından, 
başka bir ek doküman gönderilmesi gerekmiyor.

Bir kuruluş başvuru sahibi veya eş-başvuran 
olarak sadece bir başvuru yapabiliyor, yalnızca bir 
hibeden yararlanabiliyor.

Ön teklifler üzerinden yapılacak değerlendirme 
sonucu kısa listeye kalan başvuru sahiplerinden 
Hibe Başvuru Formu B Bölümünü yine İngilizce dol-
durarak mantıksal çerçeve ve bütçeleri ile birlikte 
başvurularını tamamlaması isteniyor.

SOn BAŞVUrU TArİHİ nEDİr?
Ön tekliften oluşan ilk başvuruların 6 Ekim 2017 

saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine 
elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor.

GÜÇLÜ ORTAKLIK GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ

Avrupa Birliği Bakanlığı sivil toplum kuruluşları 
arasındaki ortaklık ve ağların güçlendirilmesini 
hedefleyen yeni bir hibe programı başlattı.
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Norveç kökenli danışmanlık, denetleme ve risk 
yönetimi şirketi DNV GL tarafından hazırlanan “Ener-
ji Geçiş Görünümü (Energy Transition Outlook)” ra-
porunun en önemli bulgularından biri, dünya enerji 
sisteminin hızlı elektrifikasyonu ile birlikte enerji ve-
rimliliğinin küresel ekonomik büyümeden daha hızlı 
gelişecek olması. Verimlilik alanındaki gelişmeler ve 
artan yenilenebilir yatırımları sayesinde, 2030’dan 
itibaren enerji talebinin düz seyredeceğini açıklayan 
rapora göre, yenilenebilir enerji kaynakları 2050 yı-
lına kadar küresel enerji arzının neredeyse yarısına 
ulaşacak. Küresel gaz arzının ise 2034’te petrolün 
üzerinde olacağını ve 2035’te zirve noktasına ulaşa-
cağını öngören çalışma, orta vadede en büyük enerji 
kaynağı olarak gazı gösteriyor. 

Dünya enerji sisteminin elektrik enerjisini 
her alanda kullanır duruma gelmesiyle 
birlikte, enerji verimliliğinin küresel 
ekonomik büyümeden daha hızlı gelişmesi 
ve 2030’dan itibaren enerji talebinin düz 
seyredeceği tahmin ediliyor. Gelecekteki 
enerji sistemlerinin GSYİH içinde daha düşük 
bir paya ihtiyaç duyacağını belirten “Enerji 
Geçiş Görünümü” adlı araştırmaya göre, 
yıllık toplam enerji harcamaları artmadan 
yenilenebilir bir geleceğe geçiş mümkün. Öte 
yandan Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen 
küresel sıcaklık artışını yüzyılın sonuna kadar 
2˚C altında tutma hedefi için daha hızlı 
yol alınmazsa, gezegenin 2.5˚C sıcaklığa 
ulaşması kaçınılmaz görünüyor

dünya enerji talebi 
2030’dan itibaren 
platoda seyredecek
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DNG GL’nin Başkanı ve CEO’su Remi Eriksen, rapor lans-
manında, çalışma bulgularını şöyle açıkladı: 2030 yılından 
itibaren, enerji talebi daha geniş bir elektrik enerjisi uygula-
masıyla ve daha yüksek bir verimlilikle yönlendirilmiş oldu-
ğundan, dünya bir havzaya yaklaşıyor. Enerji arzının hızlı bir 
şekilde çözülmesi ve gazın en büyük enerji kaynağı olmasına 
rağmen 2050 yılına kadar enerji karışımının neredeyse yarısı-
nı telafi eden yenilenebilir enerji olacak.

Enerji talebinin ve karbondioksit emisyonlarının gayrisafi 
yurt içi hasılaya (GSYİH) ve nüfus artışına paralel hareket et-
tiğini belirten Eriksen, “Özellikle yenilenebilir enerji kaynak-
larının etkisiyle elektrik enerjisi endüstri, ulaşım ve gündelik 
yaşama daha sık uygulanabilecek. Bu anlayış, dünyanın her 
köşesindeki enerji tedarik ve tüketim süreçlerini olumlu et-
kiyecek” diyor. 

Enerji yoğunluğu hızlanan elektrifikasyon ile 
azalıyor

Enerji verimliliği göstergesi olan enerji yoğunluğu; enerji 
tüketiminin (tep, joule) finansal bir göstergeye oranı olarak 
tanımlanabilir. Araştırma, enerji tüketiminin GSYİH’ye oran-
lanması ile son 20 yıldır ortalama yüzde 1,4 azaldığını ve bu 
oranın neredeyse iki katına çıkarak yılda ortalama yüzde 2,5 
gerilemeye devam ettiğini gösteriyor. Dünya enerji sistemle-
rinin enerji verimliliğindeki değişikliklere karşı oldukça has-
sas olduğunu gösteren bu azalmanın ana sebebi, hız kazanan 
elektrifikasyon. Basit ifadeyle, elektrik kullanımı fosil yakıt-
lara kıyasla daha verimli ve daha az ısı kaybına yol açıyor. 
Her zamankinden daha da fazla güneş ve rüzgar enerjisinin 
kapasiteye eklenmesi ile birlikte yalnızca önemsiz enerji ka-
yıpları oluşuyor ve verim geçmişe oranla hayli artıyor.
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2033’te küresel hafif araç satışlarının yarısı 
elektrikli olacak

2050 yılına kadar yenilenebilir enerji ve fosil ya-
kıtlar, küresel enerji karışımında neredeyse eşit pay 
sahibi olacak. 2020’den 2028’e kadar düz ilerleyece-
ği tahmin edilen petrol talebi, elektrikli araç kullanı-
mının artması ile birlikte bu noktadan sonra önemli 
ölçüde düşüş gösterecek. Petrol ve gaz endüstrisi 
mevcut düşük fiyat ortamında etkili konumda olma-
yı sürdürse de ilerleyen yıllarda yenilenebilir enerji 
maliyet performansını daha hızlı bir oranda artı-
racak. Elektrikli araçlar, 2022 yılında içten yanma-
lı araçlar ile maliyet eşitliği sağlayacak ve 2033’te 
dünya çapında yeni hafif araç satışlarının yarısı 
elektrikli olacak.

Paris hedefleri tutmazsa gezegenin sıcaklığı 
2.5˚C ulaşacak

Daha fazla verimliliğe ve fosil yakıtlara olan ba-
ğımlılığın azalmasına rağmen, Enerji Geçiş Görünü-
mü, 2015 Paris İklim Anlaşması’nın sıcaklık hedefleri 
konusunda karamsar. Rapora göre, küresel sıcaklık 

artışını yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında 
tutma hedefi başarılı olmayacak ve gezegen 2.5˚C 
sıcaklığa ulaşacak. Rapordaki olumlu gelişmelere 
rağmen, sıcaklık artışı tehdidine dikkat çeken Erik-
sen, “Enerji talebinin düzleştirilmesi ve emisyon-
ların yarıya indirilmesi durumunda bile, rapordaki 
modelimiz 2°C’lik karbon bütçesinin önemli ölçüde 
aşılacağını gösteriyor. Bu tahminlerin hükümetlere 
ve karar vericilere yönelik bir çağrı olarak görülmesi 
gerek. Enerji sektörü daha önce cesur adımlar attı, 
ancak şimdi daha da büyük adımlar atmaya ihtiyacı 
var” önerisinde bulunuyor. 
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Dünyanın şu anki enerji tüketimi, mevcut 
GSYİH’nın yüzde 5’inden az ve bununla 
birlikte, 2030 yılına gelindiğinde dünya enerji 
tüketiminin küresel GSYİH içerisindeki payı 
yüzde 3’ten daha az olacak. Solar PV ve rüzgar 
giderleri ise sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 16 
oranında azalacak.
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Yaklaşık 16 milyon kişiyi etkileyen Harvey 
Kasırgası, ABD’nin enerji sektörünün kalbi 
konumundaki Teksas eyaletinde tam 
anlamıyla yıkıma yol açtı. Ülkenin en büyük 
dördüncü şehri Houston’ı sular altında 
bırakan Harvey Kasırgası sırasında en az 66 
kişi hayatını kaybetti, 43 bin kişi sığınaklara 
alındı. Harvey Kasırgası’nın bıraktığı hasarı 
kapsamlı olarak değerlendirmek için henüz 
erken olsa da uzmanlar ülkenin enerji 
direncindeki düşmenin de incelenmesi 
gerektiğini düşünüyor. Petrol fiyatları, ABD’de 
meydana gelen kasırganın ardından yükseldi 
ve etkilenen bölgelerde petrol üretiminin 
durdurulmasıyla bu yükseliş hızlandı

ABD’nin Şeyl Çağı, 
Harvey Kasırgası’na 
takıldı
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Amerika Birleşik Devletleri’nin petrol ve gaz endüstrisi-
nin kalbi olan Körfez kıyılarındaki tropik fırtına, 12 yıl önce 
New Orleans’ta meydana gelen Katrina Kasırgası felaketini 
bir kez daha yaşattı. Harvey Kasırgası da Katrina gibi ABD 
enerji sektörünün hava şartlarının bozulmasından ne kadar 
fazla etkilendiğini açıkça gösterdi. Benzinin en yakın vadeli 
fiyatı, kasırganın ABD’nin ham petrol rafineri kapasitesinin 
dörtte birinin bulunduğu Teksas’ı vurmasıyla birlikte yüzde 
6.8 yükseldi. ABD genelinde benzinin varil fiyatı, bir gece de 
2,45 dolardan 2,52 dolara yükseldi. Amerika’nın beşinci en 
işlek konteyner limanı olan Houston’da ticaretin durmasının 
etkisi olarak ekonomi küresel çapta etkilendi.

Yakın tarihli Katrina Kasırgası ile karşılaştırma yapan 
uzmanlara göre, ABD enerji sektörünün bugünkü durumu 
2005’dekinden çok daha farklı bir konumda. O zamandan 
beri kaya gazı (şeyl gaz) devrimi, petrol tarihindeki en hızlı 

üretim patlamasını sağladı. ABD’yi en büyük ithalatçıdan 
rafine edilmiş en iyi ihracatçı haline getiren şeyl etkile-

rinin dünya çapında yayılmasını sağlayan bu süreç-
te petrol fiyatları, eski kıtlık korkularının yerini alan 
yeni bolluk hissi ile yer değiştirerek düştü. Küresel 
petrol stokları yükseldi ve her şeyin ötesinde ABD 
doğal gazı ve yenilenebilir enerji kaynakları da art-
tı.

ABD’deki taşkınlara maruz kalan Gulf Coast’ta-
ki yani Körfez kıyısında petrol ve gaz altyapısının 
yoğunlaşması, bölgeyi hava olaylarına da açık 

hale getiriyor. Son 10 yılda benzeri görülmemiş 
seviyelere ulaşan Körfez’deki ham petrol altyapısı, 

ülke çapında yüzde 75’lik bir artışa ulaştı ve ABD ham 
petrolünün neredeyse üçte ikisini oluşturuyor. Oysa bu 

miktar 2005’te yüzde 54’tü. Başka yerlerde kapasite düş-
tükçe, Körfez kıyısının payının artırılarak çözüm üretildiği ve 
ülkedeki toplam rafineri faaliyetlerinin neredeyse yarısına 
tek başına ulaştığı da biliniyor.

Enerji ihracatının yüzde 90’ı Körfez’den yapılıyor
Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikası Merke-

zi’nde Kıdemli Araştırma Uzmanı Antoine Halff bu durumu 
şöyle özetliyor: İç tüketimin azalışı ve ihracatın artmasıyla 
birlikte ABD petrol ithalatı bağımlılığı, 2005 yılında yüzde 60 
gibi yüksek bir orandan geçen yıl yüzde 25’e geriledi. Kağıt 
üzerinde enerji güvenliği için büyük bir adım gibi görünse 
de Harvey Kasırgası, en çok Körfez kıyısı altyapısını vurdu. 
Körfez’deki Teksas ve Louisiana kıyı şeridindeki işletme ra-
fine kapasitesi, Katrina arifesinde günde yaklaşık 7 milyon 
varil seviyesindeyken en son sayımda 9.7 bpd’ye (Barrel per 
day-bpd- Günlük petrol üretimi) ulaşmıştı. 
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Körfez kıyısına olan benzer bağımlılık, lojis-
tik için de geçerli. Artan petrol ihracatı ve düşen 
ithalatla birlikte, ABD geçen yıl net ürün ihra-
catçısı (hem bitmiş ürün hem de harmanlama 
bileşenleri dahil) haline geldi. Halff’a göre, brüt 
ihracatın yaklaşık yüzde 90’ı Körfez kıyısından 
gelirken bölge, neredeyse tüm diğer petrol ihraç 
ürünlerindeki artışı geniş bir marjla sürdürüyor. 
2016’dan itibaren Körfez, ABD’nin ham petrol 
ihracatının yüzde 54’ünü, doğal gaz sıvılarının 
yüzde 68’ini, dizelin yüzde 86’sını ve jet yakıtının 
yüzde 75’ini sağlıyor.

KASIRGANIN ÜSTÜNE  
KUZEY KORE DE EKLENDİ

Petrol piyasalarında Eylül ayının ilk haftası, ABD’de 
yaşanan kasırga ile Kuzey Kore’de yaşanan geliş-
melerin piyasa üzerine etkilerinin haftalık verilerle 
takip edilmesi ile başladı. Küresel piyasalarda, ge-
çen hafta etkisi azalan Kuzey Kore gerilimi, Kuzey 
Kore’nin “hidrojen bombası” denemesiyle yeniden 
gündeme geldi. Uzmanlara göre, söz konusu gerilim 
petrol fiyatlarını oynak hale getirdi ve volatile yapı 
bir süre devam edecek. Brent petrolün varil fiyatı 
en yüksek 52,92 doları gördü. Aynı zamanlarda Batı 
Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 47,29 do-
lardan alıcı buldu.
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Son 10 yılda, ABD enerji sektörünün kendine 
güveninde yaşanan bu hızlı artışa karşın ABD’ye 
bağlı petrol ürünleri, şimdi Harvey’den kaynak-
lanan arz kaybını telafi etmek için dünyanın dört 
bir yanında mücadele ediyor. ABD’deki şeyl patla-
masının beklenmedik sonuçlarından biri de gide-
rek daha karmaşık ve entegre enerji sistemleri ve 
bunların artan ortak güvenlik açıkları. Görünüşte 
zarara uğramaksızın duran kıyı rafinerileri, boru 
hatları ve pazara giriş için bağımlı oldukları ihracat 
tesisleri, havanın bozulma riskine maruz kalıyor.

Bu tür hava felaketlerinin enerji sektöründeki 
ciddi güvenlik açıklarını ortaya çıkarttığını belir-
ten Halff’a göre, ABD’nin stratejik petrol rezervleri, 
Katrina’da olduğu gibi, yerel bir bozulma duru-
munda kolayca erişilemez veya kullanılamaz hale 
geldiğinde, az miktarda doğrudan kullanımı dene-
nebilir. Halff, kasırga sonrası petroldeki uygulama-
ları da şu sözlerle eleştiriyor: “Harvey Kasırgası, 
petrol üretimindeki belirsizliği ve büyümenin her 
durumda devam etmediğini hepimize hatırlattı. Pi-
yasadaki değişiklikler, on yıllar önce tasarlanmış 
ihtiyati tedbirlerin kapsamlı bir şekilde incelen-
mesini kesinlikle garanti ederken, sadece ‘fazla’ 
stokların daha fazla çalışılmadan acele bir şekilde 
satılması yoluna başvurmak kesinlikle tavsiye edi-
lemez.”

ABD’DE HER YIL 6 KASIRGA YAŞANIYOR
 î 1900 yılında Teksas’ın Galveston kentini etkileyen 

kasırgada 8 binden fazla can kaybı olmuştu ve bu ka-
sırga hala Amerikan tarihinin en çok ölüme neden olan 
kasırgası.

 î 1928 yılında Florida’nın güneydoğusunu etkileyen 
kasırga yüzünden de 2 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.

 î Yakın tarihin en çok ölüme neden olan kasırgası ise 
2005 yılında New Orleans’ı kasıp kavuran Katrina kasır-
gası oldu. Katrina yüzünden çok büyük hasar kaydedildi, 
zararın 108 milyar doları geçtiği tahmin ediliyor. Kasırga 
sırasında en az 1,200 kişi de öldü.

 î Teksas eyaletinin son 50 yılda karşılaştığı en büyük 
kasırga olan Harvey, aynı zamanda 2005 yılındaki Kat-
rina Kasırgası’ndan bu yana ülkenin yaşadığı en büyük 
doğal felaket. Yetkililerin yaptığı açıklamada kentin yüz-
de 70’i felaket sırasında 45 cm derinliğinde sel suları 
altında kaldı. Hükümet, kurtarma ve yeniden yapılan-
ma faaliyetleri için Kongre’den 7 milyar 850 bin dolar 
kaynak talebinde bulundu. Teksas Valisi Greg Abbott ise 
felaketin izlerinin silinmesi ve yaşamın kasırga öncesi 
şartlara döndürülebilmesi için 125 milyar dolara ihtiyaç 
olduğunu söyledi.
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▶ ABD’nin Şeyl Çağı, Harvey Kasırgası’na takıldı



Enerji 
sektöründe 
yapay zeka 
dönüşümü

Son günlerin en çok tartışılan konularından biri yapay zeka. Günümüzde 
artan sayıda sektör yapay zeka, blockchain ve robotik teknolojilerle etkileşime 
giriyor. Sürekli gelişmekte olan akıllı enerji uygulamalarıyla birlikte yapay zeka 
teknolojilerinin enerji sektöründeki teknolojilere uyum sağlama hızı gittikçe 
yükseliyor. 4. Sanayi Devrimi adı verilen bu sürecin merkezi bir parçası olarak 
başta enerji sektörü ve sektör bileşenleri görülüyor
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Enerji dağıtımında bir yan rol oyuncusundan 
daha üstün görevler atfedilen yapay zeka tek-
nolojileri ile etkili üretim ve hizmet operas-

yonları gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Yapay zeka 
teknolojilerinin akıllı şebeke yapısı için gerekli olan 
aktif yönetim potansiyeline sahip olduğunu düşünen 
uzmanlara göre, yapay zekanın güçlü istihbarat sis-
temi ile şebekeyi dengelemesi, talebi yöneterek ey-

lemler üzerinde pazarlık yapabilmesi ve gerektiğin-
de kendini iyileştirerek bir dizi yeni ürün ve hizmet 
sağlayabilmesi mümkün. 

Önümüzdeki 10 yıl içinde yapay zeka kavramıy-
la gelen teknolojilerin, robotik gelişmelerle birlik-
te sadece enerji değil; çeşitli sektörleri etkilemesi 
bekleniyor. Akıllı şebekelerle birlikte kullanıma gi-
ren cihazlarda ve talep yönetimindeki ilerlemelerde 

Yapay Zeka (AI):
YAPAY ZEKANIN FİKİR BABASI TURING
Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robo-
tun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yeri-
ne getirme kabiliyeti. Yapay zekâ çalışmaları genellikle 
insanın düşünme yöntemlerini analiz ederek bunların 
benzeri yapay yönergeleri geliştirmeye yöneliktir. Kav-
ramın geçmişi modern bilgisayar bilimi kadar eskidir 
ve fikir babası, “Makineler düşünebilir mi?” sorunsalı-
nı ortaya atarak makine zekâsını tartışmaya açan Alan 
Mathison Turing’dir. 1943’te II. Dünya Savaşı sırasında 
kripto analizi gereksinimleri ile üretilen elektromeka-
nik cihazlar sayesinde bilgisayar bilimi ve yapay zekâ 
kavramları doğdu. Bilgisayar biliminin kurucusu sayı-
lan Turing’in hayatını anlatan “The Imitation Game” 
(2014) filmini izlemenizi öneririz.
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sektördeki yapay zeka türevi uygulamaların izlerini 
görmek mümkün. Dağıtık enerji kaynaklarının yö-
netimi, akıllı altyapılar, sensörler ve sayaçlar enerji 
sektörünün uzun zamandır konusu. Şebekedeki ta-
lep seviyelerini otomatik olarak algılayarak enerjiyi 
düşüren bugünün akıllı cihazlarının, yapay zeka ta-
rafından güçlendirilerek blokchain (blok zincir) ile 
kaydedilebilir hale getirilmesi planlanıyor.

Her yeni gelen teknolojinin uygulamaya girme 
sürecinde olduğu gibi blok zinciri ve yapa zeka kul-
lanımları konusunda da yalan yanlış bilgiler oldukça 
fazla. Uzmanlar, enerji sektörü için şu anda sadece 
bazı gereksinimleri karşılamaya yarayan ve gelişim 
süreci devam eden bu sistemlerin kullanım alanları-
nı şöyle özetliyor:

 �Yenilenebilir enerji üretim tahmini, ekipman bakı-
mı, rüzgar ve güneş enerjisi verimliliği, depolama 
analizi ve yenilenebilir enerji yönetimi. Alman-
ya’da EWeLiNE adlı bir makine öğrenme progra-
mı, şebeke operatörleri için önümüzdeki 48 saat 
boyunca yapay zekayı kullanarak yenilenebilir 
enerji çıktılarını hesaplamada yardımcı olması 
için bir erken uyarı sistemi olarak çalışabiliyor. 
General Electric, rüzgar türbini verimliliğini ve 
güç üretimini yaklaşık yüzde 5 artırmak ve bakım 
maliyetlerini yüzde 20 oranında düşürmek için 
yapay zeka kullanıyor.
 �Talep yönetimi ve tepkisi, enerji yönetim sistem-
leri oluşturma, enerji verimliliğini de kapsayan 
alanlarda yapay zeka kullanımının çoğalacağı 
tahmin ediliyor. Yapay zeka odaklı şirketleri De-
epMind’i kullanan Google, toplam veri merkezi 
güç tüketimini yüzde 15 oranında azalttığını ve 
bu yatırımlarının birkaç yıl içinde yüz milyonlarca 
dolar olarak döneceğini duyurmuştu. Google, ya-

pay zeka kullanarak soğutma amacıyla tüketilen 
enerji kullanımında yüzde 40’lık bir tasarruf da 
sağlamıştı. 
 �Altyapı ve şebekenin performans yönetimi, yapay 
zeka kullanımında dikkat çeken diğer alanlar. Bu 
alandaki kullanım örnekleri arasında dijital varlık 
yönetimi, ekipman bakımı, üretimi ve yönetimi bu-
lunuyor. Yapay zeka teknolojisi kullanan Siemens 
tarafından yapılan bir testte, yapay zeka bir gaz 
türbininin yakma ünitesinin kontrolünü ele ge-
çirdikten sonra, azot oksit seviyelerinin yüzde 20 
oranında düştüğü açıklanmıştı. Ayrıca Siemens’in 
düşük maliyetli veri barındıran endüstriyel bulut 
platformu MindSphere’i IBM Watson ile birlikte 
çeşitli analizler sunmak için kullandığı biliniyor.

BLOK ZİNCİRİNİ  
KRİPTO PARALAR DOĞURDU

Dijital para birimi Bitcoin’in de altyapısını oluşturan 

bu sistem, veri tabanı işlemlerinin doğrulanmış ve 

güvenli bir şekilde bir ağ üzerinde depolandığı ve 

yönetildiği teknolojiyi ifade ediyor. Söz konusu veri 

tabanı, her işlemin kendi veri tabanı kopyasına sa-

hip olduğu bir düğüm ağı tarafından yönetiliyor.
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•  Sektörel İzleme ve Değerlendirme

• Yatırım Stratejisi ve Planlama

• Proje Değerlendirme

• Saha Etüdü

• Temel Dizayn

• Fizibilite

• Elektrik ve Doğalgaz Tarife Metodolojisi ve Analizi

• Elektrik ve Doğalgaz Sektörlerinde Stratejik Mevzuat Analizi

• Termik Santral İşletme ve Bakım Hizmetleri



 � Hayatınızdaki negatif 
düşüncelerin yerine başka 
şeyler koyun

Gün içinde zihninizde olup bitenler, as-
lında nasıl düşündüğünüzü ve nasıl hisset-
tiğinizi belirler. Bu yüzden zihninizin içinde 
olup bitenleri sorgulamaya başlayın. Ken-
dinize şu soruyu sorun: Hayatımdaki üç 
olumsuzluk kaynağı neler? Bu, size yakın 
birisi de olabilir, sürekli ziyaret ettiğiniz bir 
internet sitesi veya uygulama da… Hatta 
bir televizyon programı, bir şarkı da olabi-
lir. Sonra yeni bir sayfa açın ve hayatınız-
da bu üç şeyle daha az vakit geçirmek için 
neler yapabileceğinizi sıralayın. Kendinize 
bir eylem planı çıkarın ve önümüzdeki bir 
hafta boyunca bu planı uygulayın.

10 adımda pozitif düşünme 
alışkanlığı edinmenin yolları

10 adımda pozitif düşünme alışkanlığı edinmenin yolları
Hepimizin zihninden gün içinde türlü türlü düşünceler 
geçiyor. Kafamızın içinde yaşanan bu diyaloglar, 
kişisel yorumlar, etkili kelimeler, olaylar, alışkanlıklar 
hayatımızın geri kalanını belirliyor. Eğer zihninizin 
içinde negatif düşünceler geziniyorsa bunun hayatınızın 
her köşesini etkilemesi kaçınılmaz. Zihninde negatif 
düşünceler taşıyan kişi, etrafı kapkara bir gözlük 
camından gören birinden farksızdır. Negatif düşünceler 
hayatın renklerini soldurur, gerçekleri olduğundan farklı 
algılamamıza neden olur. Pozitif düşünmenin ne kadar 
önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki bu düşünme 
şekli nasıl kazanılır ve bir alışkanlık haline getirilir?
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 � olumsuz bir durumla karşılaştığınızda 
bunun iyi veya yardım edici yönlerini 
düşünün

Hayata olumlu ve olumsuz bakan iki kişi arasın-
daki en büyük fark, engellerle veya zor durumlarla 
karşılaşıldığında ortaya çıkar. Zorluklarla veya en-
gellerle karşılaştığınızda olumsuz duyguların esiri 
olmamak için kendinize şu soruları sorun:

En iyi arkadaşlarım veya ailem bana nasıl bir 
destek verdi? Bu durumun içindeki tek iyi taraf ne-
dir? Bu durumdan öğrenebileceğim tek şey nedir? 
Bir sonraki sefer benzer bir durumla karşı karşıya 
kalırsam farklı olarak yapabileceğim şey nedir?

 � düzenli egzersiz yapın
Negatif düşüncelere kapılıp zor günler geçirdiği-

niz zamanlarda, 20-30 dakikalık bir egzersiz bile ka-
fanızın içindeki düşünceleri değiştirmenize yardımcı 
olabilir. Egzersiz sırasında içinizde biriken gerilim, 
endişeli düşünceler dağılır ve kendinizi daha güçlü 
hissetmeye başlarsınız. Zihninizi odaklama beceri-
nizi geliştirir. Bu da olaylarla başa çıkma gücünüzü 
artırır.

 � pireyi deve yapmayı bırakın
Ufacık meseleleri, zihninizde büyütmekten, ha-

yatınızın sorunu haline getirmekten vazgeçin. İlerle-
mek istiyor, endişelerinizin ve korkularınızın hayatı-
nızı ele geçirmesini istemiyorsanız bundan vazgeçin. 
Bu sarmaldan kurtulamayacağınızı hissettiğinizde  
kendinize şu soruyu sorun: Bu sorun 5 yıl ya da 5 ay 
sonra hala hayatımda olacak mı? 

 � şükredin
Hayatınızda çok fazla olan, farkına bile varmadı-

ğınız, küçüklüğünüzden beri sahip olduğunu ancak 
başkalarının sahip olmadığı pek çok şey olabilir. 
Gece yatağa girdiğinizde veya sabah gözlerinizi açtı-
ğınızda gün içinde yediğiniz yemeklere, başınızı so-
kacak bir eviniz olmasına, temiz su kaynaklarına sa-
hip olmanıza, ailenize ve arkadaşlarınıza şükredin.

 � yaşadığınız anda kalın
Eğer olumsuz düşüncelere kapılmış gidiyorsa-

nız, büyük ihtimalle geçmişte yaşanmış bir şeyi dü-
şünüyor olabilirsiniz. Veya gelecekte yaşanabilecek 
bir şeyi de düşünüyor olabilirsiniz. Gününüzün bü-
yük bir kısmını geçmişi veya geleceği değil de yaşa-

dığın anı düşünerek geçirdiğinizde zihninizde daha 
az olumsuz düşünceler oluşacak ve sahip olduğu-
nuz güzel şeylere daha fazla odaklanabileceksiniz. 
Yaşadığınız anda kalabilmek için 2 basit yöntem var; 
birincisi etrafınızda olan biten dünyayı 1-2 dakika 
boyunca gözlemleyebilirsiniz. İkincisi de 1-2 dakika 
boyunca nefesinize odaklanabilirsiniz.

 � Hiçbir şeyi içinizde tutmayın
Eğer negatif duyguları zihninizde tutmaya devam 

ederseniz, bir süre sonra bu duygular sizi ele geçir-
meye başlar. Bu negatif duygulardan kurtulmak için 
bir başka yöntem de konuşmak, iletişim kurmak. 
Yaşadığınız olumsuz duyguları, bir yakınınızla payla-
şabilirsiniz. Böylece zihninizin hava almasını sağlar-
sınız. Karşınızdaki kişi sizi dinlerken, konuya yeni bir 
bakış açısı getirebilirsiniz.

 � bir başkasının hayatına dair olumlu 
şeyler yapın

Sevdiğiniz bir kişinin hayatına dair olumlu bir şey 
yaptığınızda ve onun ışık saçtığını gördüğünüzde, siz 
de daha mutlu olabilir ve kendinizi daha iyi hisse-
debilirsiniz. Bir başkasının hayatına olumlu şeyler 
katmak için aşırı çaba harcamanıza gerek yok; nazik 
olun, yardımcı olun, size ihtiyacı olduğunda yanında 
bul

 � yavaşlayın
Çok hızlı gittiğinizde, hızlı düşündüğünüzde, hız-

lı yaşadığınızda, hiçbir zaman işler iyi gitmez. Stres 
artar ve yaşananları net bir biçimde düşünmek im-
kansız hale gelir. Bu durumda da negatif düşünceler 
zihninizi sarmaya başlar. Oysa yavaşladığınız zaman 
zihniniz ve bedeniniz de sakinleşir. Böylece olaylara 
karşı olumlu bakış açısına sahip olmak daha kolay-
laşır.

 � Güne pozitif başlayın
Güne nasıl başlarsanız, büyük ölçüde kalanı da 

öyle gider. Olumsuz bir bakış açısıyla başlarsanız, 
gününüzün geri kalanında olumlu duygular taşımak 
çok kolay olmayabilir. Güne başlarken olumlu duy-
gulara tutunun. Yatağınızın yanına veya aynanızın 
önüne olumlu duyguları anımsatacak bir not bırakın. 
Günün ilk saatlerinde, olumlu konuşmalar yapmaya 
özen gösterin. Ka
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2017 yılı Temmuz ayında ger-
çekleşen toplam 27.753 GWh 
elektrik üretimin %61,9’u serbest 
üretim şirketleri tarafından ger-
çekleştirilmiştir. Serbest üretim 
şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 3,6 puan azalır-
ken, geçtiğimiz yılın aynı dönemi-
ne göre 4 puan artmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 

%19 oranla EÜAŞ santralleri ve 
%14,5’lik oran ile Yap-İşlet sant-
ralleri izlemektedir. Toplam üreti-
min %4,5’ine karşılık gelen miktar 
ise Yap-İşlet-Devret Santralleri ve 
İşletme Hakkı Devir santralleri ta-
rafından üretilmiştir1.

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

Gerçekleşen elektrik üretimi 
kaynak bakımından incelendiğin-
de ise 2017 Temmuz ayında top-
lam üretimin %40,2’sinin doğal 
gaz ve LNG santralleri tarafından 
gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Barajlı hidroelektrik santraller bu 
ay toplam üretimin %13,1’ini kar-
şılarken, akarsu tipi hidroelektrik 
santraller ise %3,9 oranıyla üre-

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2017 Temmuz ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %74,5 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %25,5 olarak gerçekleşmiştir.4  

 

2016 yılı Temmuz ayında 135,06 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama takas fiyatı (PTF), 
2017 yılı Temmuz ayında, bir önceki yıla göre %29,6 oranında artarak 175,62 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (148,54 TL/MWh) 
%17,9 oranında artış göstermiştir.  

Temmuz 2017’de en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 26 Temmuz Çarşamba günü 
198,59 TL/MWh olarak gerçekleşirken, en düşük günlük ortalama PTF ise 16 Temmuz Pazar 
gününde 148,59 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda 
incelendiğinde ise en yüksek PTF değerinin 26 Temmuz Çarşamba günü saat 14:00’te 232,73 
TL/MWh, en düşük PTF değerinin ise 15 Temmuz Pazar günü saat 05:00’ta 74,34 TL/MWh 
olarak gerçekleştiği görülmektedir.  

                                            
4 2017 Temmuz verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 31 Temmuz 2017 tarihli Kamusal 
Rapordan alınmıştır. 

APLUS ENERJİ TEMMUZ 2017 ANALİZİ 

2017 yılı Temmuz ayında gerçekleşen toplam 27.753 GWh elektrik üretimin %61,9’u serbest 
üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, 
bir önceki aya göre 3,6 puan azalırken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 4 puan artmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini %19 oranla EÜAŞ santralleri ve %14,5’lik oran ile Yap-İşlet 
santralleri izlemektedir. Toplam üretimin %4,5’ine karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-Devret 
Santralleri ve İşletme Hakkı Devir santralleri tarafından üretilmiştir1. 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise 2017 Temmuz ayında 
toplam üretimin %40,2’sinin doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği 
görülmektedir. Barajlı hidroelektrik santraller bu ay toplam üretimin %13,1’ini karşılarken, 
akarsu tipi hidroelektrik santraller ise %3,9 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal 
kömür santralleri temmuz ayında toplam üretimin %17,7’sini karşılarken, yerli kömür 
santralleri ise %15,4 oranında katkı yapmıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar 
enerjisi santralleri toplam üretime %7,1, jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise %1,3 
oranında katkıda bulunmuştur. Diğer termik santrallerin3 üretimdeki payı ise %1,3 olarak 
gerçekleşmiştir.  

                                            
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. 

APLUS ENERJİ TEMMUZ 2017 ANALİZİ

 İSTATİSTİK   
APLUS ENERJİ 
Katkılarıyla
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time katkıda bulunmuştur. İthal kö-
mür santralleri temmuz ayında top-
lam üretimin %17,7’sini karşılarken, 
yerli kömür santralleri ise %15,4 
oranında katkı yapmıştır. Yenilene-
bilir enerji santrallerinden rüzgar 
enerjisi santralleri toplam üretime 
%7,1, jeotermal ve güneş enerjisi 
santralleri2 ise %1,3 oranında katkı-
da bulunmuştur. Diğer termik sant-
rallerin3 üretimdeki payı ise %1,3 

2  Jeotermal ve Güneş enerjisi santral-
leri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıflandı-
rılmıştır.

3  Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız 
termik ve biyokütle santralleri diğer termik 
santraller olarak sınıflandırılmaktadır.

olarak gerçekleşmiştir. 
TEİAŞ tarafından yayımlanan 

üretim verilerine göre, 2017 Tem-
muz ayında termik santrallerin ger-
çekleşen toplam üretimdeki payı 
%74,5 olarak kaydedilmiştir. Yeni-
lenebilir enerji kaynaklarından elde 
edilen elektrik üretiminin payı ise 
%25,5 olarak gerçekleşmiştir.4 

2016 yılı Temmuz ayında 135,06 
TL/MWh olarak gerçekleşen orta-
lama takas fiyatı (PTF), 2017 yılı 
Temmuz ayında, bir önceki yıla göre 
%29,6 oranında artarak 175,62 TL/

4  2017 Temmuz verileri Yük Tevzi Bilgi 
Sistemi’nin yayımladığı 31 Temmuz 2017 
tarihli Kamusal Rapordan alınmıştır.

MWh olarak kaydedilmiştir. Bu dö-
nemde gerçekleşen ortalama PTF, 
bir önceki aya göre (148,54 TL/
MWh) %17,9 oranında artış göster-
miştir. 

Temmuz 2017’de en yüksek 
günlük ortalama piyasa takas fiyatı 
26 Temmuz Çarşamba günü 198,59 
TL/MWh olarak gerçekleşirken, en 
düşük günlük ortalama PTF ise 16 
Temmuz Pazar gününde 148,59 TL/
MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa 
takas fiyatları saatlik bazda incelen-
diğinde ise en yüksek PTF değerinin 
26 Temmuz Çarşamba günü saat 
14:00’te 232,73 TL/MWh, en düşük 
PTF değerinin ise 15 Temmuz Pazar 
günü saat 05:00’te 74,34 TL/MWh 
olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

2017 yılı Temmuz ayında pik 
saatlerde5 198,85 TL/MWh olarak 
gerçekleşen ortalama PTF, bir ön-
ceki ayın pik saatler ortalaması olan 
162,97 TL/MWh’lik değere göre %22 
oranında artmıştır6. 

2017 yılı Haziran ayında pik 
dışı (off-peak) saatler ortalaması 
134,11 TL/MWh iken, bu değer 2017 
yılı Temmuz ayında 151,26 TL/MWh 
olarak gerçekleşmiş ve %12,8 ora-
nında bir artış kaydetmiştir.

2016 yılı Temmuz ayı içerisinde 
toplam 24.610 GWh olan elektrik 
talebi, 2017 yılı Temmuz ayında bir 
önceki yıla göre %12,86 oranında 

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 elekt-
rik fiyatları hesaplamalarında kaynak ola-
rak Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Piyasa 
Gelişim Raporları PTF ortalamaları kulla-
nılmaktadır.
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eder. 
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artış göstererek, 27.776 GWh değerine yükselmiş-
tir7. 2016 yılı Temmuz ayında 32.755 MWh olarak 
ölçülen saatlik ortalama talep, 2017 yılı Temmuz 
ayında 37.334 MWh olarak gerçekleşmiştir. 

2017 yılı Haziran ayı sonunda 80.343 MW olan 
toplam kurulu güç değeri 212 MW’lık artışla 2017 
yılı Temmuz ayı sonunda 80.555 MW olarak kayde-
dilmiştir. 

Toplam kurulu gücün %61,5’lık (49.581 MW) kıs-
mını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ 
santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %25,1 
(20.243 MW) seviyesindedir8. Yap işlet santralle-

7  2016 yılı için saatlik veriler YTBS Kamusal Raporlar’dan, 
aylık toplam talep verisi ise TEİAŞ’ın yayımladığı 2016 yılı ra-
porundan alınmıştır.

8  Kaynak olarak 31 Temmuz 2017 tarihli YTBS Kamusal 

ri %7,6’lık (6.102 MW) bir orana sahipken, yap işlet 
devret santralleri %1,7’lik (1.379 MW), işletme hakkı 
devredilen santraller %2’lik (1.639 MW) bir orana sa-
hiptir. Lisanssız santrallerin toplam kurulu güç için-
deki payı da %2 (1.611 MW) olarak kaydedilmiştir. 

2017 yılı Temmuz ayı sonunda oluşan toplam ku-
rulu gücün %32,1’lik kısmı (25.884 MW) doğal gaz ve 
LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %24,5’lik 
kısmı (19.771 MW) barajlı hidrolik santraller tara-
fından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12,8’lik 
(10.307 MW) oranla yerli kömür9 santralleri ve 

Raporu kullanılmaktadır. TEİAŞ Aylık Kurulu Güç Raporu’nu 
yayınlamaya devam etmediği için kaynak değişikliğine gidil-
miştir.

9  Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür sant-
rali olarak sınıflandırılmaktadır.

yükselmiştir7. 2016 yılı Temmuz ayında 32.755 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 
2017 yılı Temmuz ayında 37.334 MWh olarak gerçekleşmiştir.  
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7 2016 yılı için saatlik veriler YTBS Kamusal Raporlar’dan, aylık toplam talep verisi ise TEİAŞ’ın yayımladığı 
2016 yılı raporundan alınmıştır. 
 
8 Kaynak olarak 31 Temmuz 2017 tarihli YTBS Kamusal Raporu kullanılmaktadır. TEİAŞ Aylık Kurulu Güç 
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%9,3’lük oran (7.474 MW) ile ithal kömür santralleri 
izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik santraller %9’luk 
bir orana (7.281 MW) sahipken, rüzgâr santralleri 
toplam kurulu gücün %7,7’lik bir kısmını (6.177 MW) 
oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün %1,8’lik 
kısmı (1.473 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,1’lik 
kısmı (861 MW) jeotermal enerji santrallerinden 
oluşurken, %1,6’lık kısmı (1.327 MW) ise diğer ter-
mik santraller11 tarafından oluşturulmaktadır. 

2016 yılı Temmuz ayında 3,02 milyar m3 olarak 

10  Akarsu tipi hidrolik santrallere lisanssız hidrolik sant-
raller de dahildir.

11  Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik, kojene-
rasyon ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak 
sınıflandırılmaktadır.

kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2017 yılı Tem-
muz ayında %32,4 oranında bir artışla 4,01 milyar 
m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik santrallerinde 
tüketilen doğalgaz miktarı 2016 yılı Temmuz ayında 
1,14 milyar m3 iken bu miktar, 2017 yılının aynı dö-
neminde %49,8 oranında artarak 1,71 milyar m3 ola-
rak kaydedilmiştir12. Elektrik santrallerinde tüketilen 
doğal gaz miktarının toplam doğal gaz tüketimine 
oranı 2016 yılı Temmuz ayında %37,7 iken, bu oran 
2017 Temmuz ayında %42,6 olarak gerçekleşmiştir.

12   2017 yılı Temmuz ayı Elektrik üretimi için tüketilen 
toplam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmak-
tadır. Yuvarlamalardan dolayı hesaplanan oranlarda farklılık 
bulunabilir.

 
 

 

 

2017 yılı Temmuz ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %32,1’lik kısmı (25.884 MW) 
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2016 yılı Temmuz ayında 3,02 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2017 
yılı Temmuz ayında %32,4 oranında bir artışla 4,01 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğalgaz miktarı 2016 yılı Temmuz ayında 1,14 milyar m3 iken bu 
miktar, 2017 yılının aynı döneminde %49,8 oranında artarak 1,71 milyar m3 olarak 
kaydedilmiştir12. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam doğal gaz 
tüketimine oranı 2016 yılı Temmuz ayında %37,7 iken, bu oran 2017 Temmuz ayında %42,6 
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9 Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır. 
10 Akarsu tipi hidrolik santrallere lisanssız hidrolik santraller de dahildir. 
11 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik, kojenerasyon ve biyokütle santralleri diğer termik 
santraller olarak sınıflandırılmaktadır. 
12  2017 yılı Temmuz ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. Yuvarlamalardan dolayı 
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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 SOSYAL MEDYA 
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�EPDK’dan akaryakıtçılara mektuplu uyarı
�Yapay zekanın da gündeminde enerji var
�Kasırgalar Trump’ın politikalarını da vuruyor 
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