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�AYM’ye kayıp-kaçak brifingi
�Doğal gazın kalbi Sibirya’dan notlar
�EWE, Türkiye’den çekiliyor mu?
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olmaktan gurur duyuyoruz.
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IRENEC 2018
8. ULUSLARARASI 
%100 YEN‹LENEB‹L‹R 
ENERJ‹ KONFERANSI 
7-10 MAYIS 2018
MALTEPE TÜRKAN SAYLAN 
K Ü L T Ü R  M E R K E Z İ 
İ S T A N B U L

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

7-10 Mayıs 2018 tarihlerinde birlikte olalım

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

• Kentlerde ve ülkelerde yenilenebilir enerjiye 
geçiş süreçlerini belirlemek için,

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

• Konferansın sonuçlarını hayata geçirmek 
üzere iş birliği yapmak için 

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

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

IRENEC 2018’e DAVET EDİYORUZ.
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Tüm dünyada kurumsal yönetimin en 
önemli göstergelerinden biri, şirket hissele-
rinin halka açık olup olmadığıdır... Bu ter-
cih, şirket hissedarlarının ve yönetiminin 
operasyonlarına, varlıklarına güvendikleri-
nin, denetime açık olduklarının ve modern 
bir yönetim anlayışını benimsediklerinin 
göstergesidir. Türkiye’deki şirketlerin hal-
ka açılma konusunda pek istekli olmadık-
ları bilinen bir gerçek. Bürokrasi ve iş dün-
yası örgütleri, bu yaklaşımı değiştirmek 
için ciddi çaba sarf ediyor ancak özellikle 
2008 krizinin ardından büyük çaplı halka 
arzların çok nadir yaşandığı yıllar geçirdik. 
Ancak görünen o ki, bu trendi enerji sektö-
rü değiştirecek... 

Şu anda Borsa İstanbul’da petrol ve pet-
rokimya sektörü dışında yedi tane şirket 
“enerji endeksini” oluşturuyor. Bu listeye 8 
Şubat’ta Enerjisa Enerji de eklendi. 

Enerjisa’nın halka arz süreci, aslında ser-
maye piyasalarının enerji sektörünü bekle-
diğinin bir göstergesi niteliğindeydi. Şirket 
hisselerine yabancı ve yerli yatırımcılar, 
beklenenin çok üstünde talep gösterdi; tam 
4.8 kat talep geldi. Hisseler işlem görmeye 
başladığı gün, ciddi prim yaptı. İşte bu moral 
desteği, enerji sektörünün halka açılma süre-
cini hızlandıracak. Bunun birkaç nedeni var. 

Birincisi kapak haberimizde de ayrıntı-
landırdığımız gibi güçlü bir sektör haline 
gelinmiş olması. Dünya standartlarında 
yönetim modellerine sahip olan enerji şir-
ketleri, piyasa değeri açısından da ciddi bir 
seviyeye ulaştı. Şirketlerin bu güçlü yapıla-
rı da yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini 

çekiyor. Enerjisa’ya gelen çok yoğun yaban-
cı talebi bu güvenin göstergesi.... 

En önemli nokta ise aslında sektörün ihti-
yaç duyduğu finansmanı çok daha maliyet-
siz yollarla karşılayabilecek bir ortam sun-
ması. Döviz kurlarındaki oynaklık, banka-
cılık sektörünün “ürkek” tavırları, yüksek 
faiz ortamı yatırım yapmak isteyen enerji 
sektörünü kıskaca almış durumda. Şirket-
lerin büyük bir kısmı, yatırım kararlarını 
ertelemek zorunda kalıyor. Bir süredir bu 
tıkanmayı tahvil ihraç ederek çözen sektör 
oyuncuları için sıra halka arza gelmiş du-
rumda. Bu sayede risk almayı sevmeyen, 
güçlü şirketlere yatırım yapmak isteyen ku-
rumsal ve bireysel yatırımcıların desteğini 
almak mümkün. Örneğin Enerjisa, hissele-
rinin yüzde 20’sini halka açarak yaklaşık 
1.5 milyar TL düzeyinde bir gelir elde etti. 
Şirket yöneticileri, bu miktarı yeni yatırım-
larda kullanacaklarını açıkladı. 

Bu yıl içinde sektörün güçlü oyuncuların-
dan doğal gaz dağıtım şirketlerinden Aksa 
Doğalgaz ve Başkent Doğalgaz da halka 
açılacak. Her iki şirketin uzun süredir ha-
zırlık yaptığı biliniyor ancak görünen o ki 
uygun piyasa koşulları bu süreci öne alacak 
gibi... Şu anda birçok enerji şirketinin yöne-
tim kademesinde halka arzın tartışıldığını, 
araştırmalar yapıldığını, raporlar hazırlan-
dığını biliyoruz. Kamunun da destek açıkla-
masından sonra önümüzdeki yıllarda Borsa 
İstanbul’un itici gücünün enerji olacağını 
söylersek yanılmış olmayız.

Keyifli okumalar... 

Enerji sektörü, sermaye 
piyasalarını domine edecek 

Yayın Türü 
YAYGIN SÜRELİ YAYIN TÜM TÜRKİYE’DE
Basım Tarihi
12 ŞUBAT 2018
ISSN 
2149-7931
Enerji Panorama Dergisi, Türkiye Enerji 
Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından ya-
yımlanmaktadır. Dergide yer alan yazı, 
fotoğraf, illüstrasyon, grafik, harita gibi 
malzemeler kaynak göstermek koşulu ile 
kullanılabilir. Türkiye Enerji Vakfı İktisadi 
İşletmesi, Türkiye Enerji Vakfı'nın iktisadi 
işletmesidir

Enerjisa Mobil’i hemen ücretsiz indir, elektrik
işlemlerinle ilgili her şeyi ilk sen bil, enerjini koru.

ENERJİSA MOBİL’LE
TÜM ENERJİN CEBİNDE

444 4 372  |  enerjisa.com.tr
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Sibirya’da  
doğal gazın kalbine 
yolculuk

Enerji yönetiminden, aym’ye kayıp-
kaçak brifingi: 
Sektör, bu maliyetleri karşılayamaz

Dijital dönüşümde görev sırası 
şimdi CEO’ların

AB yenilenebilir enerjiye kayıyor,  
Doğu Avrupa kömürde ısrar ediyor

Gelişim sürecindeki 
10 büyük teknolojik atılım

20 40 50 60
Enerji sektöründe doğal gaz temalı pek çok haber kaleme 
aldım ama yerkürenin kilometrelerce altından gelen bu 
hazineyi yerinde keşfetmenin ayrı bir heyecanı var. 

Elektrikte kayıp-kaçak tartışması sürüyor. CHP, kayıp 
kaçak bedelinin faturaya yansıtılması ve geriye 
dönük olarak abonelere ödenmesini engelleyen 
düzenlemenin iptali için dava açtı. 

Büyük veri, nesnelerin interneti ve yapay zeka… 
Tüm bu yıkıcı güçler, teknoloji liderliğinin 
dinamiklerini tam anlamıyla tersine çevirdi. 21. yüzyıl 
dijital dönüşümü ile küresel şirket dönüşümleri, 
neredeyse her zaman, CEO tarafından başlatılıyor ve 
yönlendiriliyor. 

Avrupa Birliği elektrik enerjisi üretiminde, kömür ilk defa 
rüzgar, güneş, biyokütle ve hidro toplamının gerisinde kaldı. 
2017’de AB’deki elektrik üretiminin yüzde 30’’undan fazlası 

yenilenebilir enerjiden sağlandı. 

Güneş enerjisinin küresel ekonomide benzeri görülmemiş yükselişi, enerji 
üretimindeki önemini bile aşmış durumda. ABD’li Solar Vakfı’nın çalışmasına göre, 

güneş sektörünün büyümesi 2015’ten bu yana ülkedeki güneş işlerini yüzde 25 
oranında artırdı. 

İçindekiler
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Z. Işık Adler 

YEKDEM BAŞVURULARI 
ELEKTRONİK ORTAMA 

TAŞINDI
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim 
lisansı sahibi tüzel kişiler, lisans bazında, bir 
sonraki takvim yılında YEKDEM’e kayıt başvu-
rularını elektronik ortamda yapacaklar. EPDK, 
elektrik piyasasındaki gelişmeler çerçevesinde 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendi-
rilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tasla-
ğı’nı kamuoyunun görüşüne açtı.
Taslak metne göre, yönetmelik kapsamındaki ye-
nilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim li-
sansı sahibi tüzel kişiler, lisans bazında, bir son-
raki takvim yılında YEKDEM’e kayıt başvuruları, 
Kurum tarafından belirlenen format çerçevesin-
de ve Kurum internet sayfasında ilan edilen bilgi 
ve belgelerle başvuru sahibi tüzel kişinin yetki-
lendirdiği kişi veya kişilerce elektronik ortamda, 
elektronik veya mobil imza ile yapılacak. Ayrıca 
eksiksiz başvuruların yanında usulüne uygun ol-
duğu tespit edilenler değerlendirmeye alınacak.
Bu madde kapsamında bir sonraki takvim yılın-
da YEKDEM’e kayıt olmak üzere başvuruda bu-
lunacak üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, YEK-
DEM başvurusu yapmadan önce 31 Ekim tarihine 
kadar YEKDEM başvurusunu yapmaya yetkili 
kıldığı kişiye veya kişilere ait yetki belgelerinin 
aslını ya da noter onaylı bir nüshasını Kurum’a 
sunacak. 

BİTCOİN’E HARCANAN 
ENERJİ IMF'Yİ DE 

KAYGILANDIRIYOR
IMF Başkanı Christine Lagarde, Çin’de Bitco-
in üretimi için gerekli olan devasa miktarlarda 
elektriğin üretiminde kullanılan kömür miktarı-
nın endişe verici olduğunu söyledi. Uluslararası 
Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde Da-
vos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’n-
da verdiği röportajda, “Çin eyaletlerinde Bitcoin 
üretimi için ne kadar kömür kullanıldığına bak-
tığımızda bu, büyük bir endişe kaynağı” dedi. 
Ucuz olduğu için kripto para ağı çoğunlukla 
Çin’deki kömürle çalışan enerji santrallerinde 
yapılıyor. Bu ise zaten hava kirliliği ile başı dert-
te olan Çin’de karbon salımı miktarını artırıyor. 

Kripto para madencilerinin günde 37 gigawatt-sa-
atten fazla elektrik kullandıklarına dikkat çeken 
Lagarde, bunu da tam kapasitede çalışan 30-1.2 
gigawatt nükleer reaktöre eşdeğer olduğunu be-
lirtti. Lagarde ayrıca, Bitcoin ve diğer kripto para 
birimlerini üretmek için harcanan elektrik mik-
tarının mevcut eğilimler devam ederse yakında 
Arjantin gibi büyük bir ülkenin yıllık enerji ihti-
yaçlarına eşdeğer olabileceğini söyledi. Lagarde, 
“Bitcoin üretiminde bu kadar enerji kullanılma-
sı, 2018’de de devam ederse, bu sistem Arjantin 
kadar elektrik tüketecektir” dedi. 

Bu topraklardan yarattığımız kaynakla gücümüzü
5’e katlıyor, ülkemizin aydınlık geleceği için
4 milyar TL yatırımla 2020 yılında yenilenebilir enerji
üretim hedefimizi 1000 MW’a çıkarıyoruz.

ENERJİMİZ MİLLİ
HEDEFİMİZ 2020
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 PANO    PANO   

EBRD, KREDİLERİN YARISINI 
ENERJİYE AYIRDI

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2017 yılın-
da Türkiye’de rekor 51 proje ile 1,6 milyar euro de-
ğerinde yatırım yaptığını ve bu projelerin yarısında, 
enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerjiyi destek-
lediğini belirtti. EBRD tarafından yapılan basın açık-
lamasında, kurumun Türkiye’de geçen yıl 51 projeye 
yatırım yaptığı ve toplam 1,6 milyar euro değerinde 
finansman sağladığı belirtildi. Ülkede 2009’da baş-
lattığı yatırım programları ile bu zamana kadar farklı 
sektörlerde toplamda 10 milyar euroluk projeler yü-
rüten bankanın, 2017 finansmanlarının yarısını ener-
ji ile ilgili alanlar teşkil etti. Bu projeler içinde jeoter-
mal elektrik santrali kurulumu ve kaynak verimliliği 
ile çalışan hastane yapımı gibi planlar yer alıyor. Ye-
nilenebilir enerji alanı, bankanın Türkiye’de öncelik 
kategorisine aldığı alanlardan birini oluşturuyor. 

ALPET İSTASYON SAYISINI 
450'YE ÇIKARMAYI 

HEDEFLİYOR
Son beş yılda bayi sayısını 400’ün üzerine çıka-
ran Alpet, 2018 yılında satış rakamlarında yüzde 
10, akaryakıt dışı satışlarda ise yüzde 30 büyü-
me planlıyor. 20’nci faaliyet yılını dolduran ve 
Türkiye’nin en yüksek depolama kapasitesine 
sahip akaryakıt dağıtım şirketlerinden biri olan 
Alpet, geçen yıl 45 bayiyi zincirine ekledi. Alpet 
CEO’su Ali Murat Yeşilyurt, “Akaryakıt sektörün-
de 100’den fazla dağıtım şirketi, yaklaşık 13 bin 
bayi bulunuyor ve yaklaşık olarak 150 bin kişiye 
doğrudan istihdam sağlanıyor. Alpet olarak bu 
geniş ve güçlü ekosistemin içerisinde pazar pa-
yımızı artırarak ve istasyon ağımızı genişleterek 
yolumuza devam edeceğiz” dedi. 
Akaryakıt dağıtım sektöründe satışların yaklaşık 
yüzde 50’sinin uluslararası yatırımcılar tarafın-
dan gerçekleştiğini vurgulayan Yeşilyurt, “Sek-
törümüz, ülke ekonomimiz için lokomotif işlevi 
görüyor ve ekonomimizdeki büyüme eğiliminin 
2018’de de süreceğine inanıyorum. Alpet ola-
rak biz de 2018’e dengeli bir büyüme hedefiyle 
giriyoruz. 2017’yi 700 bin m3 satışla kapatmayı 
planlayan Alpet’in Türkiye’deki akaryakıt istas-
yon ağı 400’ü geçti. 2018’e ise 450 istasyon he-
defi, satış rakamlarında yüzde 10, akaryakıt dışı 
satışlarda ise yüzde 30 büyüme hedefi ile giriyo-
ruz” açıklamasını yaptı. 

ADM ELEKTRİK DAĞITIM’IN 
“ENERJİ AVCILARI” OKULLARDA
Hizmet bölgesinde yaklaşık 3 milyon kişinin hayatı-
nı aydınlatan ADM Elektrik Dağıtım, gelecek neslin 
enerji verimliliği konusunda farkındalık kazanma-
sı ve bu bilincin bir davranış biçimi haline gelmesi 
amacıyla enerji verimliliği eğitim çalışmalarına bu 
yıl “Enerji Avcıları” isimli proje ile devam ediyor. 
ADM Elektrik Dağıtım, 2008 yılından itibaren ger-
çekleştirdiği Enerji Verimliliği Haftası etkinliklerini, 
yıl boyu süren kurumsal sosyal sorumluluk projesi-
ne dönüştürdü. “Enerji Avcıları” projesinde bir ayda 
yaklaşık bin öğrenciye ulaşan şirket, 2018 yılında en 
az 3 bin öğrenciyle buluşmayı planlıyor. 
Enerji verimliliğini eğlenceli ve miniklerin ilgisini 
çekecek bir dille anlatan ve drama uzmanlarından 
destek alan eğitmenler, çocukları sosyal sorumluluk 
zincirinin bir parçası haline getiriyor. Aynı zamanda 
projenin ulaştığı her okulda enerjinin verimli kulla-
nılıp kullanılmadığı ölçülüyor. Öğrencilere sunum 
öncesi ve sonrasında sorular yöneltip, yapılan eği-
timin etkisi öğreniliyor. Çocuklara eğitim sonunda 
enerji puan kartları dağıtılıyor. Bir ay sonra işlenen 
puan kartları toplanıp, öğrencilerin nerelerde ne ka-
dar tasarruf yapmaya gayret ettikleri izleniyor.  

OPET, AKBAŞ ŞEHİTLİĞİ’NİN 
RESTORASYONUNU 

TAMAMLADI
Opet, Gelibolu topraklarında 12 yıldır devam 
eden Tarihe Saygı Projesi kapsamında çalışma-
larını sürdürüyor. Gelibolu Yarımadası’nın en 
büyük iki hastane şehitliğinden biri olan Akbaş 
Şehitliği, savaşın sonlandığı 9 Ocak tarihinde 
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un 
katılımıyla resmi törenle hizmete açıldı. Opet 
Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, 
“Akbaş Şehitliği’nde gerçekleştirdiğimiz çalış-
malar; ülkemize ve bizim için canını veren şe-
hitlerimize gönül borcumuzdu. Ruhları şad ol-
sun” dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş 
da törendeki konuşmasında, “9 Ocak, düşman 
birliklerinin Çanakkale’den ayrılışının 102’nci 
yıldönümü. Tarihe Saygı Projesi kapsamında ya-
rımadada gayretle ve fedakarlıkla çalışmalarını 
sürdüren Opet’e yürekten teşekkür ediyorum. 
Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında Opet 
tarafından yapılan çalışmaların iş dünyasına 
örnek teşkil etmesini dilerim” dedi. 

Opet, 2006 yılında başladığı çalışmalar kapsa-
mında Gelibolu Yarımadası’nda milli park sınır-
ları içinde yer alan 8 köyü, Eceabat ilçesini ve 
57. Alay Şehitliği’ni rehabilite etti. 

PETKİM, STAR RAFİNERİ’YE 
ORTAK OLDU

Socar Türkiye’nin iştiraki Petkim, 6.3 milyar dolarlık ya-
tırım değeri olan Star Rafineri’ye ortak oluyor. Rafineri 
Holding A.Ş.’nin yüzde 30 hissesini alan Petkim, bu yolla 
dolaylı olarak Star Rafineri’nin yüzde 18’ine sahip olacak. 
240’ar milyon dolarlık üç taksitten oluşacak ödeme pla-
nına göre son taksit, rafineri tamamlandığında ödenecek.

Star Rafineri’nin satın alma bedeli, alanında dünya çapın-
da saygınlığı olan bir değerleme firması tarafından yapı-
lan çalışma sonucunda oluşturuldu. Değerlemede, şirket 
değerinden yüzde 15’lik azınlık iskontosu yapılarak nihai 
değere ulaşılması da Petkim için avantaj sağladı. Petkim, 
55 milyon euroluk Petkim Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) 
yatırımı, 400 milyon dolarlık Petlim Konteyner Termina-
li yatırımı ve şimdi de 720 milyon dolarlık Star Rafineri 
ortaklığı ile petrokimya piyasası dışındaki alanlarda da 
gelir çeşitliliğini artırma stratejisini sürdürüyor. 

FERRARI DE ELEKTRIKLI ARAÇ 
ÜRETECEK 

Elektrikli araç furyasına ünlü İtalyan markası Ferrari 
de katılıyor. Dünyanın önde gelen lüks araba markala-
rından İtalyan Ferrari, Tesla ile rekabet edebilmek için 
elektrikli araç üreteceğini duyurdu.  BBC’nin haberine 
göre, daha önce Ferrari’nin tamamen elektrikli bir araç 
üretmesinin ‘akıl dışı’ olduğunu söyleyen Ferrari CEO’su 
Sergio Marchionne, “Süper bir elektrikli araç yapılacaksa 
bu, Ferrari tarafından yapılacak” dedi. Aynı zamanda Fi-
at-Chrysler’in de CEO’su olan Sergio Marchionne, ABD’de 
düzenlenen bir otomobil fuarında yaptığı duyuruda, Tes-
la’nın elektrikli lüks araba üretiminin endüstrinin başka 
oyuncuları tarafından da yapılabileceğini açıklamıştı. 
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BEDAŞ MERKEZLERİNDE TÜRK TELEKOM  
ÜRÜNLERİ DE SATILACAK

CK Boğaziçi Elektrik’in İstanbul Avrupa yakasın-
da NKolay ve Pratik İşlem bayileri ile iş birliğine 
giderek oluşturduğu ve sayıları 300’e yaklaşan 
Müşteri İşlem Merkezi (MİM) bundan sonra Türk 
Telekom internet ürünleri ile de müşterilerine hiz-
met verecek. CK Boğaziçi Elektrik ve Türk Telekom 
tarafından 31 Ocak 2018’de lansmanı yapılan ve 
iki aşamadan oluşan iş birliğinin ilk adımında; 
tüketiciler MİM’lerden elektrik ihtiyaçlarının yanı 
sıra internet ürünlerine de ulaşabilecek. Bir süre 

sonra ise Türk Telekom ve CK Boğaziçi Elektrik, 
serbest tüketici kapsamına giren, yani ayda 75 
TL’nin üzerinde elektrik tüketen abonelere ortak 
kampanya ile özel ürünler ve paketler de sunacak. 
Tüketici, elektrik ve internetle ilgili her türlü hiz-
meti MİM’lerden alırken abonelik, fatura ödeme, 
kampanyalardan yararlanma gibi hizmetlere de 
aynı noktadan ulaşacak. MİM’lerde verilecek yeni 
hizmetlerle ilgili tüketiciden herhangi bir ad altın-
da ekstra bir ücret alınmayacak.

11 AB ÜLKESİ, 2020 HEDEFİNE GEÇEN YIL ULAŞTI
Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin 11’i, 2020 yenile-
nebilir enerji hedefine ulaştı. İlk üç sırayı ise İs-
veç, Finlandiya ve Danimarka alıyor. Eurostat, AB 
üyesi ülkelerde brüt son enerji tüketiminde yenile-
nebilir enerji kaynaklarının payları ile ilgili veri-
leri paylaştı. Buna göre, 28 üye ülkeden 11’i 2020 
yenilenebilir enerji hedeflerine ulaştı. Hedefine 
ulaşan ülkeler en büyük hedef sıralamasına göre 
şöyle: İsveç, Finlandiya, Danimarka, Estonya, Hır-
vatistan, Litvanya, Romanya, Bulgaristan, İtalya, 
Çek Cumhuriyeti ve Macaristan.

Yenilenebilir enerji payı yaklaşık yüzde 54 olan İs-
veç enerjisinin yarısından fazlasını temiz kaynak-
lardan elde eden tek ülke olurken onu yüzde 38.7 
payla Finlandiya ve yüzde 32.2 payla Danimarka 
izliyor. Kurum, hedefe en uzak olan ülkenin Fran-
sa, en yakının ise Avusturya olduğunu da açıkladı. 
Belçika, Hollanda, Güney Kıbrıs, Malta, İrlanda, 
Lüksemburg ve İngiltere’nin enerji tüketiminde 
yenilenebilir enerjinin payı ise yüzde 10’un altın-
da kaldı. 

RWE, ENERJİ BİRİMLERİNİ YENİDEN YAPILANDIRIYOR
Alman enerji şirketi RWE AG, gaz, kömür, hidro 
ve biyokütleden elektrik üretme çalışmalarını yan 
kuruluşu RWE Generation’da birleştirerek yeniden 
yapılandırdı. Linyit ve nükleer, elektrik üretimi 
(gaz, kömür, hidro ve biyokütle) ile Arz ve ticaret 
olmak üzere üç ayrı alanda çalışmalar yürüten 
RWE AG, gaz, kömür, hidroelektrik ve biyokütle-
den elektrik üretim çalışmalarını yan kuruluşu 
RWE Generation’da birleştirerek yeniden yapılan-
dırdı. Bundan böyle RWE AG, RWE Generation ve 
bağlı ortaklığı RWE Power ayrılmış yönetim kurul-
ları ile bağımsız işletmeler olarak etkin bir şekilde 
faaliyet gösterecek. RWE AG’nin Yönetim Kurulu 
Başkanı ve CEO’su Rolf Martin Schmitz, yeniden 
yapılandırmanın enerji portföylerini değişen piya-
sa koşullarına göre, en etkili şekilde yeniden orga-

nize etmek istedikleri için yapıldığını söyleyerek 
“Elektrik üretim şirketlerini daha esnek hale geti-
rip kendi enerji kaynaklarıyla daha yakın kılmaya 
karar verdik” dedi. 

Mobil 186’yı indir
tüm taleplerini
mobilden bildir
Yenilenen Mobil 186 uygulamasıyla konum ve fotoğraf 
paylaşarak arıza kaydı oluşturabilir, planlı kesintiler 
hakkında detaylı bilgi alabilir ve birçok farklı kategoriden 
talep açabilirsiniz. Siz de Mobil 186’yı indirin, hayatınızı 
kolaylaştıracak çözümleri keşfetmeye başlayın.

Enerji Panorama  20x26,5.indd   1 05/01/18   14:29



ÇALIK, AFRIKA’DA 
HES KURMA 

ÇALIŞMALARINA 
BAŞLADI

Çalık Enerji, Sahra-altı Afri-
ka’daki ilk elektrik santrali 

projesi olan 18 MW’lık Tedzani-4 
HES Projesi”nde saha çalışmala-
rına başladı. Çalık Enerji’den ya-
pılan açıklamaya göre, imza sü-
reci geçtiğimiz temmuz ayında 
tamamlanan, Çalık Enerji ve Mit-
subishi Corporation işbirliği ile 
Sahra-altı Afrika’daki ilk elektrik 
santrali projesi olma özelliğine 
sahip, Malawi’deki 18 MW Ted-
zani - 4 Hidroelektrik Santrali’nin 
çalışmalarına başlandı. 

Tedzani-4 Hidroelektrik 
Santrali Projesi kapsamında mo-
bilizasyon çalışmalarının, şan-
tiye kamp alanı, beton santrali 
ve konkasör tesisi sahalarının 
tesviye ve saha düzenlemeleri ile 
başlamış olduğu belirtilen açık-
lamada, çalışmaların İSG ve çev-
re mevzuatlarına uygun ve doğal 
ortama en az zarar verecek şe-
kilde devam ettiği kaydedildi.

Tedzani-4 HES Projesi ile, 
Malawi’nin ikinci büyük şehri olan 
Blantyre’ye 70 km mesafede yer 
alan Tedzani 1, 2 ve 3 hidroelekt-
rik santrallerinin toplam kuru-
lu gücünün 18 MW arttırılması 
planlanıyor. Çalık Enerji, projeye 
ait tüm su yapılarının ve santral 
binasının inşasıyla birlikte, hid-
romekanik, elektrik ve elektro-
mekanik ekipmanların tedarik 
edilmesi ve montaj işlemlerini 
anahtar teslim olarak üstlendi.

CINER GRUBU, KOJENERASYON TESISINI DEVREYE ALDI

Ciner Grubu’nun, 1,5 milyar 
dolarlık yatırımla Ankara’da 

kurduğu kojenerasyon tesisi açıldı. 
Tesiste madencilik, kimya ve elekt-
rik üretim faaliyetleri yürütülecek. 
Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Berat Albayrak’ın ka-
tılımıyla yapılan tesis, dünyanın en 
büyük ölçekli çözelti madenciliği, 
soda külü üretim tesisi, 380 MWe 
ve 400 ton buhar üretimi ile Türki-
ye’nin en büyük üretim kapasiteli 
kojenerasyon tesisi olma özelliğine 
sahip.

Fabrikanın açılışında konuşan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, “Tamamı yerli kaynaklarla 
çalışacak bu tesisten yapılacak 
ihracatın her kuruşu ülkemize ner 
girdi olarak yazılacaktır. Bu tesis 
hem madencilik hem kimya hem 
de elektrik üretim faaliyetleri-
ni içerisinde barındırıyor. Maliyeti 

1.5 milyar dolar olan tesisin 2 bin 
200 kişiyi istihdam edecek olması 
iftihar verici bir tablodur. Ülkemiz 
dünya soda külü ihtiyacının onda 
birini, Avrupa’nın ihtiyacının da 
yarısını karşılayabilir hale gelmiş-
tir. Soda ile hayvan yemine kadar 

kapsama alanı olan stratejik bir 
üründen bahsediyoruz. Bu büyük 
yatırımın önemli parçası da 380 
megavat güce sahip elektrik sant-
ralidir. Bu santral kendi fabrikasını 
besleyeceği gibi, kalan elektriği de 
sisteme aktaracaktır” dedi.

HYUNDAI ŞALT FABRIKASI IÇIN ISTANBUL’U SEÇTI

Güney Kore merkezli Hyundai, Türkiye distribü-
törü Ruha Elektrik A.Ş. ile İstanbul’da Hyundai 

şalt fabrikasını kurma çalışmalarına başladı. Geçen 
yıl Türkiye distribütörü Ruha Elektrik A.Ş. ile Türki-
ye’de büyük ölçekli enerji yatırımı yapacağını duyuran 
Hyundai, üretim aşamasına geçmek için gerekli ça-

lışmalara başladığını duyurdu. Şirket, Avrupa, Asya ve 
Ortadoğu için şalt ürünlerinin satışını Türkiye üzerin-
den yapacak. 

Hyundai Heavy Industries, 2017 yılının son çey-
reğinde enerji sektörünün dünyadaki önemine dikkat 
çekmek amacıyla kendi bünyesindeki enerji ve elektrik 
departmanını Hyundai Electric adıyla ayrı bir depart-
manda topladı. Böylece enerji ve elektrik sektöründe 
yüksek performanslı ve uygun ürün üretmeye başladı. 
Bunun ilk somut örneği olarak HG serisi şalt ürünlerini 
üretti. 

Hyundai Elektric’in Türkiye’de üreteceği HG serisi 
ürün gamında kontaktör, termik röle, otomatik si-
gorta, termik manyetik kompak şalter ve kaçak akım 
koruma şalteri gibi şalt ürünleri yer alacak. Şirket, 
özellikle Türkiye’nin doğu bölgelerinde yaşanan voltaj 
problemi için de serbest voltaj kontaktör üreterek bu 
alandaki sıkıntıyı giderdi. 

IRAN ENERJI YATIRIMINDA REKOR KIRDI

İran’a yapılan enerji yatırımları, son dört yıl içinde artarak elektrikte 
kurulu güç kapasitesi 5 bin 138 megavat artırdı. Ülkenin resmi haber 

ajansı IRNA’nın haberine göre, 11’inci hükümetin iktidara geldiği tarihten 
2017 yılı Haziran ayına kadar 4 yıllık süre zarfında enerji yatırımları ar-
tış kaydetti. Özellikle ekonomik yaptırımların kalkmasının ardından İran 
elektrik ve su sanayinde hükümetinin son iki yıldır uyguladığı Kapsamlı 
Ortak Eylem Planı (KOEP) sonrası 8.2 milyar dolar yabancı yatırım yapıldı.

Son dört yıldır ülkede 3 milyar 555 milyon dolarlık elektrik santrali, 
211 milyon dolarlık yenilenebilir enerji, 348 milyon dolarlık küçük santral-
ler ve 70 milyon dolarlık çeşitli su alanlarında projeler hayata geçirildi. Bu 
projelerle birlikte elektrik üretimi 5 bin 138 megavat arttı. Bunların yanın-
da 13 milyar 726 milyon dolarlık enerji yatırımı da anlaşma aşamasında 
bulunuyor. Bu yatırımların hayata geçmesi ile birlikte 19 bin 380 megavat 
elektrik kapasitesi daha ilave edilecek. 

NIJERYA, 3 BIN MW'LIK HES YAPACAK

Nijerya bu yıl mevcut kurulu gücünün neredeyse yarısı büyüklü-
ğünde 3 bin MW’lık devasa bir hidroelektrik santralin kurulumuna 

başlayacak. Mevcut toplam kurulu gücü 7 bin MW olan Nijerya, neredey-
se bunun yarısına denk gelen devasa bir hidroelektrik santral kurmaya 
hazırlanıyor. Nijerya bu yıl kurulum çalışmalarına başlayacağı 3 bin 50 
MW’lık santrale 5.8 milyar dolar yatırım yapacak. 

Ülkenin Doğu Mambila bölgesinde kurulacak olan santralin maliyeti-
nin yüzde 85’ini Çinli Export-Import Bank, kalan kısmını ise Nijerya hükü-
meti karşılayacak. China Civil Engineering Corp. şirketinin kuracağı baraj 
ve HES’in beş yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Çalışmalar kapsa-
mında 700 km uzunluğunda bir de iletim hattı kurulacak. 180 milyon nü-
fuslu ülkede kurulu kapasitenin bu yıl 8600 MW’a çıkması bekleniyor. 
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BAYSAK, ATIK LASTIKLERDEN ENERJI ÜRETECEK

Baysak Geri Dönüşüm şirketi Osmaniye’de kul-
lanılmış lastikleri işleyerek 10 MW gücünde 

elektrik tesisi kuracak. Enerjigunlugu.net adlı sitede 
yer alan habere göre, Baysak Geri Dönüşüm, Osmani-
ye Organize Sanayi Bölgesi’nde ömrünü tamamlamış 
lastik geri kazanım ve enerji üretim tesisi kurup işlet-
meyi planlıyor. 1.5 milyon TL bedelli proje kapsamında, 
yılda 3 bin 600 ton ömrünü tamamlamış atık lastik-
lerin, piroliz yöntemi ile bertaraf edilerek yıllık 1.440 
ton/yıl karbon siyahı, 1.440 ton/yıl pirolitik yağ, 180 

ton/yıl pirolitik gaz ve 540 ton/yıl hurda çelik tel üre-
tilmesi planlanıyor. Bunun yanında geri kazanılacak 
prolitik gazdan ise 10 MW gücünde elektrik enerjisi 
elde edilmesi planlanıyor.

Tesiste lastikler önce gaza daha sonra da piroli-
tik yağ haline getirilecek. Oluşan yağın bir kısmı özel 
işlemlerden geçirildikten sonra tesisteki jeneratöre 
verilerek elektrik üretimi için kullanılacak; geri kalan 
kısmı ise satılacak. 

HOLLANDA, AVRUPA’NIN EN BÜYÜK  
YEŞIL HIDROJEN SANTRALINI KURUYOR

Hollandalı şirketler Akzo Nobel ve Gasunie, karbon 
salımını azaltmak için 20 MW kapasiteli Avru-

pa’nın en büyük yeşil hidrojen santralini kuracak. Hol-
landa merkezli boya ve kaplama malzemeleri üreticisi 
Akzo Nobel ve doğal gaz dağıtım şirketi Gasunie, at-
mosfere karbon salımını azaltmak için Avrupa’nın en 
büyük yeşil hidrojen üretim tesisini Hollanda’nın kuze-
yinde kurmayı planlıyor. Tesis, yılda yaklaşıkm 3 bin ton 
yeşil hidrojen üretecek. Yenilenebilir enerji kaynakların-
dan elde edilen sürdürülebilir elektriği hidrojene dönüş-
türecek olan 20 MW gücündeki su elektrolizi tesisi, her 
yıl 3 bin ton yeşil hidrojen üretecek. 

İki şirket zamanla tesisin kapasitesini 100 MW’a 
çıkarmayı planlıyor. Şimdiye kadar Hollanda’da plan-
lanan en büyük benzer tesis 1 MW kapasiteye sahip.

Hollanda’da şirketler her yıl doğal gazdan elde edi-
len 800 bin tondan fazla hidrojen kullanıyor. Bunun 
yerine sürdürülebilir elektriğin kullanılmasıyla yılda 7 
milyon ton karbondioksidin salımı önlenmiş olacak.

TÜRKIYE’DE RÜZGAR YATIRIMLARI ARTIYOR 

Geçtiğimiz ay içinde ülkenin farklı yerle-
rinde rüzgar santrali kurulum çalışma-

larına başlandı. Bunlardan biri RES Anatolia 
Holding’in Ankara ve Aksaray il sınırları içinde 
30 rüzgar türbininden oluşacak olan 60 MW’lık 
Opal RES’i. Her biri 2 MWm kurulu güce sahip 
toplam 30 adet rüzgar türbininden oluşan 150 
milyon lira bedelli santralin, ekonomik ömrü-
nün 49 yıl olacağı açıklandı. 

Atasa Enerji ise Adana’nın Pozantı ilçesinde 
23,4 MW kurulu gücünde Atasa Rüzgar Enerjisi 
Santrali kuracak. 10 adet türbinle kurulu gücü 
23,4 MWm/ 23,4 MWe olan santralin maliyeti 
58 milyon TL olarak açıklandı. Ayes Elektrik ise 
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 15 MW kapasi-
teli rüzgar enerjisi santrali kuracağını ilan etti. 
80 milyon lira bedelli 15 MW’lık Yeniköy Rüz-
gar Enerji Santrali, 7 adet rüzgâr türbininden 
ve 400 m2 kapalı alana sahip şalt sahasından 
oluşacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜK HIDROJEN TESISI  
2020'DE FAALIYETE GEÇECEK

Shell, ITM ve Avrupalı ortakları SINTEF, Thinkstep 
ve Element Energy, Almanya’daki Rheinland 

rafinerisinde dünyanın en büyük hidrojen elektroliz 
santralini kuracak. 2020 yılına kadar faaliyete geç-
mesi planlanan santral, en fazla 10 MW kapasitesinde 
olacak. Rheinland rafinerisinde kurulacak tesis, hid-
rojen teknolojisini değerlendirmek ve uygulamalarını 
keşfetmenin yanında, ürünlerin işlenmesi ve rafine 
edilmesi için kullanılan hidrojen üretecek.

Konsorsiyum, Avrupa Yakıt Hücresi Hidrojen Or-
taklığı Taahhüt Projesi’nden toplam maliyetin yak-
laşık yarısını karşılayacak 10 milyon euro tutarında 
bir finansman sağladı. Shell Manufacturing Başkan 
Yardımcısı Lori Ryerkerk, “Bu yeni birim, hidrojenin 
doğal gazdan ziyade elektriğe dönüştürülmesini 
sağlıyor. Yenilenebilir elektrikle destekleniyorsa, ye-
şil hidrojen tesisin karbon yoğunluğunu düşürmeye 
yardımcı olacaktır ki bizim için bu anahtar bir hedef” 
açıklamasını yaptı.
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TKİ’de tüm GMY ve daire 
başkanları görevden alındı

Ocak ayı içinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nda 
(TKİ) şaşırtıcı bir gelişme yaşandı ve kurumun beş genel 
müdür yardımcısı ile 11 daire başkanı görevden alındı. Ku-
lislere yansıyan bilgilere göre, görevden alınanların hepsi 
müşavir kadrosuna atandı, bir diğer bilgi ise adı geçen ki-
şilerin müfettiş kadrosuna getirildikleri yönünde. Görevden 
alınan kişilerin yerine henüz herhangi bir atama yapılmadı. 

Öte yandan daha önce görevden alınan TKİ Genel Mü-
dürlük görevine Hasan Hüseyin Erdoğan getirildi. Resmi 
Gazete’de yayımlanan karara göre TTK Genel Müdürlük gö-
revine Kazım Eroğlu, BOTAŞ Genel Müdür Yardımcılığına da 
Muhammed Talha Pamukçu atandı. 

Fatih Birol, ikinci kez IEA Başkanı seçildi
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, ikinci kez başkanlığa seçildi. Uluslararası 
Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol üye ülke temsilcileri tarafından yeniden bu göreve se-

çildi. Birol, IEA’nın 44 yıllık tarihinde 29 ülkenin tamamının desteğiyle ve oybirliğiyle seçilen ilk 
icra direktörü oldu. İlk kez dışarıdan atanmayıp IEA’nın içinden biri olarak bu göreve getirilen 
Birol, ayrıca ilk kez bu göreve atanan bir siyasetçi ya da bakan değil.

Birol, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ikinci kez başkanlığa seçilmiş olmak-
tan onur duyduğunu belirterek, İEA’yı yeni boyutlara getirmek için tüm iş ortaklarıyla çalış-
mayı dört gözle beklediğini kaydetti.

Dr. Fatih Birol, 1995 yılında IEA’ya katılmadan önce altı yıl süreyle Viyana’da Petrol İhraç 
Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) bünyesinde görev yaptı. Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direk-
törlüğü’ne seçilmeden önce IEA’nın başekonomisti ve kurumun enerji ve iklim değişikliği 
politikasının ekonomik analizinde sorumluydu.

Petrol Ofisi’nde finans departmanı 
Ulga’ya emanet

Petrol Ofisi, Chief Financial Officer (CFO-Finans Direktörü) görevine alanının deneyimli 
ismi Serhan Ulga getirildi. Türkiye ve ABD’de 30 yıllık deneyime sahip olan Ulga kariyerin-
de; finansal hizmetler, otomasyon, medikal cihazlar, medya ve boya sektörlerindeki 
önde gelen ulusal ve uluslararası firmalarda, finans alanında çeşitli yöneticilik gö-
revlerinde bulundu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Ulga’nın ABD’de 
mali müşavirlik (CPA) yapma yetkisi bulunuyor. Uluslararası tanınırlığı olan yetkin-
lik sertifikası CMA sahibi de olan Ulga, Petrol Ofisi’ne katılmadan önce son olarak 
Pegasus Hava Taşımacılığı’nda CFO’luk görevini yürütüyordu.

Aktürk, Çalık Enerj Başkanı oldu
Çalık Enerji Başkanlığı’na YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk getirildi. 2016 

yılı Nisan ayında YEDAŞ Genel Müdürü olarak göreve başlayan Rıdvan Aktürk, 1 
Şubat itibarıyla Çalık Enerji’de CEO olarak göreve başladı. Aktürk, daha önce de 
Çalık Enerji’de Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevinde bulunuyordu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nin ardın-
dan yüksek lisansını da bu üniversitede tamamlayan Aktürk, London Middlesex 
University Business School’dan MBA derecesine sahip. 24 yıldır sektörde çe-
şitli pozisyonlarda görev yapan Aktürk, 2006 yılında Çalık Enerji bünyesine ka-
tılmıştı. Aktürk görev değişikliği öncesinde Çalık Enerji’deki görevinin yanı sıra 
YEDAŞ, ARAS EDAŞ ve Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi’nde Yönetim Kurulu ve İcra 
Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.

Aygaz da inovasyonu Uçar yönetecek
Aygaz Pazarlama ve İnovasyon Genel Müdür Yardımcılığına Rıdvan Uçar atandı.  Ay-

gaz’dan yapılan açıklamada, “Yönetim kurulumuzun 26 Ocak 2018 tarihli kararı ile Pa-
zarlama ve İnovasyon Genel Müdür Yardımcılığına, 1 Şubat 2018 tarihi itibarıyla Rıdvan 
Uçar’ın atanmasına karar verilmiştir” denildi.

Rıdvan Uçar, ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nden 1990 yılında, aynı bölümden 
yüksek lisans derecesi ile 1993 yılında mezun oldu. Koç Üniversitesi İşletme Yüksek 
Lisans Programı’nı 2001 yılında tamamlayan Uçar, iş hayatına 1991 yılında TÜBİTAK’ta 

proje yöneticisi olarak başladı. 1996 yılında Koç Topluluğu’na katılan Uçar, 1996-
2004 yılları arasında Aygaz’da sırasıyla Dökmegaz Satış Sorumlusu, Pa-

zarlama Proje Mühendisi, Dökmegaz Pazarlama Sorumlusu, Otogaz 
Pazarlama Müdürü ve Dökmegaz-Otogaz Pazarlama Müdürü görev-
lerinde bulundu. Uçar, 2004 yılından bu yana Aygaz Pazarlama Grup 
Müdürü olarak görev yapıyordu.

Esin Gül’e uluslararası görev
Schneider Electric Türkiye, İran ve Orta Asya Endüstri İş Birimi Genel Müdür Yar-

dımcılığı görevine Esin Gül atandı. Yeni görevi doğrultusunda Gül, makine ve proses 
otomasyonu çözümlerinin tüm satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu ola-
cak. Gül, 2007 yılında ürün müdürü olarak Schneider Electric’e katıldı ve ardından 
makine imalatçıları satış müdürü görevi ile kariyerine devam etti. 2016 yılında ise 
Orta Doğu Bölgesi Sistem İntegratörleri Proses Otomasyonu Satış Direktörü olarak 
atanan Gül, bu görevinde Türkiye, BAE, Pakistan, Suudi Arabistan başta olmak üze-
re birçok Körfez Bölgesi ülkesinde önemli projelerin satış faaliyetlerinde bulundu.

Gül, 1998 yılında makine mühendisliği alanındaki eğitiminin ardından 2002 yı-
lında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde MBA programını ta-
mamladı.



tahsilatını da engelleyen düzenlemenin iptalini ve 
yürürlüğünün durdurulmasını talep etmişti.

Elektrik dağıtım şirketleri aleyhine açılan çok 
sayıda kayıp-kaçak ve geriye yönelik kaçak tahsilatı 
davası sonrasında gündeme gelen bu düzenlemede, 
ocak ayı içinde önemli bir buluşma yaşandı. Enerji 
Bakanlığı hukuk biriminden ve EPDK’dan üst düzey 
bir grup, AYM’ye gitti. Grup, elektrik sektörü, kayıp-
kaçak, geriye yönelik tahsilata ve söz konusu yasa 
hakkında ayrıntılı bilgi sundu, soruları yanıtladı.

Enerji yönetiminin, teknik kayıpların ve kaçağın, 
elektrik maliyetinin ana unsuru diğer bir deyişle 
ayrılmaz bir bileşeni olduğunu söylediği, yasada yer 
alan geriye yönelik kayıp-kaçak tahsilatının önünü 
kesen maddenin iptali halinde milyonlarca abone 
tarafından açılacak davalarda sektörün karşı karşıya 
kalacağı milyarlarca liralık tazminat yüküne işaret 
ettiği dışarı sızan bilgiler arasında. Uzmanların, 
yüksek mahkeme üyelerine, sektörün bu yükü 
taşımasının mümkün olmadığı mesajını verdi.

GSM şirketleri 300 milyon TL talep ediyor
Yargıtay’ın, “kayıp kaçak bedelinin 10 yıl geriye 

dönük olarak aboneye ödenmesi” yönündeki kararı 

sonrasında Turkcell ve Vodafone, dağıtım şirketleri 
aleyhine geriye yönelik 10 yıllık kayıp-kaçak bede-
lini faiziyle birlikte tahsil etmek için dava açmıştı. 
Söz konusu operatörler, Türkiye genelindeki baz 
istasyonlarında, tesislerinde, santrallerinde ve alt-
yapılarında kullandıkları elektrik üzerinden alınan 
kayıp-kaçak bedelini, 10 yıl geriye yönelik olarak 
hesaplanmasını ve ödenmesini gündeme getirmişti. 
GSM şirketleri, 300 milyon TL’ye kadar çıkan tutarlar 
talep ediyor.

Diğer sektörler de dava açmaya başladı 
Operatörlerin yanı sıra çok yüksek miktarda 

elektrik tüketen fabrikalar ve işletmeler de aynı ge-
rekçeyle dağıtım şirketleri aleyhine dava açtı. Özel-
likle bakır, demir-çelik sektörlerinin açtığı davanın 
parasal tutarının milyarlarca lirayı bulduğu belirti-
liyor. Dava açanlar arasında Türkiye’nin önde gelen 
hastanelerinden biri de bulunuyor. Mahkeme, söz 
konusu hastaneye geriye yönelik kayıp-kaçaktan 
kaynaklanan 15 milyon TL’lik ödeme yapılmasına 
hükmetti. Dağıtım şirketi ise teminat vererek kararı, 
bir üst mahkemeye taşındı.

CHP’nin, elektrikte kayıp-kaçak bedelinin tüketi-
ciye yansıtılması ve faturaya yansıtılan kaçak bedel-
lerinin geriye yönelik olarak abone tarafından tah-
silatını engelleyen düzenlemeye karşı açtığı davada, 
kritik bir gelişme yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’n-
dan (EPDK) üst düzey bazı yetkililer, ocak ayı içinde 
Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) giderek yüksek mah-
keme üyelerine yasa ve elektrik sektörü hakkında 
bilgi verdi. Brifingte elektrikte kayıp-kaçağın tari-
fenin ayrılmaz bir bileşeni olduğunu belirten enerji 
yönetimi, geriye yönelik kayıp-kaçak bedellerinin 
aboneye iadesinin sektörü milyarlarca liralık mali 
bir yükle karşı karşıya bırakacağına işaret etti.

CHP dava açmıştı 
CHP, hükümetin elektrikte kaçak bedeliyle ilgili 

tartışmaları sona erdirmek için Meclis’ten geçird-
iği,   Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapan Kanun’daki kayıp-kaçak bedelinin 
tüketiciye yansıtılmasına yönelik hükümlerin de 
yer aldığı bazı maddelerin iptali için Anayasa Mah-
kemesi’ne (AYM) dava açmıştı.   CHP, abonenin aça-
cağı dava ile geriye yönelik kayıp-kaçak bedelinin 

Elektrikte kayıp-kaçak tartışması sürüyor. CHP, 
kayıp kaçak bedelinin faturaya yansıtılması 
ve geriye dönük olarak abonelere ödenmesini 
engelleyen düzenlemenin iptali için dava açtı. 
Dava, Anayasa Mahkemesi’nde görülecek. 
Mahkemenin kararından önce harekete 
geçen enerji yönetimi, AYM üyelerine verdiği 
brifingte elektrik dağıtım sektörünün bu yükü 
kaldıramayacağını söyledi… 

Enerji yönetiminden, AYM’ye kayıp-kaçak brifingi:

SEKTÖR, BU MALİYETLERİ KARŞILAYAMAZ
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▶ Enerji yönetiminden, AYM’ye kayıp-kaçak brifingi: YAKIN PLAN   
Deniz Suphi 



• Üretici tarafından iletim sisteminden nakledilen 
her bir kilovatsaat üzerinden alınan sistem kul-
lanım bedelleri yüzde 11.98 oranında ve sistem 
işletim bedeli de yüzde 21.63 oranında düşürüldü.

• Tüketim tarafında alınan alınan sistem kullanım 
bedelleri, yüzde 5.06 oranında ve sistem işletim 
bedeli yüzde 15.86 oranında düşürüldü.

• Enerji yönetimi, bu zamla birlikte TEİAŞ’ın kapa-
site mekanizması için ödeyeceği kaynağın oluş-
turulduğunu,  mekanizma kapsamında yer alan 
santrallere bu yıl toplam 1.2 milyar TL’lik destekte 
bulunulacağını söyledi.

• Santrallara verilecek destek tutarı, TEİAŞ tarafın-
dan EPDK’ya önerilecek ve Kurul onaylayacak.

Sistemden hangi santral, nasıl yararlanacak?
Bu mekanizmadan yararlanmak isteyen santral-

lerin atması gereken adımlar şöyle:
  Santraller, mekanizmadan yararlanmak istedik-
leri yıldan önceki yılın ekim ayının 15’inci gününe 
kadar başvuru yapmak zorunda.
  Her bir santral için ayrı ayrı yapılacak başvurular 
sırasında, ilgili tesislerin kapasite mekanizmasın-
da yer almak için gerekli şartları taşıdığını göste-
ren bilgi ve belgeler ibraz edilecek.
  TEİAŞ, başvuruları değerlendirerek kapasite 
mekanizmasından yararlanacak tesisleri en 
geç ekim ayının son günü internet sitesinden 
duyuracak. 
  Kamu payının yüzde 50’yi aştığı santraller yer 

alamayacak.
  Yap-işlet ve yap-işlet-devret sözleşmesi bulunan 
ve anlaşma süresi dolmuş olsa da bu anlaşmalar 
kapsamında faaliyette bulunan santraller meka-
nizmaya dahil edilmeyecek.
  - Nükleer santraller kapasite mekanizması des-
teklerinden yararlanamayacak. 
  Teşvik sürelerini tamamlamış olsalar dahi, her-
hangi bir zamanda YEKDEM’den yararlanan veya 
yararlanma hakkı bulunan santraller ile bundan 
sonraki özelleştirme ihalesi yapılacak santraller 
de kapasite mekanizması kapsamı dışında tutul-
du. 
  Kurulu gücü 100 megavatın altındaki santraller 
kapasite mekanizması desteklerinden yararlana-
mayacak. 
  Kapasite mekanizması içinde yer alacak sant-
rallerin, 10 yaşından genç olması gerekiyor. Yerli 
kaynak kullanarak elektrik üreten santrallere yaş 
sınırlaması uygulanmayacak.
  Yerli kaynak kullanmayan santrallerin, kapasite 
mekanizmasından yararlanabilmesi için geçici 
kabul aşamasında yüzde 50 ve üzerinde bir ve-
rimliliğe sahip olması gerekiyor. Verimlilik he-
saplamalarında doğal gaz santralleri için üst ısıl 
değer baz alınacak. 
  Kapasite mekanizmasında suya, güneşe ve rüzgara 
dayalı elektrik üretim santralleri yer alamayacak.

Elektrikte arz güvenliği için Enerji Piyasası Dü-
zenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan 
kapasite mekanizmasına ilişkin yönetmelik Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Buna göre kapasite mekaniz-
ması, TEİAŞ tarafından işletilecek. TEİAŞ, elektrik 
piyasasında arz güvenliği için yedek kapasite dâhil 
yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ama-
cıyla yıllık olarak belirlenen bütçe dahilinde üretim 
lisansı sahibi tüzel kişilere kapasite ödemesi yapa-
cak. Ödemeler, sabit ve değişken maliyet bileşenle-
ri ile piyasa takas fiyatı dikkate alınarak yapılacak. 
Kapasite mekanizması kapsamında bir takvim yılı 
için belirlenen bütçe, ilgili yılın iletim tarifesi hesap-

lamalarında dikkate alınacak. İletim tarifelerinde 
dikkate alınan bütçenin kullanılmayan kısmı, iletim 
tarifelerine ilişkin mevzuat kapsamında gelir düzelt-
melerinde dikkate alınacak. 

Tarife artışıyla 1.2 milyar TL kaynak yaratıldı
Bu maliyetin karşılanması için TEİAŞ’ın kontro-

lündeki iletim hatlarını kullanma tarifeleri artırıldı. 1 
Ocak 2018’den geçerli olmak üzere yeni tarife şöyle:
• Kapasite üzerinden alınan sistem kullanım bedel-

leri, üretim tarafında yüzde 61.46 zamlandı.
• Tüketim tarafında da sistem kullanım bedeli yüz-

de 73.57 oranında artırıldı.

Elektrik üretim sektörüne nefes aldıracak kapasite mekanizması kapsamında santrallere bu yıl 
yapılacak destek tutarı belli oldu. Enerji Panorama’nın enerji yönetiminden aldığı bilgiye göre 
TEİAŞ, mekanizma kapsamında yer alan santrallere bu yıl  toplam 1.2 milyar TL’lik destekte bulunacak

BAŞVURULAR ALINDI
Santraller, 31 Ocak’a kadar TEİAŞ’a başvurdu. 
Bu başvuruları değerlendirmeye alan TEİAŞ, 
mekanizmadan yararlanacak santrallerin liste-
sini en geç 15 Şubat’a kadar internet sitesinden 
duyuracak.  2018 yılı kapasite mekanizması 
kapsamında yer alacak santrallere yapılacak 
ödemeler için 1 Ocak 2018 esas alınacak.

Kapasite mekanizması kapsamında ödenecek 

destek tutarı 1.2 milyar TL
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▶ Kapasite mekanizması kapsamında ödenecek destek tutarı 1.2 milyar TL ANKARA KULİSİ   
Deniz Suphi 



ENERJİ SEKTÖRÜ, 
HALKA ARZLARIN DA 
ENERJİSİ OLACAK

Kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atan enerji şirketleri artık 
halka açılma yoluna girdi. Şu anda BIST’te işlem gören 7 enerji şirketine 
Enerjisa da eklendi. Yerli ve yabancı yatırımcılardan 4.8 kat fazla taleple 
karşılayan Enerjisa’nın halka arzı, sektörün bu yöndeki sağlamlığının 
da işareti. Bu yıl içinde Aksa Doğalgaz ve Başkent Doğalgaz’ın da halka 
arzı bekleniyor. SPK ve BIST yöneticileri, bu şirketlerin halka arzlarının 
sermaye piyasasının derinliğini artıracağı düşüncesinde...

Danışmanlık 

şirketleri de Türk enerji 

sektörünün halka arz çalışmalarına 

hız vermesini öneriyor. Yurtiçi ve 

yurtdışından finansman bulmanın giderek 

zorlaştığı günümüz koşullarında, halka 

arzların yatırım yapmak için çok önemli bir 

gelir oluşturduğunu belirten danışmanlar, 

“Halka arzlar riski sevmeyen yatırımcı 

gruplarının bu varlıklara ilgi göstermesini 

sağlayacak, finansman kaynaklarını 

çeşitlendirecektir” önerisinde 

bulunuyor...
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▶ ENERJİ SEKTÖRÜ, HALKA ARZLARIN DA ENERJİSİ OLACAK KAPAK   
Z. Işık Adler



Enerjisa talep rekoru kırdı
Enerjisa’nın halka arzı 1-2 Şubat tarihlerinde ta-

lep toplama ile başladı. Şirketin yüzde 20’sinin halka 
arzında fiyat aralığı 6.25 – 7.50 lira olarak belirlen-
mişti. 8 Şubat’ta Borsa İstanbul’da işlem görmeye 
başlayan Enerjisa hisselerine, 41 bin 650 yatırımcı-
dan 1 milyar 127 milyonun lotun üstünde talep geldi. 

2000’li yıllarla liberalleşme çalışmalarına ağır-
lık veren enerji sektörü, bugün ülkenin en 
güçlü şirketlerinin yer aldığı dev bir iş koluna 

dönüştü. Dağıtım ve üretim alanında faaliyet göste-
ren çok sayıda yerli ve yabancı enerji şirketlerinin 
önemli bir bölümü kurumsal kimliklerini oluştur-
ma sürecini tamamlamak üzere. 15 yıl gibi bir sü-
reçte bu yapılanmayı tamamlayan enerji şirketleri 
için yeni bir eşiğe gelindi. Yatırımın, istihdamın en 
önemli sektörleri arasında olan enerji sektörü, hal-
ka arzların öncülüğünü de üstlenmeye hazırlanıyor. 

Hem şirketlerin kurumsal yapısının güçlenme-
si, şeffaflığın sağlanması hem de gelir elde etme-
nin en önemli araçlarından biri olan halk arz, artık 
enerjinin de gündeminde. 

Şu anda Borsa İstanbul’da petrol ve petrokimya 
sektörü dışında yedi tane enerji şirketi işlem görü-
yor. Akenerji Elektrik Üretim, Aksa Enerji Üretim, 
Aksu Enerji ve Ticaret, Ayen Enerji, Bomonti Elekt-
rik, Odaş Elektrik Üretim ile Zorlu Enerji Elektrik 
Üretim... Bu listeye şimdi de enerjinin hem üretim 
hem de dağıtım alanında faaliyet gösteren Sabancı 
Holding ve Alman E.ON’un ortak olduğu Enerjisa ka-
tıldı. Görünen o ki, bir süredir durma noktasına ge-
len halka arzların enerjisi, bu yıl enerji sektöründen 
gelecek. Zira Enerjisa’nın ardından Aksa Doğalgaz 
ve Başkent Doğalgaz da halka arza hazırlanıyor. 

BAŞKENTGAZ DA GÜN 
SAYIYOR 

Torunlar İnşaat’ın iştiraki olan ve Ankara’nın do-
ğal gaz dağıtımını gerçekleştiren Başkentgaz, ge-
çen yıl halka arz için başvuruda bulunmuştu. Şu 
anda yasal izinleri bekleyen şirket, uygun piyasa 
koşullarına paralel olarak halka arzı gerçekleşti-
recek. Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO Yönetim 
Kurulu Üyesi İsmail Kazanç, “Yasal izinlere ve uy-
gun piyasa koşullarına paralel halka arzı gerçek-
leştirmeyi hedefliyoruz. Şirketimizin yüzde 25’ini 
halka arz etmek istiyoruz. Eş zamanlı olarak ağır-
lıkla uluslararası yatırımcılar ve yurt içi kurumsal 

yatırımcılarla ön görüşme ve şirket tanıtım faali-
yetlerine başladık” dedi.
Başkent Doğalgaz’ın her yıl yaklaşık 70 bin yeni 
müşteriye ulaştığını ifade eden Kazanç, yılda yak-
laşık 3,6 milyar metreküp doğal gaz dağıtım hac-
mine sahip olduklarını belirterek, “Ortalama yaşı 
14 olan 11 bin 594 kilometre şebeke uzunluğuna 
sahibiz” diye konuştu. Gelecek 5 yıllık program 
çerçevesinde Ankara’nın doğal gaz olmayan bü-
tün ilçelerine gaz götürmeyi planladıklarını an-
latan Kazanç, Türkiye’nin gaz dağıtımının yüzde 
7’sinin Başkent Doğalgaz tarafından gerçekleşti-
rildiğini de sözlerine ekledi. 

BAKAN ALBAYRAK’TAN ENERJİ 
ŞİRKETLERİNE ÇAĞRI 

Enerjisa Enerji halka arz töreninde konuşan Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yabancı yatırımcı-
nın Türkiye enerji sektörüne yönelik yoğun ilgisinin, bu 
halka arzla bir kez daha ortaya konulduğunu belirterek, 
“Bu yoğun ilgi, Enerjisa’nın halka arzıyla ilgili süreç sek-
tördeki çok büyük bir dönüşümün başlangıcı olur. Diğer 
büyük enerji firmalarının da sonuna kadar arkalarında 
olduğumuzu ve yakın zamanda onların da halka arzını 
beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Öngörülebilir piya-
salarla birlikte bir, iki yıl içerisinde Enerjisa’dan üretim 
tarafında da güzel gelişmeleri duyacağız.  Global yatırım 
şirketlerinin ilgisinin yoğun olması özellikle altı çizilmesi 
gereken bir husus. Türkiye, son dönemde dünyada artan 
dalgalanma ortamında, yatırımcılar için güvenli bir ortam 
sunuyor. Türkiye’ye yatırım yapan hiçbir zaman kaybet-
medi. Türkiye sağlam ekonomisi, sunduğu cazip fırsatları, 
iç pazarının büyüklüğü ve siyasi istikrarıyla yatırımcılar 
için her zaman güvenilir bir liman olmaya bugün olduğu 
gibi yarın da devam edecek” dedi. 

BIST ŞİRKETLERE  
KOLAYLIK SAĞLAYACAK 

Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, Türki-
ye’nin önde gelen şirketlerinin halka açılmaları yö-
nünde büyük çaba harcadıklarına belirterek, bugü-
ne kadar 900’e yakın şirketin özellikle halka açılma 
kararı almaya yetkili ortak ve üst düzey yöneticileri 
ile bire bir görüşerek, sermaye piyasaları ve halka 
arz konusunda bilgilendirmede bulunduklarını 
kaydetti.
Şirketlerin, başta pay halka arzı olmak üzere serma-
ye piyasaları ile ilgili çekincelerini öğrendiklerini 
ve bu çekinceleri gidermek için çaba sarf ettiklerini 
belirten Karadağ, “2017 yılında 3 şirket halka arz 
olarak işlem görmeye başladı ve toplam 1,2 milyar 
TL fon sağladılar. Önümüzdeki dönemde, bunun 
çok üstünde halka arzlar gerçekleşecek. Özellikle 
enerji ve sağlık sektöründe büyük ölçekli halka arz-
lar bekliyoruz. Halihazırda ülkemizin önde gelen ve 
bilinen markalarına sahip 10 şirket, paylarının hal-
ka arz edilerek borsada işlem görmesi için başvuru 
yaptı. Yakın gelecekte, ilave müracaatların gelmesi-
ni de bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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da, “Bu piyasa değeri ile Enerjisa Enerji, TL bazın-
da Türkiye’de gerçekleştirilen en büyük özel sektör 
halka arzı olarak, tarihi bir rekora imza attı” denildi. 
Şirketin halka arz geliri ise 1.5 milyar TL düzeyinde 
oldu. 
Gong törenine Sabancı ve Albayrak katıldı

Enerjisa için Borsa İstanbul’da işlem gongu 
8 Ocak günü çaldı. Törene Enerji Bakanı Berat 
Albayrak, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başka-
nı Güler Sabancı, E.ON CEO’su Johannes Teyssen, 
Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Enerjisa 
CEO’su Kıvanç Zaimler ve Borsa İstanbul Yönetim ve 
İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ katıldı. 

Törende bir rüyasının gerçekleştiğini söyleyen 
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sa-
bancı, Enerjisa Enerji’nin Sabancı Topluluğu’nun 
Borsa İstanbul’da işlem gören 13’üncü şirketi oldu-
ğunu hatırlatarak şunları söyledi:  

Bu rakam, halka arz edilecek yüzdenin 4.8 misli 
anlamına geliyor. 236 milyon 213 bin 792 lot satış 
yapılan halka arzda, yabancılar 465 milyon lot ta-
lep ederken 180 milyon lot satın alabildi. Yabancı 
talebinde 45 milyon lotu ise sadece 3 kurum aldı. 
Enerjisa halka arzında payların yüzde 8.23’ünü sa-
tın alan İngiliz Blackrock en büyük yatırımcı oldu. 
ABD’li Fidelity Management&Research yüzde 7.29, 
Mavi Jeans’in halka arzında da aktif katılımı olan 

ABD’li Moon Capital yüzde 5.64 pay aldı. Yerli yatı-
rımcılar, 430 milyon lot talep ederken 20 milyon lot 
alabildiler. 38 bin 487 bireysel yatırımcı da halka 
arza katıldı ki bu son yılların en önemli rakamı. 

Enerjisa, halka arzdan sonra, E.ON ve Sabancı 
Holding’in toplamda yüzde 20 hissesine eşit olan 
23.621 milyon adet ikincil hisse satışı olduğu açık-
ladı. Şirketin toplam değerinin ortalama 7 milyar 
380 milyon TL olduğu belirtilen şirket açıklamasın-

YATIRIM YAPMAKTA ZORLANANLARA HALKA ARZ ÖNERİSİ 

Uluslararası vergi, denetim ve da-
nışmanlık şirketi KPMG Türkiye 
Enerji Sektör Lideri Ümit Bilir-
gen, enerji sektöründe şirket satın 
alma ve birleşme işlemleri yo-
luyla yatırım yapmakta zorlanan 
şirketlerin halka arz yöntemiyle 
hisse satışı yapma niyetinde oldu-
ğunu belirtti.
Bu yıl halka arzı planlanan üç 
enerji şirketinin, düzenli varlık 
tabanı uygulamasıyla güvenilir 
ve öngörülebilir gelir elde eden 
elektrik ve gaz şirketleri olduğunu 
dile getiren Bilirgen, şöyle devam 
etti: 

Bu durum, riski sevmeyen yatı-
rımcı gruplarının bu varlıklara 
ilgi göstermesini sağlayacaktır. 
Ayrıca üç halka arzda da ortak 
satışı yapılması planlanıyor, yani 
halka arz edilecek şirketlerin de-
ğil, onlara sahip olan ortakların 
sermaye yapılarının güçlendiril-
mesi hedefleniyor. 2017’de başa-
rıyla gerçekleştirilen halka arzlar, 
enerji sektörü halka arzları için 
umut oldu fakat bu büyüklük ve 
gelir yapısına sahip varlıkların 
halka arzı Türkiye’de ilk defa ya-
pılacak. Sonuçları enerji sektörü 
için yön gösterici olacak.

2018 YILINDA HALKA ARZ 
BÜYÜKLÜĞÜ ÇOK DAHA 

YÜKSEK OLACAK
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yöneticileri de 
uzun süredir şirketlerin halka açılmasını teşvik 
etmek amacıyla çalışmalar yürütüyor. 2018 yı-
lında gerçekleşmesi beklenen halka arz büyük-
lüğünün beklenenin çok daha üzerinde olacağı-
nı belirten SPK yöneticileri, “Halka arz edilmesi 
gündemde olan şirketlerin bilançolarının, geçen 
dönemdeki örneklere göre çok daha büyük oldu-
ğunu görüyoruz” yorumunu yaptı. 
Kurul, son dönemde şirketlerin halka açılmala-
rının önündeki maliyetlerin düşürülmesi adına 
yenilikçi uygulamalar getirdiklerini, bu uygula-
malar ve 2015’in ikinci yarısında yürürlüğe gi-
ren vergi reformlarının şirketlerin nakit sermaye 
artırımlarına çeşitli teşvikler getirdiğini belirti-
yor. Ülke ekonomisine katma değer sağlayan ve 
büyümeye katkı sunan şirketlerin halka açılma-
ları, bu şekilde oluşan katma değerin tabana ya-
yılmasının sağlanması ve sermaye piyasalarının 
gelişiminin desteklenmesinin öncelikli hedefle-
ri olduğunu vurguluyorlar. 

“Bugün hem ülkemiz hem enerji sektörümüz 
için hem de topluluğumuz için tarihi bir gün. Bir-
çok ilki yaşıyoruz. TL bazında Türkiye’de gerçek-
leştirilen en büyük özel sektör halka arzı Enerji-
sa oldu. Elektrik dağıtım ve perakende alanında 
da ilk halka arza edilen şirketiz. Enerjisa’nın, iyi 
yönetişim ve başarılı performansı sayesinde gel-
diği bu nokta, bize gurur veriyor” dedi. 

Finansal kaynaklara erişim artacak
Enerjisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Keith Plowman, Enerjisa’nın halka arzını Türki-
ye’deki elektrik sektörünün daha geniş finansal 
kaynaklara erişimi adına atılan sağlam ve önemli 
bir adım olarak değerlendirdi. Plowman, “Türki-
ye büyüyen ekonomisi, artan elektrik talebi, hızlı 
kentleşme, genç dinamik nüfusu ile çok büyük 
bir potansiyele sahip. Elektrik sektöründeki yük-
sek büyüme potansiyeli, yatırımcılara önemli fır-
satlar sunuyor. Elektrik talebinde OECD geneline 
göre, Türkiye en yüksek artışı kaydeden ekonomi. 
Endüstride son yıllarda yaşanan zorluklara kar-
şın kamu ve düzenleyici kurumların başarılı ve 
uyum içinde çalışmaları, sektörün sağlıklı büyü-
mesi için sağlam bir temel oluşturuyor” dedi.

“Sermaye piyasamızın derinleşmesine 
katkı sağlayacağız”

Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler ise “Sektörü-
müze yönelik şeffaflık ve güven unsurunun daha 
da artacağına inanıyoruz. Hisselerimizin önemli 
bir bölümü yabancı kurumsal yatırımcıya satıldı. 
Böylece sermaye piyasamızın daha da derinleş-
mesine katkı sağlamış olacağız. Yabancı yatırım-
cının sektöre kazandırılmasına vesile olacağız” 
değerlendirmesini yaptı. 

28 • Şubat 2018 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA • Şubat 2018 • 29

▶ ENERJİ SEKTÖRÜ, HALKA ARZLARIN DA ENERJİSİ OLACAK▶ ENERJİ SEKTÖRÜ, HALKA ARZLARIN DA ENERJİSİ OLACAK



AKSA DOĞALGAZ, YÜZDE 30’UNU HALKA 
ARZA HAZIRLANIYOR

Aksa Doğalgaz Dağıtım, halka arz 
çalışmaları yürüten bir diğer ener-
ji şirketi… Aksa Doğalgaz Dağıtım 
Başkanı Arslan,”Şirketin yüzde 
30’unu halka açmayı düşünüyo-
ruz. Bu da 750 milyon dolarlık bir 
halka arz işlemine denk geliyor” 
diyor 
Aksa Doğalgaz Dağıtım Yönetim 
Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, 
şirketin yüzde 30’unu halka arz 
etmeyi düşündüklerini belirte-
rek, “Bu da 750 milyon dolarlık 
bir halka arz işlemine denk geli-
yor. Şu an için 2018’in sonu veya 
2019’un başı gibi halka arzı plan-
lıyoruz” dedi. Şu anda 27 il ve 165 
ilçeye doğal gaz hizmeti verdikle-
rini söyleyen Arslan, bu rakamla-
ra bakıldığında Türkiye’de doğal 
gaz dağıtım sektörünün yaklaşık 
üçte birini ellerinde bulundur-
duklarını, doğal gaz götürdükleri 
ilçe sayısının 42’ye çıkacağını ve 
2017’yi 450 milyon liranın üze-
rinde bir yatırım hacmiyle kapat-
mış olacaklarını söyledi. 

“Türkiye’de doğal gazda henüz 
halka arz yapılamadı”
Arslan, doğal gaz şirketinin hol-
ding bünyesinde karlılığı en iyi 
olan şirket olduğunu ve halka arzı 
için çalışmalara başladıklarını be-
lirtti. Bu yıl çalışmalara daha faz-
la yoğunlaşacaklarını ifade eden 
Arslan, şöyle konuştu:
Önümüzdeki dönemde yapaca-
ğımız ebitdaları (faiz, vergi ve 
amortisman öncesi gelir) düşün-
düğümüzde, ortalama 250 milyon 

dolar seviyesinde ebitda öngö-
rümüz söz konusu. Bu da bizim 
doğal gaz şirketlerimizin yaklaşık 
2,5 milyar dolarlık bir değer oluş-
turduğunu gösteriyor. Şirketin 
yüzde 30’unu halka açmayı dü-
şünüyoruz. Bu da 750 milyon do-
larlık bir halka arz işlemine denk 
geliyor. Şu an için 2018’in sonu 
veya 2019’un başı gibi halka arzı 
planlıyoruz. Türkiye’de doğal gaz 
alanında henüz bir halka arz ya-
pılmadı. Başkentgaz ve İGDAŞ’ın 

halka arz konusunda çalışmala-
rı var ama gerçekleşen bir işlem 
yok. Belki biz bu şirketlerden 
daha önce bu işi yapma yoluna 
gireceğiz. Halka arz, yatırımcıya 
daha rahat ve düşük finansmanla 
yatırım şansı verirken, bizim gibi 
dağıtım şirketlerinin getirilerinin 
standart olması sebebiyle sigorta 
fonları da ilgi gösteriyor. Doğal 
gaz dağıtım sektörüne yurt dışın-
dan yatırımcıların da ilgisi var, 
hisse almak istiyorlar.”

Alman EWE, 
Türkiye’den çıkıyor mu?

Şehiriçi doğal gaz dağıtım sektöründe ses getire-
cek bir satış gündeme geldi. Sektörün önemli aktör-
lerinden Alman EWE, iştirakleri Bursagaz ve Kayse-
rigaz ile EWE Enerji, Enervis ve Millenicom’u satarak 
Türkiye pazarından çıkacağı öğrenildi.  EWE’ye yakın 
kaynaklar satışla ilgili olarak, “Piyasayı ölçmek için 
bir çalışma yapıldığını söyleyebiliriz” yorumunu yap-
tı. Alman EWE’nin yanı sıra sektörde başka şehirçi 
dağıtım şirketinin de satış için görüşme yaptığı kay-
dediliyor. Bu yöndeki görüşmelerin yıl boyunca de-
vam edebileceği belirtiliyor.

Enerji sektöründe 2018 yılı son derece hareket-
li geçeceğe benziyor. Gerek doğal gaz gerekse de 
elektrik üretim ve dağıtımında çok sayıda satın alma 
ve devir işleminin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu-
nun ilk işareti de geldi. Alman EWE’nin, Bursagaz ve 
Kayserigaz’ı satma kararı aldığı, bu amaçla hazırlık-
lara başlattığı belirtiliyor. Enerji sektörünü yakından 
takip eden kaynaklar, “Alman EWE’nin varlıklarını 

satıp, Türkiye piyasasından çıkacağına ilişkin geliş-
meleri duyuyoruz. EWE’nin, yeni dönem stratejisi 
gereğince Almanya’daki işlerini büyüteceği kayde-
diliyor” dedi.

EWE AG, 9 bin çalışanı ve 8 milyar Euro ciro ile 
Almanya’nın en büyük enerji şirketleri arasında yer 
alıyor. EWE; enerji, telekomünikasyon ve bilgi tek-
nolojileri alanlarında faaliyet gösteriyor. Merkezi 
Almanya’nın Oldenburg kentinde yer alan EWE’nin 
çoğunluk hissesi yerel yönetime ait. EWE, Alman-
ya’nın dışında Türkiye ve Polonya’da da hizmetlerini 
sürdürüyor.

EWE Turkey Holding, Türkiye pazarındaki faali-
yetlerine 2007 yılında başladı; Bursagaz, Kayserigaz, 
EWE Enerji, Enervis ve Millenicom olmak üzere 5 şir-
keti bulunuyor. 2016 yıl sonu itibarıyla 906 kişinin is-
tihdam edildiği EWE Turkey Holding ve iştiraklerinin 
konsolide cirosu toplam 2 milyar 268 milyon TL.

Pazarın önemli oyuncuları arasında yer alıyor 
EWE’nin 2016 yılı faaliyet raporuna göre Bursa-

gaz’ın 927 bin civarında abonesi, 1 milyar 563 milyon 
metreküp de yıllık gaz satışı var. Kayserigaz’ın, 453 
bini aşkın müşterisi, 583 milyon metreküp de yıllık 
gaz satışı bulunuyor. Şirket bünyesinde Enervis adın-
da bir de gaz sektörüne servis sağlayan bir şirket bu-
lunuyor. EWE Enerji ise yıllık 2.5 milyar metreküp gaz, 
565 milyon kilovatsaat da elektrik satıyor. Millenicom 
Türkiye de hem bireysel hem kurumsal müşterilerine 
telekom ve iletişim hizmetleri sunuyor.

Türkiye’de doğal gaz dağıtım, elektrik 
ticareti ve enerji verimliliği alanlarında 
faaliyet gösteren Alman EWE’nin tüm 
varlıklarını satarak Türkiye pazarından 
çıkmaya hazırlandığı konuşuluyor. Şirket 
“Piyasayı ölçmek için çalışma yapıyoruz” 
dese de bir başka dağıtım şirketi de satış için 
görüşmelere başladı…
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Üç günlük ziyaret için Gazprom Avia Havayolla-
rı’na ait uçakla İstanbul’dan Moskova’ya, pasaport 
kontrollerinin ardından da ikinci uçumuz Novi Uren-
goy Havalimanı’na toplam 13 saate ulaşan bir yolcu-
ğun ardından vardık. Özel mont, bot, bere ve eldiven-
lerin neden bu kadar elzem olduğunu anlamamız 
için -40 derecenin yüzümüze çarptığı o ilk temas ye-
terli oldu. Novi Urengoy tarihini anlatan Gazprom’un 
kurduğu müzeye doğru yola çıktığımızda sokakta 
çok fazla insan görme şansımız olmadı ama kısa sü-
reli otobüs yolculuğunda bizler kadar soğuğa karşı 
kuşanmış kimseye de rastlamadım.

Novy Urengoy, 30 yılı aşkın bir sürede 120 bine 
yakın nüfusa ulaşmış; bu sayının büyük çoğunluğu-
nu da dışarıdan gaz sahalarına çalışmaya gelenler 
oluşturuyor. Bölgede yaşayan yerli halk Nenetlerin 
zorlu hayat koşulları ile nasıl mücadele ettikleri-
nin kanıtı fotoğraflar, kürklerden yapılma kıyafetler, 
dondurulmuş hayvanlar, çadırlar ve motifler müze-
de sergileniyor. Bugün nüfusu 44 bin olan yerel halk, 
Ren geyiği besliyor, balıkçılık yapıyor ve modern 
hayatın oldukça uzağında yaşamlarını sürdürüyor. 
Gezi boyunca Nenetlere rastladığımız tek yer mü-
zedeki fotoğrafları ve eşyaları olsa da, bu ıssız buz 
çölünün gizli tanıklarının onlar olduğuna şüphe yok. 
Sahaların keşfi ile pek çoğu yerlerinden olan halkın, 

Enerji sektöründe doğal gaz temalı pek 
çok haber kaleme aldım ama yerkürenin 
kilometrelerce altından gelen bu 
hazineyi yerinde keşfetmenin ayrı bir 
heyecanı var. Sibirya tundralarına ancak 
Dostoyevski’nin romanlarında okuduğu 
kadar yakınlaşabilmiş bir hayalci; doğal 
gazın ne zorluklarla gün yüzüne çıkartıldığını 
gözlemleme fırsatı bulan bir enerji sektörü 
çalışanı olarak çok önemli bir deneyim 
yaşadım

SİBİRYA’DA 
DOĞAL GAZIN KALBİNE 
YOLCULUK

SAHANIN UZUNLUĞU 220 KM
Urengoy’daki petrol kondensat yatağı, 6 Haziran 
1966 tarihinde keşfedilmiş ve güzergahın kuzeyden 
güneye uzunluğu 220 kilometre, genişliği 30 ila 60 
kilometreye uzanıyor. 5 bin metrekare yüzölçümü-
nün üzerine çıkan doğal gaz yataklarında bulunan 
doğal gaz ve petrol gibi hidrokarbon kaynakları 
1000 ila 4 bin 500 metre derinliklerden gün yüzü-
ne çıkartılıyor. Novi Urengoy enerji kompleksinde:

 î22 doğal gaz arıtma ünitesi,
 î20 takviye kompresör istasyonu,
 î5 doğal gaz soğutma istasyonu,
 î1 kondensat pompalama istasyonu,
 î2 adet petrol kaynaklı doğal gazın kulla-

nımına yönelik kompresör istasyonu ve
 î2 adet petrol üretim tesisini içerisinde 

barındırıyor.
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masının gerçekleştirildiği saha olan 1A Doğal Gaz 
Sahası’na doğru yola çıkıyoruz. Güneşin kış döne-
minde birkaç saat yükseldiği ve ay ile yan yana yer 
aldığını gördüğümüz kare, akıldan çıkacak bir güzel-
lik değil. İkinci durağımız, doğal gaz sanayisine insan 
yetiştirmek için kurulmuş olan Gazprom Yüksekoku-
lu. 1982’de kurulan Gazprom Yüksekokulu’nda 1000 
öğrenci, doğal gazın her alanında uzmanlaşmak ve 
mezun olduktan sonra Gazprom’da istihdam edil-
mek üzere eğitim görüyor. Doğal gaza özgü bu eği-
tim, sanat ve kültürel faaliyetlerden uzak değil. Oku-
lun her yanında fotoğraf sergileri, teknolojik gelişim 
sürecini gösteren cihazlar, bu topraklarda yaşamış 
pek çok halka özgü motifler yer alıyor. Okuldaki öğ-
rencilerin sağlıklı, parlak bakışları üzerimizde, cam 
atölyesinden spor salonlarına, torna tesviye stüdyo-
sundan bizler için sahne aldıkları mini konsere geçi-
yoruz. Okulun her yanına hakim bir kural ve intizam 
olduğu ilk bakışta göze çarpıyor. Tarihsel birikimden 

bu kadar zorlu bir iklimde hayatta kalma çabasına, 
doğal gazın keşfi ile gelen değişimin de eklendiğini 
düşünüyorum. 

Gazın çıkışını takip eden yıllarda Novy Urengoy 
sahasına çalışmaya gelen ilk ekiplerin fotoğrafları, 
konteynerlardaki hayatlarından kareler, ilk doğal 
gaz keşfinin not düşüldüğü imzalı belgelerle müze-
nin her yerinde doğal gaz tarihi yer alıyor. Rusya’nın 
gaz sahalarını gösteren haritalar, yerin metrelerce 
altındaki katmanlardan doğal gazın yolculuğunu 
temsil eden maketlere kadar her küçük detay ilgimi-
zi çekiyor. Rehberimiz, ilk yıllarda sahalarda çalışan-
ların sabaha karşı konteynerlarındaki soba sönerse 
donmuş saçlarla yastıklarına yapışmış halde uyan-
dıklarını söylediğinde şaşkınlığımız artıyor. İkinci 
durağımız olan Kutup Dairesi Anıtı’na yaptığımız 
ziyaret, şaşkınlığımızın temsili donma deneyimine 
dönüşmesine yetiyor. Kısa bir süre kutup dairesinde 
kalıyor fotoğraf çektirip bir daha fırsat olur da gelinir 
mi belli olmayan ıssızlığa hayran hayran bakıyoruz. 
Anıtı ziyaretimizin hoş bir hatırası olan Kutup Kaşifi 
Sertifikalarımız ile buraya adım atan cesur insanla-
rın Büyük Şaman tarafından korunacağı ilan edilince 

tebessüm etmemek elde değil. Anıtın kuzeyine geç-
tiğimizde artık Kuzey Kutbu’na giriyor ve Rusya’nın 
en büyük doğal gaz kuyularından biri olan 16. Doğal 
Gaz Sahası’na doğru yola devam ediyoruz.

Gazprom Yüksekokulu’nda 1000 öğrenci 
eğitim görüyor 

16’ıncı saha stratejik öneme sahip bir tesis ve 
böyle özel bir gezi dışında alana giriş yapmak müm-
kün değil. İki grup halinde sahaya bağlı 1608 numa-
ralı doğal gaz kuyularını ve çalışan kampını ziyaret 
ediyoruz. Gaz, kuyulardan çıkartılmasının ardından 
çapı 1.2 metrelik borularla işlenmek üzere tesislere 
ulaşıyor. Kurutma işleminin ardından kumdan, çakıl-
dan, kilden ayrıştırılmak üzere her biri renkli vana-
larla temsil edilen borularda arıtma işlemi görüyor. 
16. Doğal Gaz Sahası gibi bir üretim tesisinde bir yıl 
içinde tek başına neredeyse Türk Akım’ın yıllık 31,5 
milyar metreküplük toplam kapasitesini karşılaya-
bilecek miktarlarda doğal gaz üretiliyor. Söz konusu 
kapasitenin yarısı Türkiye’nin kullanımına sunula-
cak.

Gezinin üçüncü günü otelden Noviy Urengoy do-
ğal gaz rezervlerinde devam eden kuyu açma çalış-

GAZPROM HATLARININ UZUNLUĞU  
160 BİN KİLOMETRE

Türk Akımı Boru Hattı’nın derin denizlerdeki inşaatını, 
dünyanın en büyük inşaat gemisi olan Pioneering Spirit 
gerçekleştiriyor. Her biri 930 kilometre uzunlukta olacak 
iki hattan oluşacak projede, hatlardan biri Türkiye-Rusya 
Münhasır Ekonomik Bölgelerinin sınırı olan 224. kilo-
metreye kadar gelirken, Türkiye’nin kullanımına açılacak 
diğer hatta ise 530 kilometrenin üzerinde boru döşendi. 
Böylece Türkiye’nin güncel doğal gaz ihtiyacının yaklaşık 
yüzde 35’ini karşılayacak ilk hattın yapımında yarı yol ge-
çildi.
Rusya’daki doğal gaz rezervlerinin yüzde 70’ine sahip 
olan Gazprom, küresel doğal gaz üretiminin de beşte bi-
rini gerçekleştiriliyor. Gazprom tarafından işletilen gaz 
boru hatlarının uzunluğu toplam 160 bin 400 kilometre-
ye uzanıyor; diğer bir deyişle, dünyanın etrafını 4 kez do-
lanabilecek uzunlukta. Gazprom'un Almanya'dan sonra 
ikinci büyük müşterisi Türkiye. Doğal gaz iletim sistemi, 
botu hatlarını değiştirme veya onarım gereği duymadan 
uzun yıllar yeraltında veya su altında faaliyet gösterebile-
cek şekilde inşa edilse de Gazprom her yıl önemli bir büt-
çeyi bu kontrollere ayırıyor.
Boru hatlarının yüzde 70’inden fazlasının hizmet ömrü 20 
yıldan fazla ve pek çok boru hattı zorlu iklim koşullarında, 
ulaşılması zor bölgelerde bulunuyor. Bu hatların durumu-
nu kontrol etmek için kullanılan özel yöntemlerden biri, 
boru içi kontrol topları, batarya desteği ile borunun içinde 
ilerleyerek veri toplayan özel cihazlardan oluşuyor.
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teknik altyapısına, ihracat politikalarına ve çevre 
koruma programlarına ilişkin sunumların yapıldığı 
Türk müteahhitlik şirketinin inşa ettiği Kültür Merke-
zi’nin Zvezdny Oditoryumu’nda yemekli resepsiyona 
ve konsere katıldık. Basın davetlisi olarak gittiğimiz 
bu gezinin başarılı geçen kurgusunda yer alan Türk 
Akım yetkilileri ve danışmanları StratejiCo’nun özve-
rili çalışmaları başrolde yer alıyordu. Türkiye enerji 
sektörünün yazan, çizen ve düşüncelerini hayata 
geçiren değerli temsilcileri ile çıkılan bu yolculuk, 
Amerikalı Filozof Ralph Waldo Emerson’ın ünlü deyi-
şi “Önemli olan varılacak yer değil, yolculuğun ken-
disidir” sözünü hatırlatıyor. Bu yolculukta vardığımız 
yer de bir o kadar kıymetliydi. Hayata dair en önemli 
kaynaklardan birine, “enerjinin kalbi”ne çıktı.

Sibirya tundralarından gelen enerji
İran’daki Güney Pars Doğal Gaz Sahası’nın ardın-

dan 12 trilyon metreküp kapasitesi ile dünyanın ikin-
ci en büyük gaz sahası Urengoy’dayız. Türkiye’den 
bir grup basın mensubu olarak ziyaret ettiğimiz Novi 
Urengoy, 1975 yılında Urengoy gaz sahasının bulun-
masının ardından kurulan bir kent. Bugün sembolik 
değere sahip olan ilk kuyudaki üretim 1966 yılında 
başladı ve Sibirya’nın Rusya Federasyonu’na bağlı 
Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi’nde yer alan bu saha, 
Rusya’nın en büyük gaz rezervini barındırıyor. Uren-
goy bölgesi Gazprom sistemine dahil olan doğal 
gazın yaklaşık yüzde 70’ini üretiyor. Rusya’dan Ka-
radeniz’in altından Türkiye ve Avrupa’ya doğal gaz 
aktaracak olan Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattı’ndan 
gelecek doğal gazın çok büyük kısmını Urengoy sağ-
layacak.

geldiği belli olan bu disiplin anlayışının, çocukluktan 
yetişkinliğe her yerde izlerini bulmamız ise öğleden 
sonraki anaokulu ziyaretimiz ile gerçekleşiyor.

Eğitimin temeli anaokulunda başlıyor
Bu defa enerji yazarı olarak değil; üç şahane 

yeğene sahip bir teyze hassasiyeti ile okulu incele-
mekten, bakınmaktan kendimi alamıyorum. Çok kat-
lı anaokulunun her odasında başka bir sağlık, kültür, 
spor aktivitesi yer alıyor. Havuz, masaj odası, müzik 
odası, içinde kaplumbağadan tavşana pek çok hay-
vanla ilgilenmelerini sağlayan gizli bahçesine kadar 
dışarıdaki hayatın sıkıştırılmış bir örneği yer alıyor. 
Sibirya’nın çetin hava koşullarına karşı, çocukların 
bünyelerini kuvvetlendirecek her detay düşünülmüş. 
Gazprom çalışanlarının çocukları için kurulan ana-
okulunun aylık ücreti 5 Euro civarında. Miniklerin 
bizler için gerçekleştirdiği iklim temalı gösteriyi hay-
ranlıkla izlerken çocukların mutluluklarına bizler de 
dahil oluyor ve kendimizi miniklerin ellerini tutmuş 
dans pistinde buluyoruz. 

Üçüncü ve son günün akşamında, Gazprom’un 

TÜRK AKIMI’NDA YOLUN YARISI TAMAM
Karadeniz’in altından geçerek Türkiye ve Avrupa’ya doğal 
gaz taşıyacak Türk Akımı gaz boru hattı yılda 15,75 milyar 
metreküp Rus gazını Türkiye’ye taşıyacak. Toplam 930 
kilometrelik Türk Akımı’nın birinci hattının yaklaşık 550 
kilometresi tamamlandı. Türkiye’nin bugünkü doğal gaz 
talebinin yaklaşık yüzde 35’ini karşılayacak ilk hattın de-
nizaltı boru döşeme işlemlerinin yüzde 60’a yakın kısmı 
tamamlanmış oldu. Bu hattan Türkiye’ye ilk gaz akışının 
2019 yılında başlatılması hedefleniyor.
Rusya kıyısında Anapa kenti yakınında başlayan Türk 
Akımı Açık Deniz Boru Hattı, Karadeniz’i boydan boya kat 
ederek Türkiye kıyısına Trakya’daki Kıyıköy beldesi yakı-
nında çıkıyor. Türkiye’nin batısına halen doğal gaz aktaran 
Batı Hattı’nda Türkiye bir dizi transit ülkenin ardından ni-
hai alıcıyken, Türk Akımı ile birlikte doğal gazın ilk alıcısı 
olacak. Böylece transit riskleri azalırken, enerji güvenliği 
sağlanacak.
Türk Akımı aracılığıyla aktarılacak yıllık toplam 31,5 mil-
yar metreküp doğal gazın yarısı Türkiye’de kullanılırken, 
diğer yarısı Avrupa’ya aktarılacak. Boru hattının karaya 
çıktığı Kıyıköy’de inşa edilecek alım terminalinde, deniz 
kesimindeki borulardan gelen doğal gaz, hacmi ölçülüp 
sıcaklık ve basıncı kontrol edildikten sonra kara boru 
hatlarına aktarılacak. Alım terminalinde doğal gaz depo-
laması veya elektrik üretimi gerçekleştirilmeyecek. Alım 
terminalinden sonra Lüleburgaz’da Türkiye’nin dağıtım 
şebekesine bağlanacak ilk kara hattını BOTAŞ inşa edecek. 
Avrupa’ya ilerleyecek diğer kara hattı ise BOTAŞ-Gazprom 
ortak şirketi tarafından yapılacak.

“HEYECAN VERİCİ  
BİR DENEYİM OLDU”

Emre Ertürk-Enerji IQ Bilgi Servisleri Genel Müdürü
“20 yıla yakın bir süredir doğal gaz piyasasının için-
de bulunduktan sonra, Rusya’nın en büyük doğal 
gaz sahasını South Stream B.V ve danışmanları Stra-
tejiCo’nun her detayı çok naif düşünülmüş organi-
zasyonu ile görme fırsatı bulmak, heyecan verici bir 
deneyimdi. Bu deneyimi, Rusya’yı ve Gazprom’u 
çok iyi bilen Mehmet Doğan, Cenk Başlamış, Aydın 
Sezer ve Hakan Aksay gibi isimlerle birlikte yaşa-
mak ise ayrı bir keyifti...”
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"BÖLGEDEKİ SOSYAL YAPIDA 
GAZPROM YER ALIYOR"

Barış Sağlam  Anadolu Ajansı Enerji  
Haberleri Editör Yardımcısı

Sibirya’ya yapılan bu yolculuğu iki farklı boyutuyla de-
ğerlendirebiliriz. Birincisi Gazprom ve Türk Akımı boyu-
tu diğeri de buradaki mevsim şartları ve sosyal yaşam.
Gazprom bu kutup bölgesinde ekonomik ve sosyal ha-
yatının tek itici gücü olan hidrokarbon üretim ve ileti-
mi süreçlerinin neredeyse tamamını tek başına elinde 
tutuyor. Türk Akımı'nın da ana kaynaklarından olacak 
buradaki doğal gaz sahaları Türkiye’nin yıllık doğal gaz 
tüketiminin neredeyse yüzde 40’ını karşılayabilecek ka-
dar zengin. Putin’in Türkiye’ye yaptığı 2015 ziyaretinde 
duyurulan projede, gaz boru hatlarının yanı sıra Yuna-
nistan sınırında kurulacak bir doğal gaz hub’ı müjdesi 
verilmişti. Fakat Gazprom yetkililerinin gezi esnasında 
verdiği bilgiler ışığında bu fikirden vaz geçilmiş görünü-
yor. Türkiye’nin projeden elde edeceği ticari kazanımları 
sınırlayan bu gelişme, ülkemizin enerji ticaret merkezi 
olabilme emellerini de ne yazık ki zayıflatıyor.
Çok soğuk bir kış ve çok kısa sıcak yazdan oluşan çetin 
mevsim şartları nedeniyle çok kısıtlı bir kapsamı olan 
sosyal yaşamın her alanını da Gazprom destekliyor. Baş-
ta bölge halkına istihdam oluşturmasından başlayarak, 
okullar, hastaneler vb. gibi temel sosyal ihtiyaçlar şirke-
tin imkanları ile sürdürülüyor. Bölgenin yerli halkı Ne-
nets’lerin bu doğal zenginliklerden pay alıp almadığı ve 
hidrokarbon çalışmalarının çevresel etkileri hakkında 
neler düşündüklerini ise öğrenme imkanımız olmadı. 
Ama şunu söylemek çok da abartılı olmaz diye düşünü-
yorum; bölgedeki sosyal yapıda Sovyet sosyalizminin 
yerini Gazprom kapitalizmi almış görünüyor.

3 bin 700 kilometrekare alana yayılan 

Güney Pars gaz rezervi, 14 trilyon metreküp 

gaz ve 19 milyar varil yoğunlaştırılmış gaz 

rezervi ile dünyanın en büyük gaz sahası. 5 

bin kilometrenin üstünde bir alana yayılan 

12 trilyon metreküp kapasitesi ile ikinci 

en büyük gaz sahası Urengoy ise üretim 

kapasitesi açısından İran’ın önünde yer 

alıyor
Kutup dairesi dolaylarında 5 bin kilometreden 

daha geniş bir alana yayılan Urengoy, ilk bakışta 
dünyanın en büyük şirketlerinden “Gazovaya Pro-
mışlennost” nam-ı diğer Gazprom’un kurduğu 
bir kent izlenimi veriyor. Rusça “gaz endüstrisi” 
anlamına gelen Gazprom, ekonomisi tamamen 
petrol ve gaz üretimine dayalı bu şehrin, en bü-
yük işvereni. Kentin birçok binasında bir dönemin 
Sovyet izlerini hissetmek mümkün olsa da artık 
reklam panolarından, alışveriş merkezlerine, 
okullardan otellere kadar toplumsal ve kültürel 
hayatın her yerinde Gazprom’dan izler var.

Rusya’nın en büyük rezervlerini barındıran 
Urengoy petrol-kondensat yatağını yüzde 100 
Gazprom iştiraki olan Gazprom Dobycha Urengoy 
Ltd. şirketi işletiyor. Şirket, 7 lisanslı alan içindeki 
hidrokarbon rezervlerinden ham kaynak altya-
pısını sağlıyor: Urengoyskiy, Kuzey Urengoyskiy, 
Pestsovıy, Batı Pestsovıy, Güney Pestsovıy, Doğu 
Padinskiy, Seyahinskiy. Buralardaki ana faaliyet 
alanları, doğal gaz, doğal gaz kondensatı ve pet-
rol üretimi, ham hidrokarbonların iletime hazır-
lanması ve ham kaynak altyapısını oluşturmak.

“Doğal gazın başkenti” olarak adlandırılan 
Novi Urengoy’da 12 bin 500 çalışan Kuzey Kutup 
Dairesi’nin her iki tarafında yer alan tesislerde 
çalışıyor. En soğuk iklimin çalışma koşullarını iyi-
leştirmek Gazprom Dobycha Urengoy şirketinin 
sorumluluğunda. Sahadakilerin bir ay rezervler-
de çalıştığı ve bir ay evlerine gidip tatil yaptıkları 
akılcıl bir sistem işliyor. Sosyal ve kültürel tesis-
leri, sağlık, çocuk ve yaşlı bakım tesisleri, mes-
lek yüksekokulu ile çalışanların ve kentin yaşam 
kalitesini yükseltmek için hizmetler sunan şirket, 
bir nevi yerel hükümet görevi üstlenmiş.

"TÜRK GAZETECİLERİN  
İLGİSİNDEN MEMNUN 

KALDIK"
Sander van Rootselaar –Türk Akımı Sözcüsü
“Doğal gazın üretilmesi ve taşınmasının, özellikle 
Sibirya gibi hava sıcaklığının -50 derecelere dü-
şebildiği zorlu bir ortamda ne denli büyük ve kar-
maşık bir süreç olduğunu algılamak kolay olma-
yabiliyor. Bizler bu geziyi düzenlerken Türk basın 
mensuplarına Gazprom’un üretim yaptığı zor ko-
şullara ilk elden tanık olma fırsatı sağlamayı hedef-
ledik. Rusya’daki doğal gaz zinciri, dünyanın ikinci 
en büyük doğal gaz rezervi olan Noviy Urengoy gibi 
bir sahada başlıyor. Ardından doğal gaz, bizim hala 
yapımını sürdürdüğümüz Türk Akımı gibi bir boru 
hattı sistemiyle taşınıyor. Binlerce kilometre yol 
kat ederek Türkiye ve Avrupa’nın her köşesindeki 
tüketicilere ulaşıyor. Bizler Türk basınının geziye 
ilgisini ve katılım konusundaki arzusunu görmek-
ten büyük memnuniyet duyduk. Basın mensupları 
da Rusya’daki doğal gaz üretimi konusunda daha 
ayrıntılı bilgi edinmek için bu olanaktan son derece 
verimli şekilde yararlandı. Türk Akımı temsilcileri 
olarak bizler, bu denli çeşitlilik arz eden bir gaze-
teci grubuna eşlik etmekten büyük keyif aldık. Öte 
yandan, gerek Noviy Urengoy’deki başlıca işveren, 
gerekse bölgede tüm yaş gruplarına yönelik nitelik-
li eğitim olanaklarına, diğer sosyal ve spor tesisleri-
ne ve çevre alanına yatırım yapan bir şirket olarak 
Gazprom’un bölge sakinlerinin hayatında oynadığı 
hayati role tanık olmak da bizim için son derece il-
ginç oldu.”
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Kanıtlar, “Kesintili Denge Teorisi”ndeki tekrarla-
nan kitlesel türlerin yok olması gibi, kurumsal dün-
yada kitlesel bir bozulma yaşadığımızı gösteriyor. 
2000 yılından bu yana, Fortune 500 şirketlerinin 
yüzde 50’den fazlası iflas etmiş, birleşmiş. Bundan 
sonra Amazon, Box, Facebook, Square, Twilio, Uber, 
WeWork ve Zappos gibi yeni DNA’lı yenilikçi kurum-
sal varlıkların bir “türleşmesi” olduğunu görüyoruz. 
Kitlesel yok oluş olayları, sebepsiz gerçekleşmez. 
Mevcut yok oluşlardaki neden faktörü ise çok net bir 
şekilde: Dijital dönüşüm.

2 trilyon dolarlık pazar yarattı 
Dijital dönüşüm, artık kurumsal yönetim kurulla-

rının gündemlerinde ve CEO’ların stratejik planları-
nın en tepesine yükselmiş durumda. Harvard’lı ünlü 
sosyolog Daniel Bell yıllar önce, kişisel bilgisayar-
ların ya da internetin henüz olmadığı bir dönemde, 
‘bilgi çağı’nın gelişimini “Post-Endüstriyel Toplumun 
Ortaya Çıkışı” adlı eserinde öngörmüştü. Küresel 
ekonomide ortaya çıkan yapısal değişimi, endüstri 
devriminin bir nevi “emri” üzerine yazdı. Daha son-
raki 40 yıl içinde Moore Yasası’nın dinamikleri ve 
kişisel bilgisayarlar, veri tabanları, internet ve akıllı 
telefonla ilişkili teknolojik gelişmelerin ortaya çıkışı 
ile birlikte, Bell’in öngördüğü üzere, 2 trilyon dolarlık 
bir bilgi teknolojisi endüstrisi yarattı.

Moore Yasası: Intel şirketinin kurucularından 

Gordon Moore’un 19 Nisan 1965 yılında 

Electronics Magazine'de yayınlanan makalesi 

ile teknoloji tarihine kendi adıyla geçen 

yasadır. Her 18 ayda bir tümleşik devre 

üzerine yerleştirilebilecek bileşen sayısının iki 

katına çıkacağını, bunun bilgisayarların işlem 

kapasitelerinde büyük artışlar yaratacağını, 

üretim maliyetlerinin ise aynı kalacağını, hatta 

düşme eğilimi göstereceğini öngören deneysel 

bir gözlemdir.

21. yüzyılda, Bell’in dinamiği, büyük veriler, yapay 
zeka (AI), esnek bulut bilişimi ve nesnelerin interneti 
(IoT) gibi yeni yıkıcı teknolojilerin kullanımıyla daha 
da hızlanıyor. Akıllı şebekeler bu teknolojilerin ilgi 

Büyük veri, nesnelerin interneti ve yapay zeka… 
Tüm bu yıkıcı güçler, teknoloji liderliğinin 
dinamiklerini tam anlamıyla tersine çevirdi. 
21. yüzyıl dijital dönüşümü ile küresel şirket 
dönüşümleri, neredeyse her zaman, CEO 
tarafından başlatılıyor ve yönlendiriliyor. 
Vizyoner CEO’lar, bireysel olarak, ticaret 
tarihinde ve bilgi teknolojisi tarihinde benzeri 
görülmemiş olan bu muazzam değişimlerin 
motor gücü oluyor

Dijital dönüşümde görev 
sırası şimdi CEO’ların

Bilim ve teknolojideki gelişmelerle sosyal ve 
ekonomik sistemler karşılaşırken, Stephen Jay 
Gould’un evrimsel biyoloji tanımında kullandığı “Ke-
sintili Denge Teorisi” olarak adlandırılan duruma 
benzer bir eğilim görülebilir. Bu dengeye göre, uzun 
süre istikrarlı olan bir şey aniden kök salıyor ve daha 
sonra yeni bir denge içine yerleşiyor. Ateşin bulun-
masından köpeklerin evcilleştirilmesine, tarım tek-
niklerinin ortaya çıkışından daha modern zamanla-
ra geldiğimizde Gutenberg’in baskı aracından jakarlı 
dokuma cihazına, kentsel elektrifikasyondan otomo-
bile, mikroişlemcilere ve internet teknolojisine top-
lumsal ve ekonomik tarih boyunca benzer süreç hep 

*Thomas Siebel, C3 IoT’nin Başkan ve 
CEO’su. 1993 yılında Siebel Systems’i 
kurdu ve şirketin Oracle tarafından 
satın alındığı 2006’ya kadar CEO ve 
başkanı olarak görev aldı.
Çeviri: TENVA

yaşandı. Bu yeniliklerin her biri, görece durgunluk 
dönemindeki toplumlarda ortaya çıktı ve ardından 
büyük çaplı bir bozulmayı da peşleri sıra getirdi.

“Kesintili Denge Teorisi” günümüz ekonomisinde-
ki bozulmayı düşünmek için yararlı bir çerçeve su-
nabilir. ABD otomobil teknolojisi 1956’daki eyaletler 
arası otoyol geçişinden bu yana nispeten durağandı. 
Şimdi Tesla, Uber ve benzer araçların eşzamanlı ge-
lişleri bir karmaşa yarattı. Bu süreç bittiğinde yeni 
bir denge ortaya çıkacak. Sabit hat operatörleri cep 
telefonlarının ortaya çıkışı ile büyük oranda bozuldu 
ve bu da 2007’de iPhone’un piyasaya sürülmesi için 
gereken ortamı sağladı. Sonraki 10 yıl içerisinde de 
taşınabilir bilgisayarlar kişiler arası iletişimin doğa-
sını değiştirerek yeni bir pozisyon almış oldu.

Charles Darwin, 1859 yılında “Türlerin Kökeni” 

adlı yapıtını bilim dünyasına sunduğunda 

büyük bir yankı yarattı. Evrim teorisine 

göre, canlılar milyonlarca yıl içerisinde yavaş 

yavaş gerçekleşen bir değişimin sonucunda 

türemişlerdi. Bilim dünyasında genel olarak kabul 

gören bu görüşün, Stephen Jay Gould ve Niles 

Eldredge tarafından 1972 yılında öne sürülen 

“Kesintili Denge Teorisi” ile güçlendiği belirtiliyor. 

Bu teoriye göre, evrim yavaş bir gelişimin ürünü 

değil, içerisinde sıçramaların olduğu dinamik bir 

süreçtir.
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başlangıcı doğru bir şekilde öngörülebilecek ve ön-
lenebilecek. Yapay zeka ile güçlendirilmiş tıbbi uy-
gulamalar daha düzgün bir şekilde uygulanabilecek.

Petrol ve gaz: Operatörler, üretim varlıklarını iz-
lemek ve offshore petrol alanlarından raflara ulaşa-
na kadar cihaz hatalarını öngörmek ve önlemek için 
yapay zeka kullanabilecek. Sonuç, daha düşük bir 
üretim maliyeti ve daha düşük çevresel etki olacak.

İmalat: Şirketler, envanter taşıma maliyetlerini 
ve üretim maliyetini düşürmek için öngörülü bakım 
yapmak ve ürün güvenirliğini artırmak için IoT özel-
likli envanter optimizasyonu kullanıyor; zamanında 
ürün teslimatı ve üretim verimliliği sağlamak için 
tedarik ağı risklerini hafifletiyor.

Değişimin yeni motor gücü: CEO’lar
Bu teknoloji trendinin belki de en eşsiz yanı, di-

jital dönüşümün en üstten yönlendirilmesi; şahsen 
CEO tarafından zorunlu kılınması ve bu yeni bir şey. 
Dünya, 70 yıllık bilgisayar kullanımında, vakum tü-
pünden transistöre, yarı iletkene, ana bilgisayardan 
minik bilgisayara, kişisel bilgisayara ve internete 
kadar ilerledi. Yazılım, müşteriye özel programla-
madan tesis içi yazılımlara, paketlenmiş kurumsal 
uygulama yazılımına ve daha sonra bir yazılım ola-
rak yazılıma (SaaS) hızlı şekilde yerleşen çözümlere 
dönüştü. Tüm bunların sonucu ise verimlilik ve kar-
lılığın arttırılması, daha düşük bir işletme maliyeti ve 
ekonomik büyüme...

Son 30 yılda bu teknoloji benimseme döngüsü-

ne çok fazla tanık oldum. Performans iyileştirme ve 
üretkenlik artışının sözü ile bu tür yenilikler IT or-
ganizasyonu aracılığıyla endüstriye tanıtıldı. Aylar 
ya da yıllar geçtikten, çoklu denemeler ve değerlen-
dirmelerden sonra, her bir teknolojinin benimsen-
mesinden sorumlu olan yöneticilerin dikkatini çekti. 
Masraflar ve sonuç hakkında CEO’ya periyodik ola-
rak brifingler verilmeye başlandı.

Harvard Business School’dan Dr. Michael Porter, 
akıllı bağlantılı cihazların yeni dünyasının rekabetin 
temel dinamiklerindeki değişiklikleri temsil ettiğini 
düşünüyor. Porter, nesnelerin internetinin yalnızca 
bir rekabet avantajı meselesi olmadığını ileri sürü-
yor ve “varoluşsal” olarak nitelendiriyor. Cisco Sys-
tems’ten John Chambers’ın daha karanlık ifadesiyle 
ise bugünün işletmelerinin yüzde 40’ının önümüz-
deki 10 yılda başarısız olacağı öngörülüyor; yüzde 
70’i dijital olarak kendilerini dönüştürmeye çalışa-
cak ancak yalnızca yüzde 30’u başarılı olacak. 

CEO’lar ‘kitaplarını yenilemeye’ başladı
Rekabetçi etkiler, piyasa dışından oyunu sürdü-

rüyor. Otomobillerde, Tesla’yı tekerleklerdeki IoT 
olarak düşünün. Tesla’nın piyasa değeri, General 
Motors’unki ile neredeyse aynı. Tesla, araçlarından 
terabayt veri toplar, tahmini bakım ihtiyacı, kendin-
den sürüş yetenekleri ve sürekli sürüş deneyimini 
geliştirmek için bu verileri kullanır. Sürüş mesafesi 
ne kadar fazla olursa, Tesla o kadar fazla veri toplar 
ve rekabet gücü de o kadar çok artar. Bir tüketici 8 

çekici bir örneği. Günümüzdeki milyarlarca elektrik 
sayacı, trafo, kapasitör, fazör ölçüm birimi ve enerji 
hattını içeren elektrik şebekeleri, belki de şimdiye 
kadar geliştirilen en büyük ve en karmaşık makine 
olarak görülebilir. Son 10 yıl içinde, şebeke alt yapı-
sındaki çok sayıda cihazın güncellenmesi veya de-
ğiştirilmesi yoluyla bu değer zincirinin algılanması 
için toplam 2 trilyon dolar harcandı ve böylece hepsi 
makine tarafından uzaktan takip edilebilir hale ge-
tirildi. 

Enerji şebekelerinde büyük veri ve yapay 
zeka dönemi

Bir enerji şebekesi tam olarak akıllı şebekeler 
mantığı ile bağlandığında, hava durumu, yük ve üre-
tim kapasitesi bilgileri yanında neredeyse gerçek 
zamanlı olarak her türlü aygıta ait çok miktarda 
verinin etkileşimlerini, ilişkilerini toplamak, değer-
lendirmek ve ilişkilendirmek için de kullanılabilir. 
Sonrasında, şebekenin çalışmasını optimize etmek, 
operasyonun maliyetini düşürmek, esneklik geliş-
tirmek, güvenilirliği artırmak, siber güvenliğini sağ-
lamlaştırmak, iki yönlü güç akışını etkinleştirmek 
ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için bu verilere 
yapay zeka algoritmaları da uygulanabilir.

Burada oldukça erdemli bir döngü iş başında: 
Şebekeye bağlı müşterilerin, yerel enerji üretiminin 
ve depolama alanlarının ağa etkileri, yapay zeka için 
derin öğrenme algoritmalarını daha doğru hale geti-

rerek daha verimli bir akıllı şebeke oluşturmak için 
kullanılabilir. Bu arada, büyük veri setleri şaşırtıcı 
derecede büyüyerek iş kararlarını da değiştirebilir. 
Tarihsel olarak baktığımızda, veri örnekleri üzerin-
de hesaplamalar yapıldı, istatistiksel yöntemler bu 
örneklerden çıkarımlar yapmak için kullanıldı ve bu 
çıkarımlar da iş kararlarını bildirmek için kullanıl-
dı. Büyük veri, tüm veriler üzerinde hesaplamalar 
gerçekleştirdiğimiz anlamına gelir ki bu da örnek-
leme hatası yok demektir. Bu durum, kendi kendine 
öğrenme algoritmalarını geliştirmek için makine ve 
derin öğrenmeyi kullanan ve daha önce ulaşılama-
yan bir hesaplama sınıfı olarak tanımlanabilecek AI 
yani yapay zekanın, kesin tahmin ve analizler yap-
masını sağlayacak.

Yapay zeka kullanımının yararları nefes 

kesici: Savunma, eğitim, finansal hizmetler, 

kamu hizmetleri, sağlık, imalat, petrol ve gaz, 

perakende, telekomünikasyon ve diğer tüm 

değer zincirleri bu dönüşümün etkisi altında.

Sağlık hizmetleri: Hastalar ve tüm tıbbi cihaz-
lar, sensörler ile kontrol edilebilecek. Sağlık kayıtları 
sayısallaştırılacak ve sensörler nabız, kan kimyası, 
hormon seviyeleri, kan basıncı, sıcaklık ve beyin dal-
galarını uzaktan izleyecek. Yapay zeka ile hastalık 

Teknoloji şirketlerinin genç ve 
sıradışı CEO'ları tüm dünyayı 
dolaşıp bu dönüşümü anlatıyor.
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Dünya çapında faaliyet gösteren alacak sigortası şir-
keti Euler Hermes’in Uluslararası Borç Tahsilatı Zorluğu 
Raporu’na göre borç tahsilatında Batı Avrupa, tüm dün-
yaya örnek teşkil ediyor. Borçların en zor tahsil edildiği 
ilk üç ülke ise Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri 
ve Malezya. Türkiye de 50 ülkenin yer aldığı listede 57 
puan ile küresel ortalamanın üzerinde yer alıyor ve tah-
silatın en zor olduğu 14’üncü ülke olarak dikkat çekiyor.

Euler Hermes’in “Tahsilat Zorluğu Skor ve Derece-
lendirmesi” 50 ülkedeki koşulları dikkate alarak ulus-
lararası borç tahsilatı prosedürlerinin zorluk seviyesi-
ni ölçmeyi hedefliyor. Yerel ödeme uygulamaları, yerel 
mahkeme işlemleri ve yerel iflas süreçleri olmak üzere 
üç ana etken ekseninde analiz edilen çalışma, her ül-
kedeki borç tahsilatı işlemleri üzerine basit bir değer-
lendirme sunarak uluslararası ticarete yönelik karar 
süreçlerinde ve beklenti yönetiminde yardımcı olmayı 
hedefliyor.

Euler Hermes Türkiye CEO’su Özlem Özüner, “2014 
yılından beri hazırladığımız Uluslararası Borç Tahsilatı 
Raporu tahsilat zorluğuna küresel çapta ışık tutuyor. 
Türkiye de 50 ülkenin yer aldığı listede 57 puan ile kü-
resel ortalamanın üzerinde yer alıyor ve tahsilatın en 
zor olduğu 14’üncü ülke olarak dikkat çekiyor. Bunun en 
büyük etkeni ise ödeme vadelerinin sürekli uzaması ve 
mahkeme süreçlerinin uzunluğu” diyor. 

Avrupa’da 16 ülkeden 13’ü az riskli seviyede
Küresel ortalama 100 üzerinden 51 puanla dünya-

daki tahsilat zorluğunun yüksek olduğunu gösterse de 
Batı Avrupa’daki ülkeler, alacaklarını tahsil etmek iste-

yen şirketlerin hayatlarını kolaylaştırarak dikkat çekiyor. 
İsveç, Almanya ve Hollanda sırasıyla 29, 31 ve 33 puan 
alarak en kolay ülkelerin başında yer alıyor. Özellikle İs-
veç, hem yerel ödeme uygulamaları hem de mahkeme 
işlemleri ve iflas süreçlerinde en düşük skoru elde ede-
rek örnek teşkil ediyor. Bölge aynı zamanda ‘belirgin’ 
yani daha düşük seviyede tahsilat zorluğunun yaşandığı 
en çok ülkeye sahip. 16 ülkeden 13’ü daha az riskli bir 
seviyede bulunsa da ‘yüksek’ seviyedeki Yunanistan ve 
‘çok yüksek’ seviyedeki İtalya ve Danimarka bu duru-
mun dışında kalıyor.

En zor tahsilat Ortadoğu’da
Ortadoğu, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlik-

leri’yle birlikte borç tahsilatının en zor olduğu bölgeler 
arasında yer alıyor. Suudi Arabistan’daki uluslararası 
alacak tahsilatı 91 puan ile İsveç’tekinden üç kat daha 
zor. Asya-Pasifik bölgesinde ise durum çok farklı olma-
makla birlikte Malezya (Birleşik Arap Emirlikleri’nin ar-
dından), Tayland, Çin, Endonezya ve Avustralya da borç 
tahsilatı zorluğunun ‘ciddi’ seviyede olduğu ülkeler ara-
sında bulunuyor.

Euler Hermes’in raporu aynı zamanda en büyük eko-
nomiler, en dinamik pazarlar ya da daha sağlam ülkele-
rin daha elverişli iş ortamı sunan ülkeler olduğu anlamı-
na gelmediğini gösteriyor. İsveç de dahil olmak tahsilat 
zorluğunda üzere her ülkede eksiklikler mevcut. Önce-
likli kurallar ve önceki işlemlerinin dikkate alınması gibi 
her zaman etkili olmayan yerel iflas süreçlerinin küre-
sel seviyede en önemli etken olduğu görülüyor.

dakika içinde şirketin web sitesi üzerinden yeni çı-
kan Tesla modelini yapılandırabilir ve satın alabilir. 
Bir başka örnek olan Amazon; dijital olarak pera-
kende sektörünü veri, yapay zeka ve ağ etkileri ile 
dönüştürüyor. ABD’deki e-ticaret pazarındaki payı 
yüzde 34 ve 2021 yılına kadar yüzde 50’ye yüksele-
ceği tahmin ediliyor.

Tüm bu gelişmelerin ışığında, bazı ileri görüşlü 
CEO’lar kitaplarını yenilemeye çoktan başladı. Pa-
ris’te bulunan enerji şirketi Engie’nin CEO’su Isabel-
le Kocher, şirketin dijital dönüşümünü hızlandırmak 
için özel bir ekip kurdu. Hep birlikte, dijital değer 
yaratma konusundaki beklentilerini içeren hedef ve 
stratejilerini güncellediler. Çalıştığımız diğer CEO’lar 
da yatırımlarını yeniden tahsis etmek için “ne varsa” 
kullanıyor, en üst düzey dijital görevli gibi roller üst-
leniyorlar.

Apple, Tesla ve Uber gibi şirketlerdeki CEO’lar, 
dijital yenilik konusunda önyükleme kampları ile yü-
rütme perspektiflerini yeniden düzenliyorlar. Ayrıca, 
en iyi uygulamaları paylaşmak ve ilan etmek için 
şirket ve endüstri sınırlarına ulaşıyorlar. Önde ge-
len endüstri CEO’ları, IoT ve AI’ya dayanan Dördüncü 
Endüstriyel Devrim konusunda merkezi hükümete 
tavsiyelerde bulunmak için çalışma grubu oluştur-
du. Pek çok enerji, sağlık, imalat, akıllı şehirler ve 
ulaşımda yer alan şirket “Siber Fiziksel Sistemler”in 

kabulünü hızlandırmak için “Endüstriyel İnternet 
Konsorsiyumu”nu kurdu.

Dijital dönüşüm, kapsamlı bir değişimle ilgilidir. 
Ürünlerin nasıl tasarlandığı, üretildiği, satıldığı, tes-
lim edildiği ve servis edildiği ile ilgili her şeyi değiş-
tirir ve CEO’ları şirketlerin, yeni iş süreçleri, yönetim 
uygulamaları ve bilgi sistemleri ile nasıl çalıştığını 
yeniden düşünmeye zorladığı gibi, müşteri ilişkile-
rinin doğasıyla ilgili her şeyi de yeniden düşünmeyi 
ve planlamayı gerektirir. Benim tavsiyem, bu konu-
da sürekli olarak, yönetim kurulları ile konuşması 
ve tüm şirketin seferber olması gerektiği yönünde. 
Tehlike varoluşsal. Bu dönüşüm yönetim kurulları-
nın henüz gündemlerinde değilse, yanlış gündemle-
ri var demektir. CEO’unuz, dijital kesinti ortamında 
işletmenin nasıl hayatta kalmasını sağlayacakları 
hakkında konuşmuyorsa, bu iş için yanlış kişiye sa-
hipsiniz demektir: Bu kadarı aşırı gibi gelebilir ama 
değil!

Son derece yıkıcı bir yok oluş olayına girdiğimiz 
açıkça ortada. Kendilerini dönüştürmeyen birçok 
işletme kaybolacak. Fakat en başta belirttiğimiz ev-
rimsel türleşmede olduğu gibi, birçok yeni ve bek-
lenmeyen girişim ortaya çıkacak ve mevcut olanlar 
yeni iş modelleriyle dönüştürülecek. “Varoluşsal 
tehlikeler, yalnızca yeni fırsatlar tarafından aşılır.”

Kaynak: www.mckinsey.com

“Why digital transformation is now on the CEO’s shoulders” 

Türkiye,  
borç tahsilatının en zor 

yapıldığı 14’üncü ülke oldu
Euler Hermes tarafından yayımlanan ‘Uluslararası Borç Tahsilatı Zorluğu Raporu’na göre, dünyada 
borçların en kolay tahsil edildiği ülkelerin başında İsveç, Almanya ve Hollanda geliyor. Borçların en zor 
tahsil edildiği ülkeler ise Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Malezya. Türkiye 50 ülkenin yer aldığı 
listede en çok tahsilat zorluğu yaşanan 14. ülke olarak yer alıyor...
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deniz sondajı, ülkemizin kendi sondaj gemisiyle Ak-
deniz’de 2018 yılında gerçekleştirilecek. YEKA ihale-
leri ve yerli kömür teşvikleri ile 2018’i ‘yerli enerji’yi 
hedefleyen adımlarla geçireceğiz” diyor. 

KPMG Enerji Sektör Raporu’ndan ön plana çıkan 
noktalar şöyle:
• Dünyada enerji tüketimi artıyor. Küresel enerji 

tüketiminin 2040 yılına kadar yüzde 28 artacağı 
öngörülüyor. Hızla artan tüketime yanıt olarak 
yenilenebilir enerji yükseliyor. Yeşil enerji, yeni 
teknolojiler ve enerji politikalarıyla yenilenebilir 
enerjinin dünyanın en hızlı büyüyen enerji kayna-
ğı olması bekleniyor.

• Kısa vadede kömür, petrol ve doğalgaz 2040’a 
kadar ana enerji kaynakları kimliğini koruyacak. 
2040 yılında küresel enerji tüketiminin yüzde 77’si-
nin hala fosil yakıtlardan sağlanması bekleniyor.

• 2018-2040 yılları arasında nükleer enerji tüketi-
mi 1,5 kat artacak. Bu artışla birlikte dünyanın en 
hızlı büyüyen ikinci enerji kaynağı nükleer enerji 
olacak.

Elektrikte kurulu güç artıyor
Ülkemizde elektrik enerjisi kurulu gücü 2016’da 

78 bin 599 MW iken, 31 Ekim 2017 itibariyle 82 bin 
312 MW’a ulaştı. Türkiye’nin elektrik üretiminin en 
önemli kaynaklarından olan doğal gazın yüzde 99’u 
ithal ediliyor. Doğal gazda toplam rezervin yüzde 
43’ü Ortadoğu ülkelerinde, yüzde 29’u Rusya ve Ba-
ğımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde, yüzde 16’sı 
Afrika-Asya Pasifik ülkelerinde bulunuyor.

Hidroelektrik santraller, ülkemizin elektrik üreti-
minin yüzde 34’ünü karşılıyor. Ülkemizin hidroelekt-
rik potansiyeli, dünya toplamının yüzde 1’ini, Avrupa 
toplamının yüzde 16’sını oluşturuyor.

Türkiye coğrafyası rüzgâr enerjisine uygun
Türkiye’nin elektrik üretiminde kömürün yüzde 

21’lik payı bulunuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı, 2023’e kadar tüm yerel linyit ve taş kömürü 
rezervlerini enerji üretimi amaçlı değerlendirmeye 
yönelik çalışmalarda bulunuyor ve özel sektöre teş-
vik olanaklarıyla destek olmayı planlıyor. Türkiye’de 
17 milyar tonun üzerinde açığa çıkarılmayı bekleyen 
yerli kömür rezervinin teknoloji ve çevreci kriterlerle 
ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Yenilenebilir enerjinin en önemli kaynaklarından 
biri olan rüzgâr enerjisi hızla yükseliyor. Dünyada 

2000 yılında 17,4 GW olarak gerçekleşen rüzgar 
enerjisinden elektrik üretimi, 2015 yılında 432,0 GW 
oldu. 2030 yılında üretimin 1.749,8 GW’a ulaşması 
bekleniyor.

Türkiye’de de rüzgar enerjisi yükseliyor. 2016’da 
rüzgar enerji santrallerinin kurulu gücü 5 bin 738 
MW iken, 2017 yılı Ekim sonu itibarıyla 6 bin 353 
MW’a ulaştı. Ülkemizin 48 bin MW’lık rüzgâr ener-
jisi potansiyeli bulunuyor. Türkiye yüzölçümünün 
yüzde 1,3’üne denk gelen bu alan, rüzgâr enerjisinin 
verimli kullanılabilmesi için avantajlı bir coğrafyaya 
sahip olduğumuzu ifade ediyor.

KPMG Türkiye tarafından hazırlanan “Enerji Sektörel Bakış 
2018” raporunda, sektörün 2017 yılında gösterdiği performans ve 
2018 yılındaki yol haritası değerlendiriliyor. Küresel enerji tüketi-
minin 2040 yılına kadar yüzde 28 artacağı öngörülen raporda, deği-
şen coğrafi ve ekonomik dengeler enerji piyasalarını uzun dönemli 
çözümleri zorunlu kıldığı belirtiliyor. Bu noktada da yenilenebilir 
enerjinin dünyanın en hızlı büyüyen enerji kaynağı olarak ön pla-
na çıkacağı öngörülüyor. Ancak kömür, petrol ve doğal gazın 2040 
yılına kadar ana enerji kaynağı kimliğini koruyacağı düşünülüyor. 
Rapor, Türkiye’de ise 2018’e hükümetin yerli enerji politikası damga 
vuracağını söylüyor. 

Raporla ilgili bir açıklama yapan KPMG Türkiye Enerji ve Do-
ğal Kaynaklar Sektör Lideri Ümit Bilirgen, “Türkiye’de gündem yerli 
enerji hamleleri üzerinde yoğunlaşıyor. 2017 yılının son günlerinde 
temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşaatı başladı. Nük-
leer enerji hayli konuşulacak. Bunun yanında Türkiye tarihindeki ilk 

KPMG Türkiye tarafından hazırlanan 
“Enerji Sektörel Bakış 2018” raporuna göre 
2018, Türkiye’nin yerli enerjiyi konuşacağı 
bir yıl olacak. Türkiye’nin ilk derin deniz 
sondajı, temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç 
Santrali, YEKA ihaleleri ve yerli kömür 
teşvikleri 2018’in gündem başlıkları... 
Ancak siyasi jeopolitik risklerin de etkisi 
hissedilecek

Enerjide kaynak çeşitliliği 
avantaj ancak siyasi belirsizlik 
ve dışa bağımlılık büyük risk
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Güneş enerjisinin toplam üretime katkısı 
yüzde 2,5

Güneş enerjisi de çıkışını sürdürüyor. Şebekeye 
bağlı güneş enerjisi üretimin toplam tüketime katkı-
sı yüzde 2,5’e ulaştı. Güneş Enerjisi Potansiyeli Atla-
sı’na (GEPA) göre Türkiye 2 bin 737 saat yıllık toplam 
güneşlenme süresi ve 1527 kWh/m² yıllık ortalama 
güneş enerjisi miktarı ile bu enerjiden çok daha ve-
rimli yararlanabilecek konumda.

Güneş panellerindeki maliyet düşüşü ve panel 
verimliliğinin artması güneş enerjisi yatırımlarına 
hız kazandırdı. 2014’te sadece 40 MW olan güneş 
enerjisi elektrik üretimi, 2017 yılının ilk 10 ayının so-
nunda 2060 MW’a ulaştı.

Jeotermal enerjide hızlanıyoruz
Türkiye’nin yerli enerji kaynaklarından biri olan 

jeotermal enerjinin potansiyeli 31 bin 500 MW ola-
rak değerlendiriliyor. 2016’da toplam kurulu güç 
içindeki payı yüzde 1 olan jeotermal enerji, 2017’nin 
ilk 10 aylık döneminde payını 1,2’ye yükseltti. Türki-
ye bu rakamla jeotermal enerjiden elektrik üretimi 
konusunda dünyada en hızlı büyüyen ülke durumu-
na geçti.

Son yıllarda ön plana çıkan biyokütle enerjisi 
sektörün öncelikleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin 
biyokütle atık potansiyeli 8,6 milyon ton petrole eş-
değer. 2016’da biyogaz, biyokütle, atık ısı ve pirolitik 
yağ enerjisi santrallerinden 467 MW elektrik enerji-
si üretilirken, 2017’nin ilk 10 ayında toplam kurulu 
gücü 554 MW’a ulaştı.

DÜNYANIN BOR MERKEZİ TÜRKİYE
Yakın gelecekte, yakıt olarak hidrojenin yaygınlaşma-
sına paralel olarak sodyum borohidrürün enerji arena-
sında önemli bir noktaya gelmesi bekleniyor. Dünya 
bor rezervlerinin yüzde 72’i Türkiye’de bulunuyor. 
Türkiye, dünyanın geri kalanından fazla bor madeni-
ne sahip olmasına rağmen bor mamulü satışlarında 
ABD’den sonra ikinci sırada yer alıyor.
Türkiye 2016’da miktar bazında 1,78 milyon ton, değer 
bazında 711 milyon dolar bor satışı gerçekleştirdi. 2017 
Temmuz sonu itibariyle bor satışları 1,16 milyon ton ve 
değer bazında ise 423 milyon dolar olarak gerçekleşti.

6 Sektörel Bakış - Enerji - 2018

ZAYIF YÖNLER
 î Ekonomik ve siyasi belirsizlik ortamında periyodik 

dalgalanmalar,
 î Türk lirasının dış pazara bağlı hassasiyeti,
 î Yenilenebilir enerji ile ilgili farkındalık düzeyinin 

düşük olması,

 î Üretimi artırma çalışmalarına karşılık tüketimi 
azaltma çalışmalarının aynı hızda olmaması,

 î Ar-Ge çalışmalarının dünya ortalamasından düşük 
düzeyde seyrediyor olması.

GÜÇLÜ YÖNLER
 î Güneşten efektif yararlanma düzeyinin yüksekliği.
 î Rüzgar enerjisi santralleri kurulumuna uygun böl-

gelerin yoğunluğu.
 î Biyokütle enerjisi üretmek için önemli bir para-

metre olan nüfus yoğunluğu.
 î Akdeniz ve Karadeniz havzalarındaki hidrokarbon 

potansiyeli.
 î Doğal gaz ile ilgili iş ortaklıklarının uzun dönemli 

inşa edilmiş olması ve projelerin sağlıklı bir biçimde 
yürütülebiliyor olması.

 î Dünyada en büyük bor rezervinin Türkiye’de olma-
sı.

FIRSATLAR
 î Enerji yatırımları ve özelleştirmeler konusunda 

hükümetin teşvik edici politikası ve milli enerji hare-
ketini destekleyen stratejiler sektör genelinde fırsat-
ları yaratıyor.

 î Türk yatırımcı grupların gücü ve küresel itibarları-
nın sağlamlığı, sektöre yatırımın önünü açıyor.

 î Finans sektörü kuruluşları kaynak yaratmak konu-
sunda enerji sektörüne öncelik veriyor.

 î Yenilenebilir enerji üretiminin henüz başlangıç 
düzeyinde ve gelişmeye açık olması sektör açısından 

önemli fırsatlar yaratıyor.
 î Pazarın, enerji üretimi ve dağıtımında teknoloji 

kullanımına son derece açık olması gelişimin önünü 
açıyor.

 î Ulusal bor stratejisinin 2018’in ilk çeyreğinde açık-
lanması, sektöre yeni fırsatlar yaratabilir.

 î Türkiye jeofizik ve jeokimya haritaları 2018 yılın-
da tamamlanacak. Böylece henüz keşfedilmemiş yeni 
fırsatlar ortaya çıkabilir.

TEHDİTLER
 î Jeopolitik riskler,

 î Mevzuattaki hızlı değişim ve kısıtlı öngörü açısı,

 î Son dönemde dış ilişkilerdeki dalgalanmalar,

 î Paritelerdeki sert hareketlilik,

 î Türkiye’nin inovasyon faaliyetlerindeki eksiklikle-

ri ve birçok teknolojide dış pazara bağımlılık,

 î Enerji konusunda yurtdışına bağımlılık.
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İklim değişikliği politikaları alanında çalışan 
düşünce kuruluşu Sandbag ve Almanya’daki Ener-
giewende’yi destekleyen çalışmaları ile tanınan Ago-
ra Energiewende, Avrupa elektrik sektörü için ortak 
bir analiz hazırladı. “The European Power Sector in 
2017” başlıklı çalışma, AB üyesi ülkelerin elektrik 
sektöründeki güncel gelişmelerini beş ana başlıkta 
değerlendiriyor.

1. Yenilenebilir enerji artık kömür veya doğal gazdan 
daha fazla elektrik üretiyor
2017 yılında rüzgar, güneş enerjisi ve biyoküt-

le toplamda AB’deki tüm elektriğin yüzde 20.9’unu 
üretirken, hidro kaynaklar yüzde 10.9’luk bir artış 
sağladı. Kömürün payı yüzde 20.6, doğal gazın ise 
yüzde 19.7 olarak gerçekleşti. Beş yıl önce iki katı 
olan kömürden elektrik üretme payı, rüzgar, güneş 
ve biyokütle kaynaklarındaki bu yükseliş ile büyük 
bir düşüş yaşadı.

2. Yenilenebilir enerjideki artış eşitsiz dağılıyor
AB’deki toplam elektriğinin yüzde 30’dan az bir 

bölümünü üreten Almanya ve Birleşik Krallık, birli-
ğin son üç yılda yenilenebilir enerjideki toplam bü-
yümesinin yüzde 56’sının temel nedeni. Fosil yakıt 
kullanımının yenilenebilir enerji kaynakları ile değiş-
tirilmesi çabalarından ötürü, diğer AB üyesi ülkeler 
Almanya ve İngiltere’nin oldukça gerisinde kalıyor.

3. 2017’de elektrik tüketimi yüzde 0,7 arttı
Karbon emisyonlarını azaltmanın önemli bir yolu 

daha az elektrik tüketmekten geçmesine rağmen, 
AB’de elektrik tüketimi üç yıldır üst üste artış gös-
termeye devam ediyor. Bu durum, AB’nin enerji ve-
rimliliği önlemlerinde elektrik kullanımını gerektiği 
kadar azaltamadığı anlamına geliyor. Ayrıca yakın 
bir gelecekte elektrikli araç kullanımının artması ile 
elektrik talebinin daha da artması bekleniyor.

4. Karbon emisyonları 2017’de büyümeye devam etti
AB enerji sektöründeki karbondioksit emisyon-

ları, 2016 ve 2017 yılları arasında değişmedi ancak 
genel olarak çelik üretiminden gelen endüstriyel 
emisyonların artması nedeniyle genel karbon emis-
yonlarında artış gözlendi. Bu süreçte, rüzgar ve gü-
neşin artan katkısı yanı sıra nükleer enerjideki azal-
ma bile artan endüstriyel emisyonları telafi etmek 
için yeterli olmadı.

AB yenilenebilir enerjiye kayıyor,  
Doğu Avrupa kömürde ısrar ediyor

Avrupa Birliği elektrik enerjisi üretiminde, kömür ilk defa rüzgar, güneş, biyokütle ve hidro toplamının 
gerisinde kaldı. 2017’de AB’deki elektrik üretiminin yüzde 30’’undan fazlası yenilenebilir enerjiden 
sağlandı. Sandbag ve Agora Energiewende tarafından yapılan analize göre, AB ülkeleri 2000 yılında 
yüzde 12’de olan yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payını yüzde 30’lara yükseltti. Mevcut büyüme 
hızı ile yenilenebilir enerji oranının 2030’a kadar yüzde 50’ye çıkacağı tahmin ediliyor. Bu gelişmeye 
karşın Doğu Avrupa hala kömür kullanımında ısrar ediyor...
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5. Batı Avrupa kömürü bırakıyor; Doğu Avrupa kömüre 
yaklaşıyor
Analize göre, Avrupa’nın hava kalitesi doğu ve 

batı şeklinde bölünmüş durumda. 2017’de üç üye 
ülke, Hollanda, İtalya ve Portekiz de kömürlü üretim-
den çıkış yapacaklarını ilan ederek Fransa ve İngil-
tere’ye katıldı. Batı Avrupa ülkeleri, kömürünün za-
man aşımına uğradığını kabul ederken Doğu Avrupa 
ülkelerinde kömürden çıkış izleri yok. Avrupa’nın en 
büyük kömür ve linyit tüketici olan Almanya, 2019’da 
kömür ile ilgili programını kararlaştırılacak.

Analizin AB’deki elektrik enerjisi ile ilgili 
diğer belirlemeleri şöyle:

 î Son yedi yılda İngiltere, toplam elektrik portfö-
yünde rüzgar, güneş ve biyokütle payını 20 puan 
artırarak 2010’da yüzde 8 olan payı 2017’de yüz-
de 28’e çıkardı. Bu zaman aralığında daha iyi 
sonuçlar alan tek ülke, yüzde 32’den yüzde 74’e 
inanılmaz bir artış sağlayan Danimarka.

 î İngiltere, elektrik üretiminde kömürün payını 
2010’da yüzde 28 iken 2017’de yüzde 7’ye dü-
şürerek sera gazı emisyonlarını net bir şekilde 

azaltmaya yardımcı oldu. Yine, sadece Danimar-
ka, daha başarılı bir yedi yıl geçirdi ve yüzde 
44’ten yüzde 21’e 23 puanlık düşüş sağladı.

 î 2010’dan bu yana, elektrik talebi Almanya’da yüz-
de 2, Fransa’da yüzde 5 düştü. Polonya, yedi yıllık 
dönemde en hızlı büyümeyi gösterdi ve yüzde 9 
artışa imza attı. İngiltere ise birlikteki en büyük 
düşüş olan yüzde 9’u gördü. Bu ekonomilerin 
tümü, 2010’dan 2017’ye kadar büyüme göster-
meye devam etti.

 î Almanya nispeten kötü bir performans göster-
di. Ülkedeki kömürden gelen elektriğin oranı 

2010’da yüzde 42 iken 2017’de yüzde 37’lere 
düştü. Almanya, AB’de dördüncü kömür yoğun 
elektrik karışımına sahip ülke ve analizde bunun 
iki nedeni şöyle açıklanıyor: Birincisi, Almanya 
sıfır karbonlu nükleer enerjiyi bırakıyor. İkincisi, 
artan elektrik miktarını ihraç ettiği için iç talep 
artmaya devam ediyor ve bu da ülkeyi kömüre 
büyük ölçüde bağımlı kalmaya zorluyor.

Kaynak:“The European Power Sector in 2017”

https://sandbag.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/

EU-power-sector-report-2017.pdf
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Tablo 2’de kapasite ödemeleri yapmamız halinde bu santrallerin artık hem sabit hem de değişken ma-
liyetleri karşıladıklarını, herhangi bir risk almadan operasyonlarına devam edebildiklerini görüyoruz. Tablo 
2’de görüleceği üzere, sabit ve değişken maliyet ihtiyacı arttıkça kapasite ödemeleri de ciddi bir şekilde ar-
tıyor. Bu yüzden sistemde verimsizliği çok artırmamak için ilk etapta parametrelerin düzgün seçilmesi son 
derece önem taşıyor. 

20 Ocak 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Elektrik Piyasası Kapasite Piyasası 
Yönetmeliği” ile ülkemiz elektrik piyasalarında yeni 
bir dönem açılmış oldu. Yararlanacak tesislerin ol-
dukça dar bir çerçevede çizildiği yönetmelikte, ka-
pasite piyasaları yerine kapasite ödemeleri tercih 
edilmiş. 

Getirilen ödeme modelini, 2017 PTF gerçek-
leşmeleri ışığında inceleyeceğiz. Henüz TEİAŞ ve 
EPDK’nın parametre belirlemeleri tamamlanmadı-
ğından farazi düzlemde analizimizi yapacağız. He-
sabımızda şimdilik kolaylık olması açısından 1 MW 
kurulu gücünde bir santralin, her saat dur-kalk ya-
pabildiği ve sabit maliyet hesabında 8 bin 760 saat 
çalıştığı varsayımını yapacağız. Gelir olarak sadece 
Gün Öncesi Piyasası gelirlerini esas alacağız. TEİAŞ 
için bir bütçe kısıtlaması yapılmadığı önermesiyle 
elde edilebilecek en yüksek kapasite ödemesini bu-
lacağız. 

Bilindiği üzere değişken maliyetin üzerinde bir 
PTF’in olduğu durumda ilgili santralin çalışması 

beklenir. Yatırımcı, buradan elde ettiği fazlalıkla ya-
tırım maliyetlerini (sabit maliyetler) çıkarmayı ümit 
eder. Ancak sistemde bulunan piyasa dışı etkenler, 
bu hesapları tersine çıkarabilir. Şimdiye kadar bu, 
yatırımcıların aldığı bir riskti. Kapasite ödemeleri ile 
bu riskin bir kısmının kamunun üstlenmesinin önü 
açılmış oldu. 

İlgili yönetmeliği iki açıdan inceleyeceğiz. Birinci 
görüşte, ilgili santraller çalışır durumda olsun olma-
sın bu kapasite ödemelerini aldığını varsayalım. Bu 
durumda, PTF ve değişken maliyetlerin birbirine çok 
yakın olduğu durumlardaki dur-kalk kararları hari-
cinde Gün Öncesi Piyasası’nda belirgin bir değişiklik 
olmayacaktır. Çalışma kararı sadece değişken mali-
yetin üzerinde olduğu durumlar için alınacaktır. 

Tablo 1’de 2017 PTF’leri kullanılarak değişken 
maliyetin üzerinde çalışan bir santralin elde edece-
ği gelirleri ve toplam maliyet fazlasını gösteriliyor. 
Görüldüğü üzere, toplam maliyetin 150 TL / MWh 
üzerinde olduğu durumlarda santraller zarar ediyor. 

Sabit Maliyet
Değişken 

Maliyet Gelir
Değişken Maliyet 

Fazlası
Sabit Maliyet 

İhtiyacı
Toplam Maliyet 

Fazlası
50 50 1434508 998157 438000 560157
50 100 1399725 566325 438000 128325
50 150 976231 204031 438000 -233969

100 50 1434508 998157 876000 122157
100 100 1399725 566325 876000 -309675
100 150 976231 204031 876000 -671969
150 50 1434508 998157 1314000 -315843
150 100 1399725 566325 1314000 -747675
150 150 976231 204031 1314000 -1109969

Tablo 1. Eski durumda farklı sabit ve değişken maliyet altında santral gelirleri

Kapasite Mekanizması 
Yönetmeliği’ne dair ön 
değerlendirme

Sabit Maliyet
Değişken 

Maliyet
Eski Toplam 

Maliyet Fazlası Kapasite Ödemeleri
Yeni Toplam 

Maliyet Fazlası
50 50 560157 6167 566324
50 100 128325 75706 204031
50 150 -233969 261446 27477

100 50 122157 81873 204030
100 100 -309675 337152 27477
100 150 -671969 672928 959
150 50 -315843 343320 27477
150 100 -747675 748634 959
150 150 -1109969 1110635 666

Tablo 2. Kapasite ödemeleri sonrasında santral gelirleri

İkinci görüşte ilgili santraller sadece çalışır du-
rumdaysa ancak bu kapasite ödemelerini aldığını 
varsayalım. Bu durumda, PTF artı sabit maliyetin 
değişken maliyetleri geçtiği durumda ilgili sant-
ralin çalışması beklenir. Kapasite ödemesi almış 
santrallerin çalışma saatlerini artıracağından Gün 
Öncesi Piyasası’nda fiyatların bir miktar düşmesi 
beklenebilir. 

Santraller kapasite ödemesi alabilmek için öde-
melerin bir kısmını fazladan çalışmak için harcaya-
caklarından toplam maliyet fazlasında bir miktar dü-
şüş yaşanacaktır. Tablo 3, kapasite ödemesi alabilmek 
için çalışmak zorunda olunan durum için santrallerin 
yeni toplam maliyet fazlasını gösteriyor. Bu durumda 
yüksek maliyetli santrallerin toplam maliyet fazlalık-

larının hafif negatifte kaldığı görülüyor. 

 VİZYON  
Doç. Dr. Kürşad Derinkuyu 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
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Piyasamızda halihazırda Yİ/YİD/İHD, YEK-
DEM’den yararlananlar, kömür alım garantileri ve 
nükleer santraller için alım garantisi varken ve pi-
yasa koşullarına uygun çalışıp çalışmadığı tartış-
ma konusu olan kamu santralleri gücünü korurken, 
kapasite ödemeleri ile beraber sanıyoruz piyasa 
dışında ek bir ödeme hakkı olmayan yatırım mode-
li kalmamış oldu. 2018 yılında yapılacak kapasite 

ödemelerine esas yıllık bütçe, kapasite mekaniz-
masından yararlanması kabul edilmiş tesis listesi, 
her kaynak türü için ayrı ayrı olmak üzere kapasite 
ödemelerinin hesaplanmasında dikkate alınan sabit 
maliyet bileşeni, değişken maliyet bileşeni ve öngö-
rülen kapasite kullanım oranı belirlendiğinde daha 
detaylı bir analiz ile konu daha açık bir şekilde anla-
şılacaktır. Ülkemiz için hayırlısı olsun.

Sabit Maliyet
Değişken 

Maliyet
Eski Toplam Maliyet 

Fazlası Kapasite Ödemeleri
Yeni Toplam 

Maliyet Fazlası
50 50 559276 6167 565443
50 100 123807 75706 199513
50 150 -288375 261446 -26929

100 50 121276 81873 203149
100 100 -316724 337152 20428
100 150 -750543 672928 -77615
150 50 -316724 343320 26596
150 100 -754724 748634 -6090
150 150 -1192724 1110635 -82089

Tablo 3. Kapasite ödemesi alabilmek için çalışmak zorunda ise santral gelirleri

6. Uluslararası İstanbul
Akıllı Şebekeler ve Şehirler

Kongre ve Fuarı
25-26 Nisan 2018

İstanbul Kongre Merkezi
www.icsgistanbul.com

Stratejik Partnerler

Ankara Ofis:
Aziziye Mahallesi Pak Sokak Portakal Çiçeği Residence No:1/57 

T +90 312 438 38 11 - 442 49 33   F +90 312 438 36 82
info@hhbexpo.com.tr

İstanbul Ofis
Cumhuriyet Cad. No:1 Ekinoks Rezidans E1 Blok D:8 

Beylikdüzü, İstanbul / Türkiye
T +90 212 873 00 81   F +90 212 873 00 82

www.hhbexpo.com.tr

8

  6

56 • Şubat 2018 • ENERJİ PANORAMA

▶ Kapasite Mekanizması Yönetmeliği’ne dair ön değerlendirme



Piyasalarda arama sürtünmeleri 
Neoklasik iktisat öğretisindeki standart model-

lerde, tüketicilerin piyasadaki ürün ya da hizmet-
lerin fiyatını veya kalitesini bildikleri ve satın alma 
kararlarında bunları dikkate aldıkları varsayılır. Oysa 
gerçek hayatta piyasalar “sürtünmeler” (frictions) 
ile doludur. İktisadi anlamda sürtünme, piyasaların 
standart modellerde olduğu gibi işlemesinin önün-
deki bütün engelleri ifade eder. Arama sürtünmeleri 
ise alıcıların bir malın ya da hizmetin fiyatını veya 
kalitesini öğrenmelerinin önündeki engelleri ifade 
ediyor. Arama sürtünmelerinin çeşitli piyasalarda 
(iş gücü ve evlilik gibi) uygulamalarına dair çokça 
çalışma yapılmış olup 2010 yılında Nobel Ekonomi 
Ödülü “arama sürtünmelerinin olduğu piyasala-
rın analizinde” yaptıkları katkılardan ötürü Peter A. 
Diamond, Dale T. Mortensen ve Christopher A. Pis-
sarides arasında paylaştırıldı. Son yıllarda, arama 
sürtünmelerinin analiz edildiği piyasalara elektrik 
perakende satış piyasaları da dâhil oldu. Yapılan bu 
çalışmaların bulgularına göre (örneğin Hortaçsu vd., 
20171) yerleşik elektrik tedarikçisinin ortalama bir 
müşterisi, nadiren (örneğin 4-5 yılda bir) diğer pe-
rakende satış tarifeleri hakkında araştırma yapıyor. 
Arama sürtünmeleri neticesinde, birçok ülkedeki 
elektrik perakende satış piyasalarında önemli öl-
çüde tüketici eylemsizliği görülüyor. Tüketici eylem-
sizliğinin sonucunda ise elektrik tedarik piyasasının 
etkinliği azalıyor. 

Farklı ülkelerdeki düzenleyici otoritelerin ya-
yımladığı birçok yıllık rapor da yukarıda sözü edilen 
arama sürtünmelerinin varlığından söz ediyor. Bu 
raporlarda, her ne kadar elektrik tedarik piyasaları 

1  Hortaçsu, A., Madanizadeh, S.A. and Puller, S.L., 2017. 
Power to choose? An analysis of consumer inertia in the 
residential electricity market. American Economic Journal: 
Economic Policy, 9(4), pp.192-226.

için çevrimiçi arama platformlarının arama maliyet-
lerini düşürdüğü belirtilse de tüketiciler için arama 
sürtünmelerinin hala önemli ölçüde engel teşkil et-
tiği iddia ediliyor. 

Özetle, elektrik perakende satış piyasasında 
rekabet dinamiklerinin işlemesinin önünde engel 
olarak temelde bilgi problemleri yer alıyor. Bu bilgi 
problemleri serbestleştirme ve rekabet deneyimi 
çok uzun olan ülkelerde bile şiddetle hissediliyor. 
Akademik yazın da bu bilgi problemlerine odaklanı-
yor ve bu problemlerin ne gibi etkilere yol açtığını 
araştırıyor.

Bilinç düzeyini artıracak kamu politikası yok
Yukarıda sözü edilen bilgi problemleri ve arama 

sürtünmeleri, Türkiye’de elektrik tedarik piyasasın-
da da güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor. Örneğin, 
EPDK’nın internet sitesinde yer alan tüketici kılavu-
zunda da ifade edildiği gibi, şu anda serbest tüke-
ticilerin bölgesinde bulunan tedarikçilerle ilgili bilgi 
alabilecekleri merkezi bir internet sitesi yok.2 Dola-
yısıyla küçük ölçekli tüketiciler için arama maliyetle-
rinin düşeceği beklentisi gerçekleşmekten oldukça 
uzak. Yine birçok farklı kaynak tarafından da ifade 
edildiği gibi, Türkiye’de küçük ölçekli tüketicilerin 
elektrik tedarikçisi değiştirme konusunda bilinç dü-
zeyi yetersiz ve bu bilinç düzeyini artırmaya yönelik 
sistematik bir kamu politikası mevcut değil.

Bütün bunlar bir araya getirildiğinde, 2018 yılı 
içerisinde Türkiye’de elektrik tedarik piyasasında 
arama sürtünmelerinin güçlü bir şekilde varlığını 
sürdürmeye devam edeceğini ve bunun neticesinde 
küçük ölçekli tüketicilerin eylemsizliğini koruyacağı-
nı öngörmek mümkün. Dolayısıyla serbest tüketici 
sayısındaki artışın elektrik tedarik rekabetine olum-
lu bir etkisinin olacağını söylemek çok da gerçekçi 
görünmüyor.

2  http://www.epdk.org.tr/TR/Tuketici/Elektrik/Kilavuz

EPDK, 2018 yılı için serbest tüketici limitini düşürdü. Artık yıllık tüketimi 2 bin kWh ve üzerinde 
olanlar serbest tüketici kategorisine girecek. Peki bu durum, elektrik tedarik rekabetini olumlu 
etkileyecek mi? Buna yanıtımız “maalesef hayır!” Çünkü Türkiye’de tüketicilerin hizmetin fiyatını 
ve kalitesini öğrenebilecekleri araçların sayısı oldukça az. Özellikle hanelerdeki serbest tüketici 
konusundaki bilinç azlığını da eklersek yeni limitin piyasaya rekabet getireceğini söylemek zor

Serbest tüketici limitinin 
düşürülmesi elektrik tedarik 
rekabetini etkileyecek mi?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile bir-
likte 2018 yılı için serbest tüketici limiti olarak yıllık 
tüketimin 2 bin kWh ve üzeri şeklinde belirlendi. Bu 
limitin aylık ortalamasının parasal değeri 68-69 TL 
civarında. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’nin (EPİAŞ) 
Şeffaflık Platformu verilerine göre 2018 Ocak ayı 

itibarıyla toplam yaklaşık 4,2 milyon serbest tüke-
tici bulunuyor. Bu sayı, 2017 Ocak itibarıyla toplam 
serbest tüketici sayısından yaklaşık 1,5 milyon daha 
fazla. Söz konusu artış esas olarak, serbest tüketi-
ci limitinin düşürülmesiyle mesken grubunda daha 
fazla serbest tüketici olmasından kaynaklanıyor. 

Profil Abone Grubu
Ocak 2018 itibarıyla serbest 

tüketici sayısı
Ocak 2017 itibarıyla serbest 

tüketici sayısı

Aydınlatma 3.064 8.565

Diğer 30.567 16.677

Mesken 3.106.191 1.432.890

Sanayi 7.713 33.187

Tarımsal sulama 513 56.187

Ticarethane 1.027.332 1.187.677

Toplam 4.175.380 2.735.183
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu

Buradaki kritik soru mesken grubundaki serbest 
tüketici sayısındaki artışın elektrik tedarik rekabeti-
ne olumlu bir etkisinin olup olmayacağı. Piyasadaki 
profesyoneller yılların getirdiği deneyimle ve piyasa 

bilgisiyle kendi perspektiflerinden bakarak bu soru 
için mutlaka bir yanıt düşünmüşlerdir. Biz de akade-
mik bir perspektiften yaklaşarak bu soruya bir yanıt 
arayalım.

 VİZYON   
Fatih Cemil Özbuğday 
TENVA Direktörü
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Bu teknolojilerin her biri kalıcı güce sahip. 
Ekonomiyi, politikayı etkileyecek; tıbbı 
geliştirecek ve kültürü değiştirecekler. Listedeki 
teknolojilerin bir kısmı şimdiden sahadaki 
yerini aldı; diğerleri ise gelişmek için 10 yıl veya 
daha fazla zamana ihtiyaç duyuyor. Ancak bu 
hızlı dünyaya ayak uydurmak için şimdiden 
hepsinden haberdar olmanızda fayda var

Ayrıntılı bilgi için: https://www.technologyreview.com/lists/technologies/2017/
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FELCİ GERİYE DÖNDÜRMEK

Bilim insanları, beyin implantlarını omurilik yaralan-
malarının yok ettiği hareket özgürlüğünü geri getir-
mek için kullanırken kayda değer ilerlemeler kaydetti.

YÜZ TANIMA İLE ÖDEME
Bilim insanları, beyin implantlarını omuri-
lik yaralanmalarının yok ettiği hareket öz-
gürlüğünü geri getirmek için kullanırken 
kayda değer ilerlemeler kaydetti.

PRATİK KUANTUM BİLGİSAYARLAR
Google, Intel gibi teknoloji gruplarındaki gelişmeler, daha 
önce tahmin edilemeyen güçlere sahip bilgisayarların nihayet 
gelişeceğini belirtiyor.

360 DERECE SELFİE
Küresel çapta görüntüler üreten ve 
gittikçe daha ucuzlayan fonksiyonel 
kameralar, fotoğrafçılık için yeni bir dö-
nem açacak ve insanların hikayelerini 
paylaşma biçimini değiştirmeye devam 
edecek.

GEN TERAPİ 2.0
Bilim adamları nadir görülen kalıtsal 
hastalıklara karşı tedavilerdeki temel 
sorunları çözdü. Aynı yaklaşımın kanser, 
kalp rahatsızlığı ve diğer yaygın hasta-
lıklar için uygulanabilme yolları aranıyor.

HÜCRE ATLASI
Biyolojinin bir sonraki mega projesi ile 
gerçekten nereden geldiğimizi ve ne ol-
duğumuzu bulacağız.

NESNELERİN BOTNETLERİ
Zombi diye adlandırılan bilgisayarlardan 
oluşan ‘botnet‘ ağlarının ev aletlerine bağ-
lantılı hale gelmesi tehlikeli yan etkileri 
ortaya çıkabilir ama bu teknoloji artık uy-
gulanmaya başladı bile.

GÜÇLENDİRME ÖĞRENİMİ
Kendi kendilerine deney yapan bilgisa-
yarlar, hiçbir programcının onlara öğre-
temeyeceği şeyler yapmayı öğrenebiliyor.

SICAK GÜNEŞ PİLLERİ
Isıyı, odaklanmış ışık demetlerine dö-
nüştüren bu yeni güneş cihazı ile ucuz 
ve sürekli enerji üretmek mümkün ola-
cak.

KENDİNDEN SÜRÜŞLÜ KAMYONLAR
Direksiyonda insan bulunmayan kamyonlar, çok yakın bir 
gelecekte sizinle yan yana trafikte ilerleyebilecek. 

Gelişim sürecindeki 

10 büyük 
teknolojik 
atılım
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mamıyla altüst oldu. Buna karşın çatışma ve savaş 
bulutları Suriye’yi yakın zamana kadar da terk ede-
cek gibi görünmüyor. 

Suriye geneline bakıldığında, bu çatışmalarda ta-
raf olan ana iç unsurların; rejim güçleri, muhalifler, 
PYD ve DAEŞ olduğu görülecektir. (Harita 1) Bölgede 
genel anlamda “barış sağlama” maksadıyla varlık 
gösteren başlıca etkin dış unsurlar ise PYD’ye des-
tek veren ABD, rejim güçlerini destekleyen İran ve 
Rusya, ÖSO’yu ve bölgedeki Türkmen yapılanmasını 
destekleyen Türkiye, ABD’nin kurduğu koalisyondaki 
başlıca müttefikler, bazı Arap ülkeleri, her fırsattan 
istifade etmeyi bilen İsrail ve IKBY olarak görülüyor. 

Genel anlamda bir değerlendirme yapıldığında, 
Suriye’de:

 �ABD; bölgesel etkinliğini sürdürmeye devam et-
meyi, Rusya ve İran’ın yanı sıra (kendisine bağlı 
olmama riskine binaen) Türkiye’nin de bölgede 
etkinlik kurmasını engellemeyi, İsrail’in güvenliği-
ni tehdit edecek her türlü riski bertaraf etmeyi, bu 
planları yaparken de; farklı bahanelerle bölgede 
askeri olarak varlığını sürdürebilmeyi, bölgede 
kontrolü sağlamak için kullanabileceğini düşün-
düğü bir Kürt devletini hayata geçirmeyi ve sava-

şın getirdiği ticari imkanlardan yararlanabilmeyi 
hedefliyor. Bu kapsamda Suriye’de PYD’yi, Irak’ta 
IKBY’yi destekliyor ve bu grupların önünü açabil-
mek için de DAEŞ’i kullanıyor. 
 �Rusya ise yüzlerce yıllık hedeflerinden biri olan 
sıcak denizlere inme gayesi kapsamında kendisi 
için en önemli Doğu Akdeniz üssü olan Suriye’de 
varlığını daha da arttırarak sürdürme ve bu nok-
tada İran’ın da desteği ile Esat rejimine sahip çık-
ma yönünde politikalar izliyor. 
 � İran henüz iç karışıklıklar başlamadan dahi Suri-
ye ile ilişkilerini geliştirdi, iç savaş sonrasında da 
Esat’ın en yakın müttefiklerinden biri haline geldi. 
Ayrıca bölgeye aileleri ile yerleşmek amaçlı gön-
derdiği çok sayıdaki Şii militanı sayesinde Suri-
ye’de ciddi bir askeri varlık da elde etti. 
 �Başlıca gayesi ABD’nin Irak ve Suriye’de talep 
ettiği etnik-dini yapıyla oynamak, bunu yaparken 
de bir Kürt oluşumu için zaman kazandırmak ve 
ayrıca Sünni-Şii çatışmasına da katkı sağlamak 
olan DAEŞ de bölgede miadını tamamlamaya 
başlayan terör örgütlerinden biri. 
 �PKK’nın Suriye kolu olan PYD ise kendilerine vaat 
edilen ve DAEŞ tarafından teslim ediliveren böl-

2011 yılının baharından beri bahar yüzü gö-
remeyen Suriye’de iç savaş bütün yıkımıy-
la devam ediyor. Aslında günümüzde artık 
30’dan fazla ülkenin de dolaylı ya da bizzat 

katıldığı süreçlerde sürekli değişen dengelerin ya-
şandığı bu çatışma ortamını tanımlamak için “iç sa-
vaş” tabiri de yetersiz kalıyor. Rakamlar konusunda 
netlik mümkün olmasa da neredeyse yedinci yılına 
giren kaos süreci, Suriye topraklarında yaşayan 5,5 
milyondan fazla insanın göç etmesine, yarım mil-
yondan fazla insanın ölümüne neden oldu. Ülkenin 
demografik, sosyal, kültürel, ekonomik altyapısı ta-

Yedi yılı aşkın bir süredir devam eden Suriye’deki 
iç savaşın ne zaman sona ereceği belirsizliğini 
koruyor. Türkiye’nin yeni harekatıyla dengelerin 
değiştiği Suriye’de kim, neyi amaçlıyor? Savaşın 
ana nedeni enerji mi? 

Suriye savaşının 
nedeni enerji mi? 

Harita 1: Suriye’de güncel durum (Kaynak: https://syria.liveuamap.com/) 

 KONUK YAZAR   
Oğuzhan Akyener 
TESPAM Başkanı
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elindeki dünya hakimiyetini Çin ve İngiltere öncülü-
ğündeki yeni oluşumlara kaptırmamak için yoğun 
mücadele sarf etmek zorunda kaldı, fakat Türki-
ye’nin Irak-Katar-Filistin-Suriye-Somali gibi geniş 
bir coğrafyada attığı kararlı adımlar geniş ölçekte 
ABD’nin birçok planının bozulmasına sebep oldu. 

Türkiye izlediği stratejiler ve kurduğu işbirlikle-
ri ile dengeleri nasıl değiştirebileceğini gösterdi. Bu 
adımlar, kurulmaya çalışılan yeni dünya düzenindeki 
anahtar oyunculardan birinin de Türkiye olacağının 
kanıtıdır. Bu pencereden bakıldığında, gelinen süreç-
te Suriye üzerinde oynanan oyunların küresel etkile-
ri ve küresel hesaplaşmalarla ilgili yönleri olduğu da 
düşünülebilecektir. 

Savaşın ana nedeni enerji kaynakları mı? 
Tüm bu siyasi dengelerin yanı sıra Suriye’deki 

enerji potansiyelinin yaşanan gelişmeler ve iç sa-
vaş süreci nezdinde de değerlendirilmesi gerekip 
gerekmeyeceği yönde kamuoyunda soru işaretleri 
dolaşıyor. Hatta öyle ki, iç savaşa enerji kaynakları-
nın sebep olduğu ve ABD ile Rusya’nın bu kaynakla-
rı elde etmek için mücadele ettikleri gibi söylemler 
dahi ortaya atıldı. 

Peki bu söylemler ne kadar gerçekçidir?
Bu soruya cevaben teknik yaklaşımlar neticesin-

de “Suriye’nin mevcut uluslararası ajansların ortaya 
koyduğundan/açıkladığından daha fazla rezervi ve 
daha büyük potansiyeli mevcut” tezi ortaya atılabilir. 
Ancak Suriye’nin sahip olduğu kaynaklar genellikle 
daha düşük kaliteye ve daha yüksek üretim maliyet-
lerine sahip. Bunun yanı sıra büyük balıkların ağzını 

sulandırmayacak kadar küçük, fakat bölgede yeni 
bir devlet kurulmasına imkan sağlayacak kadar da 
büyük. 

Yani ilgili kaynaklar analiz edildiğinde, petrol sa-
halarının büyük bir bölümünü eline geçirmiş olan 
PYD’nin bu kaynaklar sayesinde bir terör devleti 
kurabileceği, fakat konunun ancak bu minvalde öne-
me sahip olabileceği, ABD ve Rusya gibi devlerin 
arasında dikkate alınacak ve çatışmaya sebep ola-
cak boyutta bir önem taşımadığı sonucuna varmak 
mümkün. 

Ayrıca Suriye savaşının sebebi olarak ortaya 
atılan “Katar gazını Suriye üzerinden Avrupa’ya ta-
şıma”, “Kürt enerji koridoru”, “İran gazının Kürt kori-
doru üzerinden Avrupa’ya nakli” gibi senaryolar da 
(siyasi ve güvenlik perspektifi bir kenara) özellikle 
arz potansiyeli ve ekonomik koşullar dikkate alındı-
ğında tutarlı ve gerçekçi değil. 

Tekrar vurgulamak gerekirse, sürecin ana se-
bepleri enerji merkezli olmaktan daha çok siyasi. 
Enerji sadece bu minvalde kurulabilecek denklem-
lerde bir etmendir.

Böylesi çok aktörün katıldığı ve birçok etmenin 
bulunduğu bu sürecin doğru yorumlanabilmesi için 
de; dinamik ve uzun dönemli, bölgesel – küresel et-
kileriyle birlikte, bütün ilgili unsurları kapsayan ana-
lizler yapılması gerekli. Suriye’deki en önemli etnik 
unsurlardan biri olan ve Türkiye’nin her daim yanın-
da yer alan Türkmenlerin de ayrıca incelenmesi ve 
belirlenecek stratejilerde desteklenmesi çok önem-
lidir.

gelerde bir Kürt devleti oluşumunu sağlamak için 
ABD’nin direktifleriyle faaliyetlerini sürdürüyor. 
 �Sürece aktif unsur olarak geç katılan ve yaşanan 
gelişmelerden en çok etkilenen ülke olan Türkiye 
de; öncelikle sınırlarındaki terör tehdidini bitire-
rek, Suriye’ye yeniden barışı getirmek ve oradaki 
mazlumların yeniden huzura ermelerini sağla-
mak istiyor. 

Suriye, Türkiye için ‘namus borcu’ anlamı 
taşıyor

Süreci en başından beri takip eden ve 2015 yılına 
kadar daha çok pasif girişimlerde bulunan Türkiye, 
birçok açıdan yaşanan gelişmelerden bir hayli nega-
tif olarak etkilendi. Bu kapsamda dünya Suriye’den 
göçe zorlanan masumlara kapılarını kapatırken, 
Türkiye (gayri resmi rakamlara göre) 3,5 milyonun 
üzerinde mülteciyi kabul etti ve bu konuda (iç ve dış 
kalemler kapsamında) 30 milyar dolardan fazla har-
cama yaptı. Sürecin sosyal ve ekonomik etkilerinin 
yanı sıra 911 km’lik sınır hattı boyunca yaşanan ça-
tışmalardan büyük zararlar gördü ve sınırında önce-
likle DAEŞ, sonrasında da PYD terör oluşumları ile 
muhatap olmak zorunda kaldı. 

Tüm bunların yanı sıra Suriye, Türkiye için tarihi 
bir miras, din kardeşi, benzer etnik unsurların yaşa-
dığı akraba ülke ve “misak-ı milli” anlayışından ge-
len namus borcu anlamlarını da taşıyor. 

Bu sebeple süreç değerlendirilirken, Türkiye 
için “Suriye de ne işimiz var?” gibi sığ yaklaşımlar-
la eleştirilerde bulunulmadan, daha kapsamlı bir 
değerlendirme yapılması yerinde olacaktır. Ayrıca 
böyle bir soru sorulmadan öncelikle sürece müdahil 
olan onlarca alakasız ülkenin de niçin bu konu ile il-
gilendiklerinin sorgulanması gereklidir. 

Muhakkak ki, Türkiye diğer aktörlere nazaran 
bölgede var olabilmeyi ve bölgenin kaderini etkile-
yecek girişimlerde bulunabilmeyi en fazla hak eden 
ülke.

Türkiye’nin bu noktada Suriye politikaları ince-
lendiğinde, sürecin başlarında ABD ile paralel stra-
tejiler izlendiği ve Esat karşıtı bir tavır takınıldığı, 
hatta ABD ile birlikte ÖSO gibi bazı muhalif grup-
lara (daha pasif statüde) destek verildiği görülüyor. 
2015’in başlarında Türkiye’nin sınırları kullanılarak, 
peşmergenin DAEŞ’in Kobani saldırılarına karşı 
PYD’ye destek vermesinden sonra, Kobani’de kesin 
hakimiyet sağlayan PYD’nin zamanla daha yayılmacı 

bir politika izmesi neticesinde Türkiye artık bölgede 
daha aktif&resmi bir varlık göstermeye karar verdi. 
Bu sebeple ilk olarak Temmuz 2015’te DAEŞ’e karşı 
kurulan koalisyona hava unsurlarıyla destek verme-
ye başladı. Aynı süreçte PYD’yi de Fırat’ın batısı hu-
susunda uyardı. 

Bu uyarı ve dış politikasında yaşanmaya baş-
layan gözle görülür bazı dönüşümler neticesinde 
Türkiye, bir anda PKK ve DAEŞ’in saldırılarıyla karşı 
karşıya kaldı. Tahsis edilmeye çalışılan Kürt açılımı 
süreci de sona erdi. 

Türkiye, dengeleri nasıl değiştirebileceğini 
gösterdi

Türkiye’nin kendi içinde PKK’ya ve DAEŞ’e karşı 
yoğun mücadele sarfetme sürecini de fırsat bilen 
PYD, DAEŞ tarafından kendisine bırakılan Tel Abyad 
ve Münbiç’i işgal etti. 24 Kasım’da Rus uçağının dü-
şürülmesi akabinde ise Türkiye, Suriye içinde çok 
daha temkinli ve bir nevi ABD’ye mecbur bırakılma-
ya çalışılan bir sürecin içine atılmaya çalışılmıştır. 
Sonrasında yeniden Rusya ile ilişkileri toparlama 
sürecine girilirken gerçekleştirilen ABD destekli 
FETÖ darbe girişimi Türkiye’nin hem Suriye politika-
sını hem de genel anlamdaki dış politikasını önemli 
ölçüde değiştirdi. Darbeden neredeyse bir ay sonra 
Fırat Kalkanı harekatına girişildi ve sonrasında da 
hem Suriye’de hem de uluslararası arenada daha 
bağımsız, etkin ve milli politikalar izlenmeye baş-
landı. 

Küresel anlamda birçok denge değişirken, ABD 
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ması bu artışın en büyük sebebi 
olarak gösterilebilir.

Grafik 4 ise ABD Enerji Enfor-
masyon İdaresi tarafından açık-
lanan ABD ham petrol stok duru-
mundaki değişim verisini içeriyor. 
Grafik incelendiğinde 2017 yılın-
da toplam 32 haftada ham petrol 
stoklarında azalma görülürken, 
20 haftada da stoklarda artış göz-
lendi. Böylece 2017 yılı içerisinde 
ABD ham petrol stoklarında yak-
laşık olarak 41 milyon varil civa-
rında düşüş görüldü. Küresel arz 
fazlasının petrol varil fiyatlarını 
tehdit ettiği bir dönemde görülen 
bu durum, petrol varil fiyatlarının 
yükselmesinde önemli bir etken 
olarak düşünülüyor. Küresel arz 
fazlasında yıl sonuna doğru ya-

şanmaya başlayan sıkılaşmanın 
da temel faktörlerinden biri ola-
rak bu durum gösteriliyor.

5 numaralı grafik, ABD haftalık 
ham petrol verisini içeriyor. Buna 
göre, 2017 yılı içerisinde üretim 
değerleri 8,94 milyon varil/gün 
seviyelerinden 9,78 milyon varil/
gün seviyelerine kadar yüksel-
miş. Bu artış da yaklaşık olarak 
ortalama 0,85 milyon varil/güne 
denk geliyor. OPEC üretim kısıtla-
ması anlaşmasının günlük 1 mil-
yon 200 bin varillik bir kesintiyi 
içerdiği düşünüldüğünde, bu artı-
şın ne denli bir oranda olduğu da 
rahatlıkla anlaşılıyor. Bu seviyeler 
ABD ham petrol günlük üretimi 
göz önünde bulundurulduğunda, 
1980 yılından bu tarafa görülen 

en yüksek seviyeler ve ABD ham 
petrol üretimi özellikle 2017 yılı 
son çeyreğinde bu alanda sürekli 
rekor geliştirerek yoluna devam 
etti. Artan petrol fiyatlarıyla bir-
likte kaya gazı/petrolü alanında 
artacak faaliyetler neticesinde 
yakın zamanda üretim seviyele-
rinin ilk aşamada 10 milyon va-
ril/gün eşiğini rahatlıkla aştıktan 
sonra, 11 milyon varil/gün eşiğini 
zorlamaya başlayacağı öngörülü-
yor. 

Süreci ABD ham petrol 
verileri etkileyecek

Sonuç olarak petrol varil fiyat-
ları 2017 geneline bakıldığında 
yılı başlangıç seviyelerinin çok 
üzerine çıkarak tamamladı. Yılın 
ilk yarısında petrol varil fiyatları, 
ABD ham petrol stoklarının artış 
göstermesi, ABD ham petrol sek-
töründe faaliyet gösteren kule sa-
yısının yüksek bir ivme ile artma-
ya devam etmesi, bunlara paralel 
olarak ABD haftalık ham petrol 
üretim seviyelerinde süregelen 
artış neticesinde düşüş göstere-
rek Brent tipi petrolde 46 dolar /
varil, WTI tipi petrolde de 43 dolar 
/varil seviyelerine değin geriledi. 
İkinci yarı incelendiğindeyse ABD 
ham petrol stoklarında genel 
olarak görülen düşüş, ABD ham 
petrol sektöründe çalışan kule 
sayısının yavaş yavaş stabil hale 
gelmesi OPEC üretim kısıtlaması 
anlaşmasının etkileri ile birleşip 
petrol varil fiyatlarının yüksel-
mesini tetikledi. ABD ham petrol 
üretiminin rekor seviyelere yük-
selmesi, piyasalardan gelen kü-
resel arz fazlasının sıkılaştığına 
dair kuvvetli sinyaller neticesinde 
petrol varil fiyatlarına ilk yarıdaki 
kadar etki edemedi. 

Bu tablo petrol varil fiyatla-
rının geleceğiyle ilgili tahmin-

2017 yılı sonunda toparlanan petrol fiyatları, piyasalardan gelen küresel arz fazlasının iyiden iyiye 
sıkılaştığı ve piyasaların hızla dengeye geldiğine dair sinyallerle birleştiğinde 2018 adına yüksek 
seviyelerde seyredecek bir yıl olacağı izlenimini veriyor. Her şeye rağmen bu yüksek seviyelerin 
sürdürülebilir olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Küresel aktörlerin yapacağı hamlelerse bu 
belirsizliğin üzerindeki bulutların kalkmasında hususunda belirleyici olacak

Petrol fiyatları 2018’de 
nasıl bir seyir izleyecek?

Grafik 1: 2017 yılı Brent petrol varil fiyatları Grafik 3: Kasım 2017 ABD toplam petrol kule sayısı değişimi

Grafik 2: 2017 yılı WTI tipi petrol varil fiyatları

Petrol varil fiyatlarının 
2017’deki başlangıç ve 
bitiş değerleri karşılaş-
tırıldığında yılı kazançlı 

bir şekilde tamamladığı görülü-
yor. Yılın ilk yarısında genel olarak 
düşüş eğilimi gösteren fiyatlar, 
ikinci yarıda yükselişe başlayarak 
(bölgesel düşüşler dışında) yılı, 
başlangıç fiyatlarının üstünde ta-
mamladı. 

Yıla Brent tipi petrolde 57 dolar 
/varil seviyelerinden giriş yapan 
fiyatlar, 2017 boyunca inişli-çı-
kışlı bir grafik seyrettikten sonra 
yıl sonunda 70 dolar /varil sevi-
yelerine kadar tırmandı. WTI tipi 
petrolde ise yıl başında 54 dolar 
/varil seviyeleri göze çarparken, 
inişli-çıkışlı bir seyirden sonra yı-
lın sonunda 64 dolar/varil seviye-
leri görüldü. 

Aşağıdaki grafikler (Grafik 1 
ve Grafik 2) Brent tipi petrol ve 
WTI tipi petrolün yıllık fiyat seyrini 
gösteriyor. 2017 yılının başlan-

gıcından bitişine kadar fiyatların 
durumu bu iki grafikte görülebilir.

Grafik 3, ABD’de ham petrol 
arama işlerinde çalışan toplam 
kule miktarını gösteriyor. Baker 
Hughes tarafından açıklanan veri-
lere göre, 2017 yılı başlangıcında 
toplam kule sayısı 525’ken 2017 
yılı sonunda bu rakamın 747’ye 

çıktığı görülüyor. Yıl içinde bu 
rakamın en yüksek 768’e kadar 
yükselmesi de dikkat çekici. 2017 
yılında kule sayısında yaşanan 
dikkat çekici artış, ABD ham pet-
rol sektöründe 2017 yılında artan 
faaliyetlerin en büyük gösterge-
sidir. Özellikle kaya gazı/petrolü 
alanında yapılan faaliyetlerin art-
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lerde yukarı yönlü revizyonların 
yapılmasına sebep oldu. Örne-
ğin Goldman Sachs petrol varil 
fiyatlarının 6 ay içinde Brent tipi 
petrolde 82,5 dolar /varil seviye-
lerine yükselebileceğini öngörü-
yor. Kimi analistler ise petrol varil 
fiyatlarının bir müddet daha yük-
selmeye devam ettikten sonra 75 
dolar/varil seviyesini görüp dü-
şüş yaşamaya başlayacağı tezini 
savunuyor. 

Önümüzdeki süreçte petrol 
varil fiyatlarını etkileyecek ana 
etkenler ABD ham petrol sek-
töründen gelecek verilerin ve 
küresel arz fazlasının durumu 
olacaktır. ABD ham petrol üretim 
seviyelerinin ulaştığı nokta, fi-
yatlar üzerinde çok büyük baskı 
oluşturmaya devam ediyor. EIA 
tarafından yapılan tahminlerde, 
2018 yılında ABD günlük ham 

petrol üretim seviyelerinin 10 
milyon varili rahatlıkla aşacağı 
söyleniyor. Dahası bu seviyele-
rin 2019 yılına doğru 11 milyon 
varil eşiğini zorlayacağı düşünü-
lüyor. Artan petrol varil fiyatları 
ile birlikte ABD kaya gazı/petrolü 
sektöründe faaliyetlerin daha da 
artacağı gerçeği düşünüldüğünde 
bu durumun gerçekleşmesi çok 
da zor olmayacak. Şimdilik ale-
vini yitirmiş olan küresel arz en-
dişelerinin böyle bir manzarada 
tekrar canlanmaya başlaması ise 
olası görünüyor. 

2018 yılı beklenenden zor 
geçecek

Bu senaryoda kilit noktalardan 
biri de OPEC’in ilerleyen süreçte 
takınacağı tavır olacak. Küresel 
piyasalarda pazar payını yeterin-
ce kaybettiğini düşünen ve üretim 
kısıtlaması anlaşmasının tarafla-

rı olan OPEC’in (ana faktör olarak 
Suudi Arabistan) ve OPEC üyesi 
olmayan ülkelerin (ana faktör 
olarak Rusya), piyasalarda halen 
mevcut olan üretim kısıtlaması 
anlaşmasının uzatılması ve kısıt-
lama miktarının artırılması bek-
lentilerine cevap verip veremeye-
ceği soru işaretleri içeriyor. Pazar 
payını daha fazla kaybetmek is-
temeyen mevzubahis ülkelerin 
takınacağı tavır, gerektiğinde an-
laşmanın uzatılabileceğine dair 
açıklamalar yapılmasına rağmen 
kestirilebilir nitelikte değil. Nite-
kim Rusya’nın yavaş yavaş an-
laşmanın sonlandırılmasına dair 
düşüncelere sahip olduğu uzun 
süredir dillendiriliyor. 

Bütün bunlar düşünüldüğün-
de petrol varil fiyatları açısından 
çetin geçecek bir 2018 yılı bizleri 
bekliyor. 2017 yılı sonunda topar-
lanan fiyatlar, piyasalardan gelen 
küresel arz fazlasının iyiden iyi-
ye sıkılaştığı ve piyasaların hızla 
dengeye geldiğine dair sinyaller-
le birleştiğinde 2018 adına yük-
sek seviyelerde seyredecek bir 
yıl olacağı izlenimini veriyor. Her 
şeye rağmen bu yüksek seviye-
lerin sürdürülebilir olup olmadığı 
belirsizliğini koruyor. Küresel ak-
törlerin yapacağı hamlelerse bu 
belirsizliğin üzerindeki bulutların 
kalkması hususunda belirleyici 
olacaktır.

Grafik 4: ABD haftalık ham petrol stok değişimi

Grafik 5: ABD haftalık ham petrol üretimi
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2018 yılı Ocak ayında gerçek-
leşen toplam 26.015 GWh elektrik 
üretiminin %70,4’ü serbest üretim 
şirketleri tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. Serbest üretim şirketle-
rinin üretimdeki payı, bir önceki 
aya göre 3,6 puan artarken, geç-
tiğimiz senenin aynı dönemine 
göre 7,6 puan artmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 
%16,4 oran ile EÜAŞ santralleri ve 

%9,5 oran ile Yap-İşlet santralle-
ri izlemektedir. Toplam üretimin 
%3,7’sine karşılık gelen miktar 
ise Yap-İşlet-Devret santralleri ve 
İşletme Hakkı Devir santralleri ta-
rafından üretilmiştir1.

Gerçekleşen elektrik üretimi 
kaynak bakımından incelendiğin-

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

de ise, 2018 Ocak ayında toplam 
üretimin %34,8’inin doğalgaz ve 
LNG santralleri tarafından ger-
çekleştirildiği görülmektedir. Ba-
rajlı hidroelektrik santraller bu ay 
toplam üretimin %11,9’unu kar-
şılarken, akarsu tipi hidroelektrik 
santraller ise %5,5 oranıyla üre-
time katkıda bulunmuştur. İthal 
kömür santralleri Kasım ayında 
toplam üretimin %21,8’ini karşı-

 

2017 yılı Ocak ayında 181,32 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2018 yılı Ocak ayında, bir önceki yıla göre %0,9 oranında artarak 182,86 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (155,82 TL/MWh) 
%17,4 oranında artış göstermiştir.  

Ocak 2018’de en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 16 Ocak Salı günü 194,25 TL/MWh 
olarak gerçekleşirken, en düşük günlük ortalama PTF ise 1 Ocak Pazartesi gününde 161,04 
TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise, en yüksek 
PTF değerinin 26 Ocak Cuma günü saat 11:00’da 220,80 TL/MWh, en düşük PTF değerinin ise 
1 Ocak Pazartesi günü saat 06:00’da 85,00 TL/MWh olarak gerçekleştiği görülmektedir.  

 

APLUS ENERJİ OCAK 2018 ANALİZİ 

2018 yılı Ocak ayında gerçekleşen toplam 26.015 GWh elektrik üretiminin %70,4’ü serbest 
üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 3,6 puan artarken, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 7,6 puan artmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini %16,4 oran ile EÜAŞ santralleri ve %9,5 oran ile Yap-İşlet santralleri 
izlemektedir. Toplam üretimin %3,7’sine karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-Devret santralleri 
ve İşletme Hakkı Devir santralleri tarafından üretilmiştir1. 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise, 2018 Ocak ayında toplam 
üretimin %34,8’inin doğalgaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Barajlı hidroelektrik santraller bu ay toplam üretimin %11,9’unu karşılarken, akarsu tipi 
hidroelektrik santraller ise %5,5 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri 
Kasım ayında toplam üretimin %21,8’ini karşılarken, yerli kömür santralleri ise %15,4 oranında 
katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar enerjisi santralleri toplam üretime 
%6,9, jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise %2,3 oranında katkıda bulunmuştur. Diğer 
termik santrallerin3 üretimdeki payı ise %1,4 olarak gerçekleşmiştir.  

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2018  Ocak ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %73,4 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %26,6 olarak gerçekleşmiştir4. 

                                           
1 Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı Kamusal Raporlardan alınmıştır. 
2 Jeotermal ve Güneş enerjisi santralleri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıflandırılmıştır. 
3 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak 
sınıflandırılmaktadır. 
4 2018 Ocak verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 31 Ocak 2018 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır. 
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2017 yılı Ocak ayında 181,32 TL/
MWh olarak gerçekleşen ortalama 
piyasa takas fiyatı (PTF), 2018 yılı 

4  2018 Ocak verileri Yük Tevzi Bilgi Sis-
temi’nin yayımladığı 31 Ocak 2018 tarihli 
Kamusal Rapordan alınmıştır.

Ocak ayında, bir önceki yıla göre 
%0,9 oranında artarak 182,86 TL/
MWh olarak kaydedilmiştir. Bu dö-
nemde gerçekleşen ortalama PTF, 
bir önceki aya göre (155,82 TL/
MWh) %17,4 oranında artış göster-
miştir. 

Ocak 2018’de en yüksek günlük 
ortalama piyasa takas fiyatı 16 Ocak 
Salı günü 194,25 TL/MWh olarak 
gerçekleşirken, en düşük günlük 
ortalama PTF ise 1 Ocak Pazarte-
si gününde 161,04 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları 
saatlik bazda incelendiğinde ise, en 
yüksek PTF değerinin 26 Ocak Cuma 
günü saat 11:00’da 220,80 TL/MWh, 
en düşük PTF değerinin ise 1 Ocak 
Pazartesi günü saat 06:00’da 85,00 
TL/MWh olarak gerçekleştiği görül-
mektedir. 

2018 yılı Ocak ayında pik saat-
lerde5 195,46 TL/MWh olarak ger-
çekleşen ortalama PTF, bir önceki 
ayın pik saatler ortalaması olan 
170,38 TL/MWh’lik değere göre 
%14,7 oranında artmıştır6. 

2017 yılı Aralık ayında pik dışı 
(off-peak) saatlerin PTF değeri orta-
lama 141,26 TL/MWh iken, bu değer 
2018 yılı Ocak ayında %20,5 oranın-
da bir artış kaydetmiş ve 170,27 TL/
MWh olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak ayı içerisinde top-
lam 25.308 GWh olan elektrik talebi, 

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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2017 yılı Ocak ayı içerisinde toplam 25.308 GWh olan elektrik talebi, 2018 yılı Ocak ayında bir 
önceki yıla göre %1,17 oranında artış göstererek, 25.604 GWh değerine yükselmiştir7. 2017 
yılı Ocak ayında 34.016 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2018 yılı Ocak ayında 34.415 
MWh olarak gerçekleşmiştir.  

                                           
5 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-08:00 arasındaki saatleri ifade 
eder. 
6 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır. 
7 2017 ve 2018 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
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2018 yılı Ocak ayında bir önceki yıla göre %1,17 ora-
nında artış göstererek, 25.604 GWh değerine yük-
selmiştir7. 2017 yılı Ocak ayında 34.016 MWh olarak 
ölçülen saatlik ortalama talep, 2018 yılı Ocak ayında 
34.415 MWh olarak gerçekleşmiştir. 

2017 yılı Aralık ayı sonunda 83.275 MW olan top-
lam kurulu güç değeri 1.950 MW’lık artışla 2018 yılı 
Ocak ayı sonunda 85.225 MW olarak kaydedilmiştir. 

Toplam kurulu gücün %61,4’lük (52.351 MW) kıs-
mını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ 
santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %23,3 
(19.900 MW) seviyesindedir8. Yap işlet santralleri 

7  2017 ve 2018 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Gün-
lük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır.

8  Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 31 Ocak 
2018 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu kullanıl-

%7,2’lik (6.102 MW) bir orana sahip iken, yap işlet 
devret santralleri %1,6’lik (1.379 MW), işletme hakkı 
devredilen santraller %2,1’lik (1.821 MW) bir orana 
sahiptir. Lisanssız santrallerin toplam kurulu güç 
içindeki payı da %4,3 (3.674 MW) olarak kaydedil-
miştir. 

2018 yılı Ocak ayı sonunda oluşan toplam kurulu 
gücün %30,8’lik kısmı (26.228 MW) doğalgaz ve LNG 
yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %23,2’lik kıs-
mı (19.776 MW) barajlı hidrolik santraller tarafından 
karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12,1’lik (10.288 
MW) oran ile yerli kömür9 santralleri ve %10,5’lik 
oran (8.936 MW) ile ithal kömür santralleri izlemek-

maktadır. 

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

 

2017 yılı Aralık ayı sonunda 83.275 MW olan toplam kurulu güç değeri 1.950 MW’lık artışla 
2018 yılı Ocak ayı sonunda 85.225 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %61,4’lük (52.351 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %23,3 (19.900 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
santralleri %7,2’lik (6.102 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %1,6’lik (1.379 
MW), işletme hakkı devredilen santraller %2,1’lik (1.821 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız 
santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %4,3 (3.674 MW) olarak kaydedilmiştir.  

 

                                           
8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 31 Ocak 2018 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır.  
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8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 31 Ocak 2018 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır.  

tedir. Akarsu tipi hidrolik santraller %8,8’lik bir ora-
na (7.496 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam 
kurulu gücün %7,7’lik bir kısmını (6.520 MW) oluş-
turmaktadır10. Toplam kurulu gücün %4,0’lık kısmı 
(3.421 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,2’lik kısmı 
(1.064 MW) jeotermal enerji santrallerinden oluşur-
ken, %1,8’lik kısmı (1.496 MW) ise diğer termik sant-
raller11 tarafından oluşturulmaktadır. 

2017 yılı Ocak ayında 6,39 milyar m3 olarak kay-

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.

dedilen toplam doğalgaz tüketimi, 2018 yılı Ocak 
ayında %0,7 oranında bir azalış ile 6,34 milyar m3 
olarak gerçekleşmiştir. Elektrik santrallerinde tü-
ketilen doğalgaz miktarı 2017 yılı Ocak ayında 1,09 
milyar m3 iken bu miktar, 2018 yılının aynı dönemin-
de %28,7 oranında artarak 1,41 milyar m3 olarak 
kaydedilmiştir12. Elektrik santrallerinde tüketilen 
doğalgaz miktarının toplam doğalgaz tüketimine 
oranı 2017 yılı Ocak ayında %17,1 iken, bu oran 2018 
Ocak ayında %22,2 olarak gerçekleşmiştir.

12   2018 yılı Ocak ayı Elektrik üretimi için tüketilen top-
lam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. Yu-
varlamalardan dolayı hesaplanan oranlarda farklılık buluna-
bilir. 
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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IRENEC 2018
8. ULUSLARARASI 
%100 YEN‹LENEB‹L‹R 
ENERJ‹ KONFERANSI 
7-10 MAYIS 2018
MALTEPE TÜRKAN SAYLAN 
K Ü L T Ü R  M E R K E Z İ 
İ S T A N B U L

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

7-10 Mayıs 2018 tarihlerinde birlikte olalım

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

• Kentlerde ve ülkelerde yenilenebilir enerjiye 
geçiş süreçlerini belirlemek için,

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

• Konferansın sonuçlarını hayata geçirmek 
üzere iş birliği yapmak için 

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

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

IRENEC 2018’e DAVET EDİYORUZ.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Shell & Enerji Panorama_con.pdf   1   26.01.2018   16:23



Dergiyi PDF okumak için...

Tü
rk

iye
 En

er
ji 

Va
kf

ı •
 Yı

l: 5
 • 

Sa
yı

: 5
6 

• Ş
UB

AT
 2

01
8

�AYM’ye kayıp-kaçak brifingi
�Doğal gazın kalbi Sibirya’dan notlar
�EWE, Türkiye’den çekiliyor mu?

halkbankkobi.com.tr  |  0850 222 0 401 KOBİ Dialog

KOBİ ister
Halkbank yapar.
KOBİ’lerin her ihtiyacında yüzünü güldürmek için
tüm gücümüzle çalışıyoruz, her zaman yanlarında
olmaktan gurur duyuyoruz.

Kobi_ister_Enerji_panorama_20x26,5.pdf   1   5.02.2018   13:21


