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� İGDAŞ, 5 bin kişiyi INGAS’da buluşturacak
� Yenilenebilir enerjide sübvansiyonlar kalkmalı
� Dev akaryakıt dağıtım şirketinin lisansı iptal mi olacak?
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HiZMETiNiZDEYiZ!

MOTORCULARIN 
HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN
MOTORCU DOSTU 
iSTASYONLARIMIZLA

iSTASYON

MOTORDAN        ÖDE

Aytemiz motorcu dostu istasyonlarda,
motorcuların hayatını kolaylaştıracak her şeyi düşündük!

 Motosiklet kullanıcılarına özel park alanlarında kask, mont ve eldiven gibi 
 kişisel eşyalarını bırakabilecekleri özel kilitli dolaplar yaptık.

 Yakıt alımı sırasında oluşabilecek kazaları engellemek için pompaların önüne 
 özel kaymaz zemin oluşturduk.

 İstasyonlarımıza yağ değişimi ve zincir yağlamayı kolaylaştıran 
 motosiklet sehpaları yerleştirdik.

 ‘’Aytemiz motordan öde’’ sistemiyle motorcuların, motordan inip eldiven ve 
 kask çıkartmakla uğraşmadan ödeme yapmalarını sağladık.

 İstasyon marketlerinde motorcuların ihtiyaçlarını karşılamak için özel 
 motosiklet ekipmanlarını satışa sunduk. 



ed
itö

r

İmtiyaz Sahibi
TÜRKİYE ENERJİ VAKFI 

İKTİSADİ İŞLETMESİ  

TENVA İktisadi İşletmesi 

Yetkilisi Aycan Kızıldağ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Esengül Erkan

esenerkan@tenva.org

Haber Merkezi
Deniz Suphi • Mahir Arslan 

Neşet Hikmet  • Z. Işık Adler

Esen Erkan

Katkıda Bulunanlar
Dr. Fatih Cemil Özbuğday
Dr. Fehmi Tanrısever
Dr. Kürşad Derinkuyu
Serhan Ünal
Abone / Reklam
info@tenva.org
Kurumsal Ab. Bir. Fiyat: 15 TL
Yayın İdare Merkezi
Alternatif Plaza, Kızılırmak 
Mah. 1446. Cad. No:12/37  
Kat: 10 Çukurambar / Ankara
T: +90 312 220 00 59 

Kuruluş Yılı: 2013

Basıldığı Yer

EZGİ OFSET MATBAACILIK

ADAKALE SOK NO : 25/13 

KIZILAY /ANKARA 

TEL 0.312 433 94 66
Dağıtım
Kurye / Kargo
Tasarım
Medya Time Reklam Ajansı
www.medyatime.gen.tr
Tel: (0312) 472 86 12 - 23

Her gelen yıl bir öncekinden daha sıcak 
ve araştırmalar, bu sıcaklığın artarak sü-
receğini gösteriyor maalesef. Tüm dünya 
kısa vadeli bakış açısıyla siyaset yürütü-
yor ancak unutmamamız gereken gerçek, 
yerküre bu hızla ısınmaya devam ederse 
kısır siyaset yapacak yer bulamayacağız. 
İşte bu nedenle ilk defa neredeyse tüm 
dünyanın üzerinde uzlaştığı Paris İklim 
Anlaşması kritik bir öneme sahip. Her ne 
kadar ABD anlaşmadan imzasını çektiği-
ni açıklasa da (Türkiye de farklı gerekçe-
lerle imzasını çekti) doğa, bu uzlaşmayı 
zorunla hale getirecek. 

Bu sıcak günlerde yapılan rüzgar önli-
sans ihalesi sektörün yüzünü güldürdü, 
yenilenebilir enerjinin gücünü artıraca-
ğını gösterdi. Bayramın hemen öncesin-
de yapılan 3 günlük ihale maratonunda 
ilk kez eksi fiyatlar konuştu. Eksi fiyat, 
yatırımcıların ülkenin geleceğine, sek-
törün geleceğine olan güveni gösteriyor; 
fiyatların düşeceğinin sinyallerini veri-
yor. Ancak beraberinde enerji sektöründe 
yerli ekipman kullanılması, bu sanayi da-
lının gelişme hızını yavaşlatacak bir etki 
de yaratacak. Sırada bu ay yapılacak olan 
YEKA rüzgar ihalesi var. Yerli ve yabancı 
çok sayıda oyuncunun teklif vermesi bek-
lenen ihale, sektör açısından büyük önem 
taşıyor. Bu sayımızda önlisans ihalesinde 
eksi teklif vererek dikkatleri çeken İngi-
liz RES Anatolia şirketinin genel müdürü 
Gürhan Erol ile bir söyleşi yaptık. İlerle-
yen sayılarımızda diğer şirketleri de say-
falarımıza konuk edeceğiz. 

Bir yandan geleceğe yatırım yaparken 

bir yandan da beklemediğimiz bir krizle 
uğraşıyoruz. Haziran ayında patlak veren 
Katar krizi, Türkiye’yi de olayın tarafla-
rından biri haline getirdi. Katar, yüzölçü-
mü, 2.7 milyonluk nüfusu ile ‘küçük’ bir 
ülke ancak ‘etkinliği’ fazla. Her ne kadar 
siyasi nedenlerle ortaya çıkmış görün-
se de bu krizin temelinde de enerji var. 
Dünyanın en büyük LNG ihracatçısı olan 
Katar, Türkiye’nin de enerji tedarikçile-
rinden biri. Katar’ın enerji haritasında gi-
derek artan etkinliği, başta Arap Yarıma-
dası olmak üzere bazı rakiplerini rahatsız 
ediyor. İki uzman isim, TENVA Direktörü 
Serhan Ünal ile 21. Yüzyıl Türkiye Ensti-
tüsü danışmanlarından Dr. Tuğçe Varol, 
Katar krizinin siyasi ve ekonomik etkile-
rini analiz ettiler. Kapak çalışmamızı Ka-
tar’a ayırdık. 

Bir diğer çarpıcı haberimiz ise Ankara 
kulislerinden... Kısa bir süre önce el de-
ğiştiren dev bir akaryakıt dağıtım şirketi 
ile ilgili. Şirket el değiştirdi ancak daha 
önce açılan ‘kaçakçılık’ davası nedeniyle 
yargı süreci yaşanıyor ve lisans iptalinin 
bile gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ko-
nunun ayrıntılarını haberimizde okuya-
bilirsiniz. 

INGAS’a hazırlanan İGDAŞ’ın genel mü-
dürü Mehmet Çevik ile röportajımız, yeni 
yatırımlar, atamalar, yeni raporlar, dün-
yadan gelişmeler ve enerjinin ayrılmaz 
bileşeni teknolojiyle ilgili haberlerden 
oluşan dopdolu bir dergi hazırladık bu ay 
da...

Keyifli okumalar dileriz...

Hava sıcak, sektör hareketli

 

 Enerjini  Koru

Güzel günler enerji ister.
Enerjisa, “Enerjini Koru” hareketiyle Türkiye’yi enerji tasarrufuna çağırıyor.

Gel sen de enerjini koru. Çünkü güzel günler enerji ister. 
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Pentagon ve Beyaz Saray 
Katar’da karşı karşıya

Yenilenebilir enerjide YEKDEM 
benzeri sübvansiyonlar 
kalkmalı

İGDAŞ, 5 bin doğal gaz uzmanını 
INGAS’ta buluşturacak

Global enerji piyasalarında 
uzun dönemli değişimin 

sinyalleri güçleniyor Enerji sektörü için temiz hava alma vakti

23 38 46 54
Katar krizi çok sayıda bilinmeyenle dolu. Örneğin 
Beyaz Saray’ın krizi destekleyen tavrının karşısında 
Pentagon’un uzlaşmacı çağrısı dikkat çekiciydi. 

Rüzgar ihalesinde toplam 3 bölgede 180 MW’lık 
kapasite önlisansı alan RES Anatolia, Türkiye’deki 
yatırımlarını artırmayı hedefliyor. 

Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Uluslararası 
Doğalgaz Kongre ve Fuarı INGAS 2017’nin hazırlıkları 
sürüyor. 

2017 BP Enerji İstatistikleri Raporu’ndaki veriler, global enerji 
talebinde daha yavaş büyümeye geçiş ve talebin güçlü şekilde 

Asya’nın daha hızlı büyüyen gelişmekte olan ekonomilerine kayması 
dolayısıyla piyasalarda halen gerçekleşmekte olan uzun dönemli 

değişimleri açık şekilde ortaya koyuyor.

Her yıl yaklaşık 6,5 milyon insanın ölüme neden olan hava kirliliği, 
enerji sektörüne bağlı emisyon oranlarını azaltmak için harekete 

geçilmediği sürece, önemli ölçüde artış gösterecek. 
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SHell ve RADYo 
TRAfİK Yol 

eMNİYeTİ İçİN el 
ele veRDİ

Yol emniyetini kurum kültürü-
nün yapı taşlarından biri haline 
getiren Shell, yolda en çok din-
lenen radyolardan biri olan Rad-
yo Trafik ile yol emniyeti için 
işbirliğine imza attı. İstanbul’da 
80 bin, Ankara’da 40 bin olmak 
üzere 100 binden fazla gönüllü 
muhabiri ile trafik durumunu 
en hızlı şekilde dinleyicilerine 
aktaran ve yolda en çok dinle-
nen radyolardan biri olan Rad-
yo Trafik, Shell’in sponsorlu-

ğunda hazırlanacak bir 
radyo programında yol emniyeti 
ve güvenli sürüş hakkında bilgi-
ler verecek.
Dinleyici kitlesi özel ya da ti-
cari araç sahipleri ve şirketi 
tarafından kendisine tahsis 
edilen bir aracı bulunan kişiler 
ve taksi sürücülerinden oluşan 
Radyo Trafik’teki program, 12 
Haziran’da yayına başladı ve 6 
ay boyunca her pazartesi günü 

12:00-13:00 saatleri arasında 
yayınlanmaya devam edecek. 
Güvenli Sürüş Uzmanı Mert İnte-
pe ve Radyo Trafik Genel Yayın 
Yönetmeni Cezayir Doğan tara-
fından yol emniyeti ve güvenli 
sürüş konularında dinleyicileri 
bilgilendirecek programa belirli 
haftalarda, Shell’in yol emniye-
ti alanındaki uzman yöneticileri 
de katılacak.

PANASoNİc DüNYANIN eN YüKSeK  
SIcAKlIK KATSAYISINA ulAşTI 

Panasonic Corporation seri 
üretimdeki silikon esaslı foto-
voltaik modülleri için yüzde 
-0.258/°C1 ile dünyanın en yük-
sek Pmax sıcaklık katsayısına 
ulaştığını açıkladı. Bu zamana 
kadar sıcaklık katsayısı yüzde 
-0.29/°C değerlerindeydi. Mev-
cut çalışmalar sayesinde seri 
üretim seviyesinde 0.032 puan-
lık teknik iyileştirme ile yüzde 
-0.258/°C seviyesine ulaşılarak 
heterojunction (HIT) güneş hüc-
relerinin pozitif sıcaklık özelliği 
ortaya konulmuş oldu.

Modüller, verimliliği sıcaklık 
arttıkça düşen ve böylece çı-
kış gücünü de düşüren güneş 
hücrelerinden oluşur. Sıcaklık 
katsayısı bu düşüşün miktarı-

nı belirtir. Genel olarak bir si-
likon güneş hücresinin Pmax 
sıcaklık katsayısı yüzde -0.50,3 
seviyesindedir ve bu da modül 
sıcaklığı 1°C arttığında verimli-
likte yüzde 0.50 düşüşe karşı-
lık gelir. Örneğin yaz aylarında 
ulaşılması beklenen modül sı-

caklığındaki (75°C) verim, 25°C 
ortam sıcaklığındaki verim ile 
karşılaştırıldığında yüzde 25 
oranında azalacaktır. Panaso-
nic’’in iyileştirilmiş Pmax sı-
caklık katsayısına sahip HIT® 
modülleri verimlilikteki düşüşü 
neredeyse yarı yarıya azaltıyor. 
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SocAR, geNç cAz SANATçIlARINI ‘vİTRİN’e çIKARDI 
24. İstanbul Caz Festivali bünyesinde ilk kez gerçekleş-
tirilen Türkiye’den başarılı müzisyen ve toplulukları 
uluslararası alana taşımayı hedefleyen SOCAR Türki-
ye sponsorluğundaki ‘Vitrin – Türkiye Güncel Müzik 
Buluşması’ 5 Temmuz’da başladı. 200’ü aşkın yerli ve 
yabancı sanatçının ağırlanacağı 24. İstanbul Caz Festi-
vali’nin önemli bir ayağını oluşturan Vitrin – Türkiye 
Güncel Müzik Buluşması kapsamındaki konserler, 5-8 
Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

Vitrin’in sponsoru SOCAR’ın, ana vatanı Azerbaycan’da 
caz müziğinin önemli bir yeri olduğunu belirten SOCAR 
Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte, Türki-
ye’yi güçlü yarınlara taşıyacak enerjiyi, kültürel pro-
jelerle desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını 
söyledi. 

Türkiye’den sanatçıların desteklenmesi adına bu yıl 
Vitrin kapsamında sahne alan müzisyen ve topluluklar 
arasından seçilecek iki isme ‘SOCAR İpek Yolu Turne 
Destek Ödülü verilecek. Ödül sahipleri, yurtdışı turne-
lerinde kullanılmak üzere 2 bin 500’er Euro değerinde 
destek almaya hak kazanacak. 

fİTcH BAşKeNT eDAş’A AA NoTu veRDİ
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 
Başkent Elektrik Dağıtım AŞ’nin (Başkent EDAŞ) 
ulusal uzun vadeli kredi notunu “AA” olarak be-
lirlerken, şirketin görünümü ise durağan olarak 
açıklandı
Başkent EDAŞ tarafından yapılan açıklamada, kre-
di notunun Başkent EDAŞ’ın düzenli faaliyetleri, 
öngörülebilir nakit akışları ve deneyimli hissedar-
larıyla desteklendiği kaydedildi. 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağı-
tım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, kesinti-
siz ve sürdürülebilir elektrik dağıtım hizmeti ver-
mek için gerçekleştirdikleri yatırım ve projelerin 
şirketin başarısında büyük rolü olduğuna değine-
rek, “Önümüzdeki dönemde de sektörümüze kat-
ma değer sağlayacak projelerin ve bu sektörü kal-
kındıracak yatırımların altına imza atmaya devam 
edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kredi derecelendirme kuruluşlarına göre “AA 
(tur)” notu, “yüksek kredi kalitesi güçlü ve ekono-
mideki değişimlere duyarlı olan finansal yüküm-
lülüklere uyma kapasitesine sahip” bulunulduğu 
anlamına geliyor.

ALTOTEKS
TEKSTİL GİYİM BOYA APRE SAN. ve TİC. A.Ş.

Merkez: Tenha Sk. Uçarlar Han. No:8 34420 Karaköy - İstanbul / Türkiye  Tel: +90 (212) 256 81 90 - Fax: +90 (212) 256 81 97
Fabrika: Akçaburgaz Mah. 58. Sk. Esenyurt - İstanbul / Türkiye  Tel: +90 (212) 886 26 39 - Fax: +90 (212) 886 86 94 e-mail: kohlerfabrika@kohlersayac.com.tr

Ankara Bölge: Sanayi Cad. Kuruçeşme Sk. No:3/3 Ulus - Ankara / Türkiye  Tel: +90 (312) 310 36 18 Fax: +90 (312) 310 36 20
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AeDAş, ‘eNeRjİ TAleP 
SİSTeMİ’Nİ BAşlATTI

Antalya, Isparta ve Burdur’daki yaklaşık 1.7 mil-
yon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Ak-
deniz Elektrik Dağıtım A.Ş.(AEDAŞ) kesintisiz ve 
kaliteli enerji hedefi doğrultusunda yeni bir uy-
gulamaya imza attı. Yeni abonelik ve güç artırımı 
süreçlerinin hızlandırılması hedefiyle oluşturulan 
Enerji Talep Sistemi (ETS) adı verilen online sis-
tem sayesinde; tüketici adına işlem yapan yetkili 
elektrik mühendisleri ve fen adamları, son abone-
lik sürecine kadar tüm işlemleri online yürütme 
imkanına kavuştu. Sisteme, AEDAŞ’ın internet si-
tesi olan www.akdenizedas.com.tr ana sayfasında 
bulunan buton sayesinde erişim mümkün olacak. 
Yetkili elektrik mühendisleri  ve fen adamları; ets.
akdenizedas.com.tr:188 linki üzerinden de siste-
me doğrudan ulaşım sağlayabiliyor.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Baha-
dır Müdüroğlu, “Yetkili elektrik mühendisleri ve 
fen adamlarının; tesisat kontrolü, orta gerilim ka-

bulü, proje onayı gibi süreçler için, her bir aşama-
da hazırladığı belgelerin çıktısını alarak dağıtım 
şirketine bizzat gelmesi gerekiyordu. ETS sayesin-
de tüm bu işlemler artık online olarak yürütüle-
bilecek. Bu projenin kendi içimizden yetişmiş 
çalışanlarımız tarafından hazırlanması da bizim 
için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Şirket içerisinde 
bu tarz yaratıcı fikirlerin hayata geçirilmesine her 
zaman destek olmayı sürdüreceğiz” dedi. 

zoRlu eNeRjİ’DeN çocuKlARA TATİl HeDİYeSİ:  
“güNeş eNeRjİSİ KİTABI”

Zorlu Enerji Grubu, çocuklara özel yayınladığı 
çevre ve enerji kitapları serisine bir yenisini ekle-
di. “Enerjimiz Çocuklar İçin” projesi kapsamında 
çocuklara, temiz enerji kaynaklarını ve enerjinin 
doğru kullanımını anlatmak için özel kitaplar 
hazırlayan Zorlu Enerji Grubu, şimdi de yaz tatili 
heyecanı yaşayan çocukları “Zorlu ile Güneş Ener-
jisi” kitabı ile buluşturuyor. “Enerjimiz Çocuklar 
İçin” projesinin “Enerji Kitapları” serisinin 6’ncısı 
olan “Zorlu ile Güneş Enerjisi” kitabının kahrama-
nı sevimli Yeşil Ejderha, çocuklara güneş enerjisi-
nin faydalarını anlatırken sürdürülebilir bir dün-
ya için temiz ve yenilebilir enerji kaynaklarının 
ne kadar önemli olduğunu, oldukça eğlenceli ve 
öğretici bir dille anlatıyor.
“Zorlu ile Güneş Enerjisi” kitabı; Hacettepe Üni-
versitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi 
Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pınar Bayhan ve 
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. 

Doç. Dr. Fehmi Görkem Üçtuğ tarafından kaleme 
alınarak çocuklara armağan edildi.
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çATI TİPİ ReS’leRDe YAPI RuHSATI İSTeNMeYeceK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
Resmi Gazete’de yayımlanan  
“Planlı Alanlar İmar Yönetmeli-
ği”ne göre, binalarda, binaların 
kendi ihtiyaçları için yapılacak 
güneş enerjisi sistem kurulum-
larının, taşıyıcı sistemi etki-
lememek ve 634 sayılı Kanun 
uyarınca muvafakat alınmak 
kaydıyla yapı ruhsatı izni gerek-
tirmediği hükmü getirildi.

“Yapı ruhsatı gerektirmeyen in-
şai faaliyetler” başlığı altında 
yapılan düzenlemede, “Taşıyıcı 

sistemi etkilememek ve 634 sa-
yılı Kanun uyarınca muvafakat 
alınmak kaydıyla; binalarda 
enerji kimlik belgesi sınıfı en az 
“C” olacak şekilde mesleki ye-
terlilik sertifikalı uygulayıcılar 
tarafından yapılacak ısı yalıtımı 
uygulamaları ile binanın ken-
di ihtiyacı için yapılacak güneş 
kaynaklı yenilenebilir enerji 
sistemleri ruhsata tabi değil-
dir. Bunlara ait uygulama pro-
jelerinin hazırlanması ve fenni 
mesuliyetin üstlenildiğine dair 

taahhütname ile birlikte ilgili 
idareye sunulması, binanın pro-
jesindeki mimari görünüşlere 
bağlı kalınması ve idareden izin 
alınması zorunludur” denildi.

TüRKİYe’DeKİ oTelleR ‘YeşİlleNİYoR’
Turizm sektörünün, sürdürüle-
bilir kalkınma hedeflerine kat-
kısına dikkat çeken Birleşmiş 
Milletler; 2017’yi, ‘’Kalkınma 
İçin Uluslararası Sürdürülebi-
lir Turizm Yılı” olarak ilan etti. 
Turizm sektörünün iyi yönetil-
mesinin Türkiye’de, ekonomik 
büyüme sağlayacağına, sosyal 
gelişime katkı sağlayacağına, 
kültürel ve doğal varlıkların ko-
runacağına dikkat çeken TUROB 
ve Sürdürülebilirlik Akademisi, 
“Yeşillenen Oteller” projesi ile 
önemli bir çalışma başlattı. 
TUROB Yönetim Kurulu Üyesi Le-
vent Erdoğan, projeyle ilgili ola-
rak şunları söyledi: “Sürdürüle-
bilir turizmin devamlılığı adına 
doğaya saygılı, çevreci ve bilinç-
li tüketim sağlamamızı öngören 
böyle bir proje kapsamında yer 
almak oteller açısından büyük 
önem taşıyor. Yeşillenen Oteller 
(Greening Hotels) Projesi, tu-

rizm sektörünün sürdürülebilir 
çevre konusunda farkındalığını 
ve konaklama tesislerinin çevre 
duyarlılığını artırmayı hedefli-
yor. Yeşillenen Oteller belgesi 
sahibi olmaya aday tesisler; 
enerji yönetimi, su yönetimi, iç 

hava kalitesinin artırılması, atık 
azaltımı ve geri dönüşüm alan-
larında değerlendiriliyor. De-
ğerlendirmeden başarıyla geçen 
turizm tesisleri Bronz, Gümüş ve 
Altın ‘Yeşillenen Oteller’ Belgesi 
almaya hak kazanıyor. 
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foRTuNe 500 TüRKİYe’NİN zİRveSİNDe eNeRjİ SeKTöRü vAR 
Finansal kurumlar ve holding 
şirketleri dışındaki tüm sektör-
leri kapsayan Fortune 500 Tür-
kiye araştırmasının 10’uncusu 
açıklandı. 2016 yılı net satış ra-
kamlarına göre yapılan listenin 
ilk sırasında 34,8 milyar lira ile 
TÜPRAŞ yer aldı. TÜPRAŞ, 2007 
yılından bu yana dokuz kez liste-

nin ilk sırasında yer aldı. Geçen 
yıl BOTAŞ’a liderliğini kaptıran 
şirket, bu yıl liderlik tahtını geri 
aldı. Enerji piyasalarını düzen-
leme faaliyetlerinde bulunan 
EPİAŞ, 32,9 milyar liralık net sa-
tışla ikinci sıradan listeye ilk kez 
girdi. OMV Petrol Ofisi ise 30,7 
milyar liralık net satışla üçüncü 

sıradaki yerini korudu. Geçen yıl 
listenin ilk sırasında bulunan 
BOTAŞ ise 29,6 milyar liralık net 
satışla dördüncü sırada yer aldı. 
Listenin altıncı sırasında Opet 
Petrolcülük, dokuzuncu sırasın-
da Türkiye Elektrik Ticaret ve 
Taahhüt AŞ, 10’uncu sırada da 
Shell & Turcas Petrol yer aldı. 

eNeRYA “MARKAlAşMIş KuRuM 
KülTüRü” öDülü KAzANDI

Enerji sektörünün en önemli 
aktörlerinden biri olan Enerya, 
“TMI Türkiye 2017 Proje Ödül-
leri” töreninde “Markalaşmış 
Kurum Kültürü” ödülünü aldı. 
Ekibi adına ödülü alan Enerya 
İnsan Kaynakları Direktörü Ber-
na Tuncel, Enerya Kampüs Proje-
si kapsamında çalışanlarının ki-
şisel gelişimine katkı sağlamak 
için eğitimler düzenlediklerini 
belirterek, “Enerya Kampüs’ün 
3. yılında eğitim içeriklerimiz, 
şirket içinde ulaştığımız kişi sa-
yısı, eğitim sürecinin planlama 

ve organizasyonu ve bunların 
şirket içinde markalaşması gibi 
parametrelerle değerlendirilme-
miz sonucunda bu ödülü kazan-
dık” diye konuştu. 

Tuncel, tüm Enerya çalışanla-
rına teşekkür ederek, “Çalışan-
larımızın geri bildirimleri, ken-
dimizi geliştirmemiz açısından 
çok değerli. Bu ödül, kurum 
stratejileri ile çalışanlarımıza 
yaptığımız kişisel ve profesyonel 
yatırımın ne kadar paralel ilerle-
diğini göstermektedir” dedi. 

eleKTRİK HİzMeTleRİNDe İş MoDelleRİ DeğİşeBİlİR
IDC Energy Insights tarafından, 
altyapı hizmetlerinin geleceğine 
ilişkin tahminlerin yer aldığı, 
IDC FutureScape: 2015 (Dünya 
Genelinde Altyapı Hizmetleri 
Öngörüleri) adında bir rapor ya-
yınlandı. Raporda, elektrik ener-
ji hizmetleri sunan kuruluşların 
20. yüzyılın birinci yarısından 
beri geçerli olan iş modelini 
değiştirmeye ya da değişen du-
rumlara adapte etmeye zorlayan 
sorunlara atıfta bulunuluyor. 
IDC, alt yapı hizmet kuruluşla-
rının, artık üretimi gelir kaynağı 
olarak görmeyeceğini öngörü-

yor. IDC, 2018 yılına kadar, bu 
kuruluşların kontrol sistemin-
deki yeni veri trafiğinin yüzde 
45’inin kuruluşa ait olmayan, 
dağıtık enerji kaynaklarından 
oluşacağını tahmin ediyor.

Bu üretim geliri kaybının telafi 
edilmesi için IDC, altyapı kuru-
luşlarının yeni iş fırsatları ara-
yacağını öngörüyor. Rapor, özel-
likle altyapı kuruluşlarının 2017 
yılı itibariyle kazançlarının en 
az yüzde 40’ını yeni iş modelle-
rinden sağlayacağını belirtiyor.

Rapora göre, altyapı kuruluşları-

nın yeni iş modellerine yönelme-
sinin nedenleri arasında; enerji 
talebinin dünyanın gelişmiş 
ülkelerinden gelişmekte olan 
ülkelere kaymasıyla küresel 
olarak yeniden dağıtımı, bulut 
tabanlı tedarik ve hizmetlerin 
hızlı bir şekilde ortaya çıkması, 
enerji pazarının şeffaflığını ve 
rekabet gücünü artırmak adına 
müşterinin talebine yanıt veren 
düzenleyici baskının arttırılma-
sı, özellikle bilgi teknolojileri be-
cerilerine yönelik sektörler arası 
rekabetin oluşması yer alıyor.



EnErjiyE bir yılda 43 
milyar dolar harcayacak

Endonezya, bu yıl enerji ve madencilik sektörü-
ne 43 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. 

Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Igna-
sius Jonan, hükümetin Bakanlığı’nın izinleri daha 
kolaylaştırması ardından bu yıl enerji ve madencilik 
sektöründe yatırımlarını geçen yıla göre 27 milyar do-
lar artırarak 43 milyar dolara çıkarmayı amaçladığını 
söyledi. 

Bu yatırımın 23 milyar doları petrol ve doğal gaz, 
13 milyar doları elektrik, 6 milyon doları maden ve 
kömür sektörü ve 1,6 milyar doları yenilenebilir enerji 
sektöründe olacak. Ülkenin 2016’da petrol ve doğal 

gaz yatırımları 9,8 milyar dolar, elektrik yatırımları 8,1 
milyar dolar, maden ve kömür 7,2 milyar dolar ve ye-
nilenebilir enerji 1,6 milyar dolar olmuştu.

HES’lErin özEllEştirmE  
taKVimi bElli oldu

Kamuya ait HES’lerin özel-
leştirme takvimleri açıkladı. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 
Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait 
Menzelet ve Kılavuzlu santralleri 
için yeniden ihale açtı. 

İdare’den yapılan duyuruya 
göre Menzelet ve Kılavuzlu  HES 
için ön yeterlilik ve son teklif verme 

tarihi 11 Eylül 2017 olarak belir-
lendi. İhalenin geçici teminat tuta-
rı 15 milyon TL, ihale dokümanı ve 
şartnamelerin bedeli ise 15 bin TL. 

İhale, birden fazla teklif sahi-
binden kapalı zarf içerisinde tek-
lif almak ve görüşmeler yapmak 
suretiyle pazarlık usulü ile ger-
çekleştirilecek. İhale, pazarlık gö-

rüşmesine devam edilen teklif sa-
hiplerinin katılımıyla yapılacak açık 
artırma suretiyle sonuçlandırılabi-
lecek. Özelleştirmeye konu Men-
zelet HES 124, Kılavuzlu HES 54 
MW kurulu güce sahip.

Çine HES özelleştirme ihalesi 
24 Ağustos 2017 tarihinde ger-
çekleştirilecek. İhalenin geçici te-
minat tutarı 10 milyon TL. İhaleye 
teklif vermek için alınması gereken 
ihale şartnamesi ve tanıtım dokü-
manının bedeli ise 10 bin TL olarak 
belirlendi

Suçatı, Değirmendere, Karaçay 
ve Kuzuculu hidroelektrik santral-
leri de işletme hakkı devri yoluyla 
özelleştirilecek. Bütün halinde sa-
tılacak Suçatı, Değirmendere, Ka-
raçay ve Kuzulu HES’lerin ihalesi 
ise 23 Ağustos 2017 tarihinde ya-
pılacak. Bu ihalenin geçici teminat 
tutarı 1 milyon TL, ihale şartname-
si ve dokümanları bedeli ise 1500 
TL olarak belirlendi. 

Ignasius Jonan

Fina EnErji VE GE bakım anlaşması imzaladı 

General Electric (GE) Yenile-
nebilir Enerji ve Fina Ener-

ji, 10 yıl süreli servis anlaşması 
imzaladı. Anlaşma kapsamında 
GE’nin Predix platformunda çalı-
şan Dijital Rüzgar Santrali çözüm-
leri iki yıllık bir deneme süresiyle 
sağlanacak. GE’nin Dijital Rüzgar 
Santrali çözümleri, 2017 yılının 
ikinci çeyreğinde uygulamaya alı-
nacak ve tüm filoyu kapsayacak 
şekilde varlık performans yöne-
timi, bulut bağlantısı dahil olmak 
üzere operasyon optimizasyonu 
ve iş optimizasyonu, rüzgar filosu 
mükemmelliği, Enterprise e-SCA-
DA ve rüzgar enerjisi tahmini yet-
kinliklerini sunacak.

GE Yenilenebilir Enerji Dijital 
CEO’su (CDO) Sanjeev Addala, “GE 
olarak veriye erişimin çok büyük 
bir güç sağladığına inanıyoruz. 

Amacımız, müşterilerimizin filo 
yönetimi konusunda daha bilinçli 
kararlar almalarını mümkün kıl-
mak için büyük veriyi onlara sun-
mak. Bu düzeyde veri analitiğine 
ve öngörüye erişim sayesinde hem 
GE hem de Fina Enerji fayda elde 
edecek” dedi. Fina Enerji İşletme-

ler Genel Müdürü Volkan Başkaya 
ise “Bu anlaşma, GE’nin sadece bir 
servis sağlayıcısı değil, aynı za-
manda operasyonel bir iş ortağı 
olduğunu da gösteriyor. GE, proje-
lerimizi daha da büyük başarılara 
dönüştürme konusunda hazır” 
diye konuştu.

ruzEn ElEktrik’tEn 50 mW rES 

Ruzen Elektrik, Ankara ve 
Çankırı il sınırları içinde 50 

MW kapasiteli Çerkeş RES kurmayı 
planlıyor. Ruzen Elektrik Üretim ve 
Tic. Ltd. Şti. tarafından Ankara’nın 
Kızılcahamam ilçesi ve Çankırı’nın 
Çerkeş ilçesi mevkiinde Çerkeş 
Rüzgar Enerji Santrali kurulacağı 
açıklandı. 

50 MW kapasiteli ve 125 mil-
yona mal olması beklenen proje 
kapsamında, 20 adet 2500 kW’lik 
Nordex N-90 model rüzgar türbini 
kurulacak, bunların 18 adedi Çankırı 
sınırlarında olacak. İnşaat aşama-
sında 90, işletme aşamasında ise 
10 personel çalışacağın santralın 
yapımının 38 ay sürmesi planlanı-

yor. Proje ile ilgili olarak hazırlanan 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Ra-
poru, İnceleme ve Değerlendirme 
Komisyonu’nca kabul edildi. Komis-
yonun sonuçlandırdığı Çevresel Etki 
Değerlendirme Raporu halkın görüş 
ve önerilerini almak üzere Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü ve Çevre Ba-
kanlığı’nda görüşe açıldı. 
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tunçmatiK 73 milyon 
doları 6 ayda ElEktriğE 

dönüştürEcEk 

Tunçmatik’in alternatif enerjiler alanındaki şir-
keti Powergie, Aktif Bank’tan güneş enerjisi 

alanında Türkiye’nin en büyük kredisini aldı. 73 milyon 
dolarlık yatırım projesi, 6 ay gibi kısa sürede elekt-
rik üretmeye başlayacak. Uşak, Kütahya, Muğla, Af-
yon, Karaman, Elazığ, Ankara ve Mersin’de kurulacak 
güneş santralleri ile yılda yaklaşık 123 milyon kWh 
elektrik enerjisi üretilecek. Bu rakam, yaklaşık 41 bin 
hanenin bir yıllık enerji kullanımına denk geliyor. Söz 
konusu güneş yatırımı yılda 58 milyon TL’lik ekonomik 
değer üretecek. Tunçmatik bu projesiyle yılda 63 bin 
ton karbon salınımını engellerken, 3 bin kişiye de ge-
çici istihdam sağlayacak.

Güneş enerjisinin, geleceğin enerji kaynağı ol-
duğunu belirten Tunçmatik Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Özer, “Türkiye, güneş enerjisi konusunda 
önemli bir potansiyele sahip. Amacımız bu potansi-
yeli en iyi şekilde değerlendirmek. Türkiye ekonomi-
sine duyduğumuz güvenle, güneş enerjisi alanındaki 
yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu yatırımdan 6 ay 
içinde elektrik elde edeceğiz ve güneş enerjisi dışında 
hiç bir elektrik üretim tesisini bu kadar sürede ayağa 
kaldırmak mümkün değil” dedi. Aktif Bank Genel Mü-
dürü Dr. Serdar Sümer ise imza töreninde yaptığı ko-
nuşmada “Bu işbirliğimiz ile Tunçmatik’e sağladığımız 
73 milyon dolarlık finansman, 6 ay içerisinde yatırıma 
dönüşmüş olacak. Aktif Bank olarak toplamda 250 
milyon dolar yatırımla 250 MW kapasiteli GES proje-
sini hayata geçireceğiz” bilgisini verdi. 

yEniköy KEmErKöy 
Santrali yEnilEniyor

Limak Enerji ve IC Enerji tarafından özelleştirme 
ihalesinden alınan Muğla’daki Yeniköy Kemer-

köy kömür santrali modernize ediliyor. Bu çerçevede, 
santralın modernizasyon projesi için General Electric 
ile 260 milyon dolarlık bir anlaşma imzalandı. 

Modernizasyon projesi Yeniköy Kemerköy Termik 
Santrali’nin karbon emisyonunu aşağıya çekecek. 
Proje aynı zamanda tesislerin verimliliğini yüzde 6 
oranında arttırarak yüzde 40’lar seviyesine yüksel-
tecek. GE’nin termik santral yenileme-geliştirme 
çözümleri, tesislerin kullanım ömrünü 20 yıla kadar 
uzatacak ve iki santraldeki emisyonları 1/3’e varan 
oranlarda azaltacak. 

IC İçtaş Enerji Yatırım Holding Başkanı Serhat Çe-
çen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Ülkemizin 
gelecekteki ekonomik büyümesine ve ulusal enerji po-
litikalarına güveniyoruz ve stratejimiz mevcut elektrik 
üretim altyapısını modernize etmeye odaklandı. GE 
güçlü bir yerel varlığa sahip ve tüm modernizasyon 
ihtiyaçlarımız için tek elden servis sağlayıcısı oldu. Bu 
modernizasyonlarla, tesislerimiz Türk halkının ve iş-
letmelerinin gelecekteki enerji ihtiyaçlarını karşılamak 
için daha iyi bir konuma gelecektir” dedi. 

Tunçmatik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer (Solda),
Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer

Türkiye’nin rüzgârda ilk olacak Yenilenebilir En-
erji Kaynak Alanları (YEKA) modeli kapsamında bu 
ay çıkacağı ihale öncesinde 2015’te lisansı verilen 
rüzgâr enerji santralları (RES) ihalesi tamamlandı. 
24-30 Nisan 2015’te alınan lisanslı başvurulara 
yönelik RES bağlantı kapasitesi yarışmaları Anka-
ra’da yapıldı. 21-23 Haziran tarihleri arasında 3 ayrı 
aşamada yapılan ihalelerde 11 ayrı bölgede 710 
MW’lık kapasite dağıtımı yapıldı. 

İhalelerin ilk gününde Kayseri-Niğde bölgesinde 
80 MW için 31 proje; Adana bölgesinde 120 MW için 
16 proje; Ankara-Kırıkkale-Çankırı bölgesinde 60 
MW için 16 proje; Aksaray- Kırşehir-Nevşehir bölge-

sinde 60 MW kapasite için 19 proje yarıştı. Kayseri- 
Niğde bölgesinde 80 MW’lık kapasitenin 65 MW’lık 
kısmını 2.90 $/kWh fiyatla Enerjisa, 15 MW’lık 
kısmını ise Esengüç Enerji Yatırım A.Ş. eksi fiyatla 
(-0.01/kWh) aldı. 

Adana bölgesinde 4.74 $/ kWh fiyatı ile Akde-
niz Res Enerji 60 MW’lık; 4.78$/kWh ile CGN Enerji 
Tekstil Sanayi 32 MW’lık; 5.00 $/kWh teklif fiyatı ile 
Atasa Enerji 23.40 MW’lık ve 5.12 $/kWh teklif fiyatı 
ile Günyeli Res Enerji Yatırım’a 4.60 MW’lık kapasite 
tahsis edildi. 

Ankara-Kırıkkale-Çankırı’da Jüpiterges Elektrik 
Üretim 4.19 $/kWh fiyat teklifi ile 40 MW; 4.18 $/
kWh ile Simge Res Enerji Yatırım 20 MW’lık kapasite 
tahsisi aldı. 

RES Anatolia Holding A.Ş. ise Aksaray-Kırşehir- 
Nevşehir bölgesinde (-1.15 $/kWh) ile 60 MW’lık ka-
pasite tahsisi aldı.

Rüzgara hücum yeniden başladı

Çok sayıda şirketin yarıştığı rüzgar ihalesinde 
710 MW’lık kapasite dağılımı yapıldı. Üç ayrı 
aşamada yapılan ihalede en yüksek teklifi 
4.12 cent ile Günyeli RES Adana bölgesi için 
verdi. En düşük teklif ise -1,15 cent ile Aksaray-
Kırşehir-Nevşehir bölgesi için RES Anatolia’dan 
geldi... 

Bölge / Kapasite Kapasite (MW) Firma
Teklif Fiyatı 
($-cent/kWh)

Kayseri - Niğde
80 MW

65 Enerjisa Enerji Üretim 2.90
15 Esengüç Enerji Yatırım -0.01

Adana
120 MW

60 Akdeniz Res Enerji Yatırım Üretim 4.74
32 CGN Enerji Tekstil Sanayi ve Dış Tic. 4.78

23.4 Atasa Enerji İnş. Taahhüt Tur. San. 5.00
4.6 Günyeli Res Enerji Yatırım 5.12

Ankara-Kırıkkale-Çankırı
60 MW

40 Jüpiterges Elektrik Üretim 4.19
20 Simge Res Enerji Yatırım 4.18

Aksaray-Kırşehir-Nevşehir
60 MW

60 RES Anatolia Holding -1.15
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 YATIRIM    YATIRIM   



Akkuyu Nükleer’e yeni 
genel müdür atandı

Rusya tarafından Mersin’de yapılacak olan Ak-
kuyu Nükleer AŞ.’nin Genel Müdürü Yuriy Galanchuk 
oldu. Galanchuk, sektörde 30 yıllık iş deneyimiyle 
bundan önce özellikle İran ve Rusya daki nükleer güç 
santrallerinin işletmeye alınması süreçlerini yönetti. 
Rusya Nükleer Güç Santrali (NGS) Müdürlüğü Başkanı 
olarak 2007’de göreve başlayan Galanchuk, 2012’de 
Concern Rosenergoatom bünyesinde Leningrad NGS-
2 İnşaat Direktörlüğü görevine getirildi. Akkuyu Nük-
leer Genel Müdür Vekili Oleg Titov da Operasyonel 
Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine 
geri döndü. 
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  KARİYER      KARİYER   

Alpet’te genel müdür  
yardımcısı değişti

Altınbaş Holding’in akaryakıt dağıtım sektöründeki iştiraki Alpet’in Sa-
tıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Kemal Uludağ atandı. 
Akaryakıt sektöründe 13 yıllık deneyime sahip olan Kemal Uludağ ile Alpet, 
büyümesini sürdürecek.2000 yılında Florida Metropolitan University işlet-
me bölümünü tamamlayan Kemal Uludağ, Adana İncirlik Amerika hava üs-
sünde tercümanlık yaparak iş hayatına başladı. Enerji sektörüne ise 2004 
yılında Petrol Ofisi’nde saha müdürü olarak girdi. 2005 yılında Alpet ailesine 
katılarak sırasıyla Saha Müdürlüğü, Ticari ve Endüstriyel Satışlar Müdürü ve 
son olarak Marmara Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Uludağ, 1 Haziran 
2017 tarihi itibarıyla genel müdür yardımcısı olarak iş hayatını sürdürecek. 

General Electric’in yeni 
CEO’su Flannery oldu

Dünyanın en büyük enerji ve teknoloji gruplarından General 
Electric’in CEO’su Jeff Immelt istifa etti, yerine John Flannery 
getirildi. 55 yaşında olan John Flannery, kariyerine 1987’de GE 
Capital’de başladı. 1997’de Latin Amerika’ya giden Flannery, 
Arjantin ve Şili’de GE Capital’ı yönetti. Flannery, 2002 yılında GE 
Equity CEO’su oldu, 2005 yılında ise Asya Pasifik bölgesini yönetti. 
2013’te GE’de ticari gelişmeyi yönetmek üzere seçilen Flannery, 
Fairfield Üniversitesi mezunu; Pennsylvania Üniversitesi’nden de 
MBA derecesine sahip.

Kibar Enerji’nin  
yeni CFO’su Çiftçi oldu 

Kibar Holding şirketlerinden Kibar Enerji’de CFO görevine İlhan Çiftçi getiril-
di. 2013 yılında Kibar Holding’de İç Denetim Müdürü olarak çalışmaya başlayan 
İlhan Çiftçi, 1981 yılında Zonguldak Ereğli’de doğdu. Sırasıyla İstanbul Üniver-
sitesi İngilizce İktisat (lisans), İstanbul Üniversitesi Para Sermaye Piyasası ve 
Finansal Kurumlar (yüksek lisans) ve Bahçeşehir Üniversitesi Yönetim Organi-
zasyon (doktora) bölümlerinden mezun olan Çiftçi, çalışma hayatına 2005 yı-
lında Deloitte’ta başladı. 2009-2012 yılları arasında Türk Telekom, 2012-2013 
Netaş Telekomünikasyonda Finansal Planlama ve Raporlama bölümlerinde 
görev alan Çiftçi, Temmuz 2013’te Kibar Holding’de İç Denetim Müdürü olarak 
çalışmaya başladı. 

LeCompte, SOCAR Türkiye’ye 
transfer oldu

Azerbaycan devlet şirketi SOCAR’ın Türkiye’deki faaliyetlerini yürüten SOCAR 
Türkiye’de üst düzey bir atama yapıldı. SOCAR Türkiye’nin Dış İlişkiler Başkanlığı 
görevine Murat LeCompte getirildi. Murat LeCompte, SOCAR Türkiye ve bağlı şir-
ketlerinin kurumsal ilişkileri, medya ilişkileri, sosyal sorumluluk projeleri, kurum içi 
iletişim ve kriz yönetimi stratejilerinden sorumlu olacak.

Enerji ve teknoloji endüstrilerinde 27 yılı aşkın tecrübesi bulunan LeComp-
te, 1964 yılında İstanbul’da doğdu. TED Ankara Koleji’nin ardından Boğaziçi 
Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde ön lisans alan LeCompte, lisans 
derecesini ise University of Houston’da işletme alanında tamamladı. Bilişim 
teknolojileri sektöründe 16 yıl çalışan LeCompte, 2006-2017 yılları arasında 
BP Türkiye’de önce İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü, sonrasında ise Kurumsal 
İletişim Direktörü olarak görev yaptı. 

Türkiye Petrolleri’nde üst düzey 3 atama
Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.’nin Genel Müdür Yardımcılığı ve Mali İşler Direktörlüğü’ne (Chief Fi-

nancial Officer) Fatih Özmen atandı. Otomotiv, sağlık, telekomünikasyon, gıda ve akaryakıt gibi farklı sektörler-
de mali ve finans departmanlarında çeşitli görevler üstlenen Fatih Özmen, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakül-
tesi’nde lisans ve yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Özmen sırasıyla Ford Otosan Otomotiv, VKV Amerikan 
Hastanesi, Fritolay Gıda, Avea İletişim Hizmetleri, Oger Telekom ve son olarak Landmark International’da farklı 
pozisyonlarda görev yaptı. 

Lukoil Madeni Yağ Satış Müdürü olan Şakir Memikoğlu ise Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.’nin Satış 
Direktörlüğü görevine getirildi. Akaryakıt sektöründe yatırımlar ve iş geliştirme müdürü olarak görev alan Hasan 
Yiğit ise İkmal ve Lojistik Direktörü olarak atandı. 



Haziran ayında yapılan rüzgar ihalesinde ipi gö-
ğüsleyen şirketlerden biri de RES Anatolia oldu. Ak-
saray-Kırşehir-Nevşehir bölgesindeki 60 MW’lik rüz-
gar santrali ihalesine katılan RES Anatolia, eksi fiyat 
sunarak ipi göğüsledi. 60 MW için toplam büyüklüğü 
740 MW olan 19 proje yarıştı. İhalede en düşük teklifi, 
aynı zamanda bugünkü dört bölge için yapılan ihale-
lerin tümünün en düşük fiyatı olan -1.15 cent/kWh 
ile RES Anatolia verdi. İhale komisyonu, fiyat ve proje 
çakışma durumları göz önünde bulundurularak ya-
pılan incelemelerin ardından kazananı RES Anatolia 
olarak açıkladı. Şirketin söz konusu ihalelerde ka-
zandığı toplam kapasite 180 MW’a ulaştı. 

RES Anatolia’nın geçmişi 1852 yılına kadar daya-
nıyor. İngiltere merkezli şirket, dünya çapında yeni-

Rüzgar ihalesinde toplam 3 bölgede 
180 MW’lık kapasite önlisansı alan 
RES Anatolia, Türkiye’deki yatırımlarını 
artırmayı hedefliyor. Anatolia RES Genel 
Müdürü Erol, verdikleri eksi teklifin çok 
iyi hazırlanmış bir strateji doğrultusunda 
ortaya çıktığını söylüyor. Erol, “Artık 
dünyada YEKDEM benzeri sübvansiyonlar 
kalkıyor, Türkiye de bu sürece girmiş 
bulunuyor” diyor…

Yenilenebilir enerjide 
YEKDEM benzeri 
sübvansiyonlar kalkmalı

lenebilir enerji yatırımlarıyla tanınıyor. RES Mediter-
ranean’ın bir şirketi olan RES Anatolia, 2009 yılından 
bu yana Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Şirketin gü-
neş ve rüzgar santralleri yatırımları var. Son rüzgar 
ihalesine verdiği çarpıcı teklifle dikkatleri çeken RES 
Anatolia’nın kapısını çalarak Genel Müdür Gürhan 
Erol ile konuştuk. Erol, hem şirketlerinin hedefleri 
hem de Türkiye’de sektörün içinde bulunduğu duru-
mu anlattı. 

Öncelikle 21-23 Haziran tarihleri arasında 
yapılan rüzgarda ön lisans ihaleleri ve 
sektörün gelişimi konusunda görüşlerinizi 
öğrenebilir miyiz?
Nisan 2015 RES başvuruları için, bağlantı kapa-

sitelerinin ilk kısmının ihale edilmesini memnuni-
yetle karşılıyoruz. Sektörümüzün sürekliliği adına 
düzenli olarak yeni projelerin ön lisansa kavuşması 
ve geliştirme sürecine girmesi çok önemli. Yarışma-
da 5 bölgenin 3’ünde projelerimizi kazanmış olmak 
bizim açımızdan da ayrıca sevindirici. 3 GW’ın ardın-
dan, 2 GW kapasite için başvuruların alınmasını ve 
2018 yılı içinde yarışmaların planlanıp duyurulma-
sını sektörümüz için oldukça önemli buluyor ve bek-
liyoruz. Haziran 2017’deki RES ihaleleri ile birlikte, 
yenilenebilir enerjide üç kez yarışma yönteminin/ 
mevzuatının değişimini tecrübe ettik. Her mevzuat 

değişikliği, sektörde, bankalarda, uluslararası yatı-
rımcılarda tereddüt yaratsa da sonuç olarak yenile-
nebilir enerjiye ilgi azalmıyor ancak geçen zaman ve 
devreye daha geç alınan projeler maalesef ülkemiz 
adına kayıp olarak görülmeli.

Rüzgar enerjisi ön lisans ihalelerinde RES 
Anatolia toplam 180 MW kapasite aldı. 
Yatırımlarınızın taşıdığı en büyük riskler 
sizce neler? Hangi finansman kaynaklarını 
tercih etmeyi planlıyorsunuz? Yatırımların 
hayata geçirilmesi için tahmini süreniz 
nedir?
RES projelerindeki en büyük risk, halen geliştir-

me süreçlerindeki belirsizlikler ve izinlerin tamam-
lanmasındaki gecikmelerdir. Biz, toplam 180 MW 
olarak kazandığımız projelerin ekonomik modelle-
rini sektörün beklentisi ve gelişen teknolojinin ışı-
ğında kurguladık. Piyasa gerçeklerini yadsımadan, 
gelecekteki 4-5 yılın dinamiklerine göre hazırlandık. 
İzin ve idari süreçlerdeki belirsizlikler ve sıklıkla de-
ğişen mevzuat bu hazırlıkların içinde maalesef be-
lirsizlik kısmını oluşturmakta ve buna göre belli risk 
hesaplamaları yapıldı. Yılsonuna kadar ön lisansları 
almayı, bunu takiben projelerin gerekli izin başvuru-
larında bulunmayı istiyoruz. 

RES Anatolia’nın son yatırımı Samsun’a oldu
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▶ Yenilenebilir enerjide YEKDEM benzeri sübvansiyonlar kalkmalı SÖYLEŞİ   
Esen Erkan 



“Dünya 25, Türkiye 10 yılda bu seviyeye 
geldi”

 İhalelerde çıkan eksi fiyatlar en az 
sonuçlar kadar çok konuşuluyor. Bağlantı 
kapasitesini hayata geçirmenin zor olduğu 
düşünülen eksi fiyat tekliflerini siz nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Çıkan eksi fiyatlarla, aslında yurtdışında son 2-3 

yıldır takip edilen, sübvansiyona ihtiyaç duymayan 
yenilenebilir enerji projeleri dönemine Türkiye de 
girmiş oldu. Sektörümüz ve özellikle bankalar bu 
farklı ve yeni durumu hızla kavramalılar. Dünya artık 
YEKDEM benzeri alım garantilerinin azaldığı, kaynak 
farkı olmaksızın enerji birim fiyatlarında rekabe-
tin başladığı bir noktaya geldi. Fark ne, o ülkelerde 
20-25 yıllık rüzgar tecrübesinden sonra bu noktaya 
gelinirken, Türkiye 10 yıl gibi kısa bir sürede bunu 
gerçekleştirdi. Bu durum Türkiye’nin dinamizmini 
gösterir. Gelinen fiyatta maliyetlerin düşmesi, pro-
je geliştirmeye dair doğru öngörüler yapabilmemiz 
gibi çeşitli öğelerin etkisi var. 1 Kasım 2007’de baş-
vurmuş şirketlerden biriyiz. O dönemin projelerinde 
elde ettiğimiz tecrübeleri, bugünkü yarışmalara ak-
tardık. 

İngiltere’de kurulan RES Grup’un iştiraki 
olan RES Anatolia 2009’dan beri Türkiye’de 
bulunuyor. Yüzde 100 yabancı sermayeli 
bir şirketin Türkiye pazarına gösterdiği ilgi 

umut verici. Türkiye’deki yenilenebilir enerji 
sektörünün geleceği için neler söylemek 
istersiniz?
Türkiye’de RES sektörü, mevcut proje stoğu ve 

ihalelerle 10 bin MW’ı hızla geçecek bir noktada. An-
cak 2023 hedefi olan 20 bin MW’a ulaşabilmek için 
öngörülebilir, sürdürülebilir ve ekonomik gerçeklere 
uygun stratejilerin hayata geçirilmesi önceliğimiz 
olmalı. Finansmana ihtiyaç duyan tüm bu projel-
erin orta ve uzun vadede yatırımcıları cezbediyor 
olmasındaki unsurların korunması ve yerli üretim 
oranını arttırmaya dönük somut imkanların de-
vamı sağlanmalı. Uluslararası bir firma olarak RES, 
2009’dan beri Türkiye’deki faaliyetlerinde hep uzun 
soluklu değerlendirmelerde bulundu.

27 Temmuz’da son tekliflerin alınacağı 
Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak 
Alanı projesi için hazırlıklarınız neler? 
Bugün bu ihaleye katılan firmaların hemen he-

men hepsi aynı zamanda YEKA’da da yer almak 
isteyen oyuncular. Bu projelerin hepsinin YEKA 
bölgelerinde olduğunu düşünerek, YEKA ile ilgili 
değerlendirmeleri gözden geçirmeliyiz. Firmaların 
ekonomik beklentileri ve iş modelleri bu ihalelerin 
sonuçlarına göre mutlaka revizyon görecektir. Biz, 
açıkçası uzun soluklu düşünüyoruz ve sözkonusu 
rüzgar veya güneş enerjisi olduğu zaman, RES ola-
rak mutlaka doğru şekilde konumlanmak isteriz.

HİBRİD RES VE GES 
PROJELERİ BAŞLAMALI

“Türkiye için, MW ölçeğinde enerji depo-
lama gibi inovatif teknolojilerle birlikte 
tasarlanacak hibrid RES ve GES projeleri-
nin, kapasite kısıtı olmadan doğrudan ön-
lisans alabileceği bir gelecek arzu ediyo-
ruz. Buna imkan sağlanırsa hem sektörde 
yeni bir kulvar açılacak hem de yenilene-
bilir enerji projelerinin hayata geçirilmesi 
hızlanacaktır. RES olarak, küresel ölçekte 
öncü olarak görüldüğümüz bu alanda ve 
200 MW’a yakın enerji depolama portfö-
yümüzün getirdiği tecrübeyle, ülkemizde 
bu konuda da somut işler yapmayı hedef-
liyoruz.”

Enerji Panorama, Ankara kulislerinin nabzını tut-
maya devam ediyor. Kulağımıza gelen bilgilere göre, 
Türkiye’nin en büyük akaryakıt dağıtım şirketlerin-
den birinin başı ciddi olarak dertte. Türkiye günde-
mini sarsacak bu gelişme sadece sektörü değil, ya-
bancı yatırımcıları da ciddi biçimde etkileyecek bir 
niteliğe sahip. 

Öncelikle olayın geçmişine uzanıp bugüne nasıl 
gelindiğini anlatalım. Sektörün güvenilir kaynakla-
rından edindiğimiz bilgiye göre, bir süre önce Tür-
kiye’nin önde gelen petrol dağıtım şirketinin Mer-
sin’deki deposundan, Konya’ya kamu kurumlarının 
ihtiyacını karşılamak üzere akaryakıt yüklendi. Mev-
zuat gereği, ürünle ilgili marker denetimi yapıldı. 
Denetim, şok edici bir veriyle sonuçlandı. Üründe, 
öngörülen miktarda işaretleyici yani marker olma-
dığı saptandı. Yasal süreç başlatıldı ve söz konusu 
dağıtım şirketinin Mersin’deki deposu mühürlendi; 
ürün müsadere edildi.

Yargı da harekete geçti
Marker konusundaki sorun yargıya da yansıdı. 

İlgili dağıtım şirketi hakkında “kaçakçılık” suçlama-
sıyla dava açıldı. Dava devam ederken, söz konusu 

dağıtım şirketi el değiştirerek sektörün başka bir 
oyuncusu tarafından satın alındı. 

Enerji sektörü uzmanları, davanın sonucunun 
son derece önemli olduğunu belirterek, “Marker 
konusunda mevzuat çok net. Gerekli denetimler ya-
pılmış ve marker konusundaki sorun tespit edilmiş 
ve tutanağa bağlanmış. Daha sonra da depo mühür-
lenmiş. Mahkemeler ‘kaçakçılık’ davalarında dene-
tim raporlarını ve yapılan işlemleri dikkate alıyor. 
Mahkeme, kaçakçılık yapıldığı kararı verirse şirketin 
hem depolama hem de dağıtım lisansı iptal edilir. Bu 
elbette petrol sektörü açısından son derece önemli 
bir gelişme olarak kayda geçer” değerlendirmesini 
yapıyor. 

Sektör oyuncuları, bu şirketin yeni sahibinin, söz 
konusu dağıtım şirketini daha önceki marka adıyla 
devraldığını ve bu markayı da kullanmaya devam 
ettiğini belirterek, “Marka adı değişikliği yapılmış ol-
saydı, yeni alan şirket işlemlerden etkilenmeyecekti. 
Ancak bu yapılmadığı için aleyhte çıkacak mahkeme 
kararı lisans iptali gibi yeni alan şirketi doğrudan et-
kileyecek” diyor. Gelişmeleri takip edip sizleri bilgi-
lendirmeyi sürdüreceğiz. 

Dev akaryakıt dağıtım şirketine  
kaçakçılık davası açıldı, lisansı iptal olabilir

Ankara, enerji sektörüne bomba gibi düşen 
bir haberle çalkalanıyor. Türkiye’nin önde 
gelen akaryakıt dağıtım şirketlerinden biri, şu 
günlerde oldukça tedirgin... Kısa bir süre önce 
el değiştiren söz konusu şirketin yeni sahipleri 
kamunun vereceği kararı bekliyor. Suçlama 
oldukça ciddi: Kaçakçılık... 
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▶ Yenilenebilir enerjide YEKDEM benzeri sübvansiyonlar kalkmalı  ANKARA KULİSİ   
Deniz Suphi 



Bölgesel anlamda ana itki, Suudi Arabistan ile 
Katar arasında zaten var olan çekişme... Bu çekiş-
menin temelinde yatan sebep ise Suudi Arabistan’ın, 
kendini “mahalli hegemon” olarak konumlandırma 
arzusu. Gerçekten de, Körfez İşbirliği Teşkilatı’nın 
Suudi Arabistan’ın etkisinde olduğu yadsınamaz 
bir gerçek. Diğer taraftan Katar, ekonomik gücüne 
dayanarak, coğrafi ve demografik boyutlarının çok 
ötesinde etki hedefleyen bir siyaset icra ediyor ve 
bu siyaset, sıklıkla dev komşusu Suudi Arabistan’ın 
yaklaşımıyla örtüşmüyor. Tarihi, dini veya kültürel 
temelli birçok analiz yapılabilir olsa da çekişmenin 
çıplak sebebi bu olarak belirginleşiyor. 

Riyad, bölgedeki ana rakibi olan Tahran’a kar-
şı, körfez Araplarını kendi siyasi çerçevesinde top-
lamak istiyor oysa Doha, bu çerçeveyi en çok ihlal 
edenlerden biri. Dolayısıyla, çekişmenin krize evi-
rilmesinden murat edilen neticelerden biri, Katar’ın 
mevcut ve müstakbel eylem ve söylemlerinde, Su-
udi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
dışı bir çizgide kendini konumlandırmasının önünü 
kesmek ve bu yolla, İran’ı bölgede biraz daha yalnız-
laştırmak.

İran’la dostluğun temelinde doğal gaz yatıyor
Katar’ı, İran ile Suudi Arabistan çizgisinin dışın-

da bir ilişki modeline sevk eden saik ise ülkenin dış 
politikada, biraz mecburen biraz tercihen çeşitlen-
dirmeye gitmesi. Katar’ın karşı karşıya olduğu dış 

politika çeşitlendirmesi mecburiyeti, ülkenin bizatihi 
varlığının, Güney Pars sahasından çıkarılan doğal 
gaza dayanmasından ileri geliyor. Katar, bu sahayı, 
kendisinden her anlamda kat be kat güçlü olan İran 
ile paylaşıyor ve İran’ı kapsayan her türlü istikrarsız-
lık ve çatışma ihtimali, Katar’ın doğal gaz üretimini 
de tehdit ediyor. Bu sebeple Katar, İran meselesinin 
en başından beri, ‘uhulet ve suhuletle’, diplomatik 
müzakereleri önceleyen bir yaklaşımla çözülmesi-
ni savunuyor. Mecburiyeti yaratan diğer neden ise 
ABD’nin, uzun dönemde Asya Pasifik bölgesindeki 
yeni güç dengesini sağlamak amacıyla, Orta Do-
ğu’daki varlığını azaltacağının kesinleşmiş olması. 
Uzun dönemde, ABD sigortasının değerinin net şe-
kilde düşecek olması, Katar’ı (dünyada benzer ko-
numda olan tüm ülkeleri olduğu gibi) dış politikada 
mecburi bir çeşitlendirmeye zorluyor. 

Doha yönetimini, dış politikada tercihen çeşit-
lendirmeye sevk eden motivasyonlar arasında en 
önemlisi ise Katar’ın ölçeğinden ve güç kapasitesin-
den kaynaklanıyor. Katar, yaklaşık 300 bin vatandaşı 
olan, neredeyse şehir devleti  ölçeğinde bir ülke ve 
kendi egemenliğini kendi gücüne dayanarak muha-
faza etmesi zor. Bu sebeple, tarihte ve günümüz-
de benzer durumda olan her ülkenin karşı karşıya 
olduğu bir ikilemle karşı karşıya: Güçler dengesini 
birbirine karşı kullanmak ya da bir büyük gücün dü-
men suyuna girmek. İkinciyi değil birinciyi seçmek, 

Suudi Arabistan ve Katar arasında yıllardan beri 
devam eden düşük yoğunluklu çekişme, 5 Haziran 
tarihinde, resmi anlamda krize dönüştü. Suudi Ara-
bistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn’in 
terör örgütlerini finanse etmekten uluslararası ku-
ralları ihlale kadar birçok farklı konuda suçladıkları 
Katar’a ambargo uygulamaya başlaması ve taraf-
ların karşılıklı olarak vatandaşlarının ülkelerden 
ayrılmalarını istemesiyle birlikte, Basra Körfezi’nde 
hiç düşmeyen bölgesel tansiyon daha da arttı. Çe-
kişmenin krize dönüşmesi ise, indirgemeci bir ana-
lizle tek parametre üzerinden açıklanamayacak ka-
dar karmaşık. Fakat temel olarak, bölgesel şartların 
oluşturduğu çekişmenin, küresel şartların da müsait 
olması sayesinde krize evrildiği savunulabilir.

Katar Krizi’nin bölgesel ve 
küresel enerjeopolitik tahlili

Orta Doğu’da çıkmış gibi görünse de dünyanın 
birçok bölgesini etkileyecek olan Katar krizi, 
enerjide de dengeleri sarsacak. Katar’ın hem İran 
ile olan doğal gaz işbirliği hem de dünya LNG 
piyasasındaki etkinliği, krizin ana nedenlerinden 
biri. ABD, doğal gaz ve LNG’de pazar etkinliğini 
artırmak istiyor, bunun yolunun da en yakın 
rakibini ekarte etmekten geçtiğinin farkında. İşte 
bu nedenle Katar krizinin ‘sürüncemede’ kalması 
Trump yönetiminin en büyük dileği... 

Katar krizi dünya enerji dengelerini yeniden oluşturacak potansiyele sahip

Trump’ın Orta Doğu ziyaretinin hemen arkasından Katar krizinin çıkması soru işaretleri oluşturdu

 KAPAK   
Serhan Ünal 
TENVA Direktörü 
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sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihraç etti ve küresel 
LNG ticaretinin üçte birini kontrol eden lider ülke 
oldu. Ancak ABD ve Avustralya, LNG piyasasında 
hızla kapasite artıran iki ülke; öyle ki Avustralya’nın 
iki yıl içinde Katar’ı geçmesi beklenirken, birkaç yıl 
zarfında ABD’nin Avustralya’yı da geçmesi ve uzun 
dönemde Katar’ın dört katı, 300 küsur milyon ton 
ihraç kapasitesine erişmesi bekleniyor. Bu noktada, 
Katar LNG’sinin yüzde 70’inin ihraç edildiği Asya pa-
zarı, hem ABD hem Avustralya için hedef pazarlar 
konumunda.

ABD de Katar da LNG pazarını  
kaptırmak istemiyor

Bu durum, uzun dönemli enerji ticareti açısından 
Katar ve ABD’yi rakip olarak konumlandırıyor. Haliy-
le, ABD, Katar krizi üzerinden kendi LNG’si için orta 
ve uzun vadede pazar açmayı hedefliyor ve bunu da 
Katar’ın güvenilir tedarikçi imajını zedeleyerek yapı-
yor. Bu açıdan, krize dair en önemli tespit, ABD’nin 
uzun vadeli çıkarlarının, Katar krizinin tam anlamıy-
la çözülmeksizin sürüncemede kalmasında yattığı 
tespiti olabilir. Çünkü, uzun vadede tekrar nükset-
me ihtimali olan bir Katar krizi, enerji arz güvenliği 
açısından ülkeleri, ABD gibi daha istikrarlı LNG te-
darikçilerine sevk edecektir. Böylece, Katar’ın LNG 
ihraç portföyünde şu anda yüzde 25 civarında olan 
spot piyasalara satış oranı daha da yükselirken, ABD 
gibi tedarikçilerin uzun dönemli kontratlı satışları 
güvenceye alınmış olacak. Katar ise dünya üretimi-
nin dörtte birini karşıladığı helyumda, kriz sonrası 
üretim ve ihracatı durdurarak küresel bir tedirginlik 
yaratırken, enerji alanında, doğal gaz ticaretindeki 
pazar payını korumak amacıyla, tam aksine davra-
nıp Birleşik Arap Emirlikleri’ne dahi olan doğal gaz 
ihracatını kesmedi ve ‘güvenilir tedarikçi’ imajını ko-
rumaya çalıştı.

Bitişik sahada, küresel bir kriz halini almış olan 
İran meselesinde de, LNG faktörü yine önemli ve 
Katar krizi, müstakbel Katar-İran LNG rekabetinin 
tohumlarını ekme potansiyeli taşıyor. Türkiye Ener-
ji Vakfı (TENVA) tarafından yayınlanan “Yaptırımlar 
Sonrası İran ve Bölgesel Enerji Jeopolitiği” rapo-
runda da belirtildiği üzere, İran’ın, enerjide temel 
hedeflerinden biri LNG ihraç kabiliyeti edinmekken, 
bu durum, yaptırımlarla özellikle engellendi. İran’ın 
amacı, LNG ihracatı sayesinde ekonomik esneklik ve 
stratejik manevra kabiliyeti kazanmaktı; yaptırımla-

rın hedefi de onu, bu esneklik ve kabiliyetten yoksun 
bırakmaktı. Bu krizle bir kez daha görülmüş oldu ki 
ABD ve İran arasında yaptırımlar sonrası dönem-
de de ‘güven’ yerine ‘tedbir’ duygusu hakim olma-
ya devam edecek. Yaptırımların kalkmasından beri 
İran’ın, LNG alanında anlamlı bir gelişme kaydede-
memiş olması bunun en önemli ispatı. ABD’nin LNG 
alanında bir hırsı varsa, İran’ın LNG ihraç kabiliyeti 
edinmesini engellemeye çalışması gerekecektir. 

Sonuç olarak, Katar sorunu, zaten devam etmek-
te olan bir bölgesel çekişmenin, uluslararası şartla-
rın da elvermesi ve bir taşla birçok kuşu vurmanın 
mümkün olması sayesinde, krize dönüştü. Kriz, tek 
parametre üzerinden açıklanamayacağı gibi, tek 
vade üzerinden de açıklanması mümkün değil. Yani, 
‘tek terimli-tek zamanlı’ bir kriz değil. Hem kısa ve 
orta hem de uzun vadeli hesaplara konu olan krize 
dair en önemli tespit, ABD çıkarlarının bu krizin tam 
anlamıyla çözülmeden kalmasında yattığı olmalıdır. 
Krizden beklenen uzun erimli ekonomik fayda ancak 
krizin ilerde tekrar etme ihtimali olduğu müddetçe 
temin edilebilir. Amerika’nın yeni “enerji hakimiyeti” 
(energy dominance) doktrini de bunu gerektiriyor. 

Katar yöneticilerinin tercihi ve her iki durumun da 
kendine özgü bir maliyet-fayda hesabı var. Katar’ın, 
Türkiye’nin ülkede askeri üs açmasını istemesi de, 
az sayıdaki yumurtayı birçok sepete dağıtarak riski 
azaltma politikasının bir sonucu olarak okunabilir.

Trump dışardaki gücünü içeride  
istihdama dönüştürüyor

Küresel anlamda, çekişmenin krize dönüşmesi-
ne icazet veren makamın, ABD olduğu, tartışılmaz 
bir gerçek; Vaşington’un onayı olmaksızın böyle cid-
di bir meselenin meydana gelmesi, akla yatkın değil. 
Dolayısıyla, ABD’yi bu krizin oluşmasını hoş görme-
ye sevk eden nedenlerin incelenmesi hayati öneme 
sahip. Kısa ve orta vadede ABD’nin temel hedeflerin-
den biri, Amerikan ekonomik gücünü tam anlamıyla 
konsolide ederek, dünyada belirginleşen çok kutuplu 
iklimde, nispi güç kapasitesini artırmak. 1 Haziran 
tarihinde Trump’ın Paris İklim Anlaşması’ndan çe-
kilmesi de NATO ittifakı ülkelerin daha fazla masrafı 

sırtlanmaları yönünde baskı yapması da bu hedef 
doğrultusunda atılmış tutarlı adımlar olarak görü-
lebilir. Bütün bu adımlar, aynı zamanda Trump’ın 
sonraki seçimleri kazanmak için de elini kuvvetlen-
diriyor. Dış sahada ekonomik gücünü konsolide eden 
Trump yönetimi, iç sahada istihdam ve refah artırıcı 
yatırımlar için daha cömert davranma kabiliyeti ka-
zanmış oluyor. Bu çerçevede, krizin erken dönem-
lerinde Katar karşıtı bir eğilim sergileyen ABD’nin, 
Katar’ın kendisinden F-15 uçağı almasından sonra 
daha ‘uzlaştırıcı’ bir görüntü sergilemesi bir hayli 
ilginç. 12 milyar dolarlık siparişin, Amerika’da 42 
eyalette 60 bin istihdam yaratarak Trump’ın iç siyasi 
hesaplarına ne denli önemli bir katkı yapacağı düşü-
nüldüğünde, resim daha anlamlı bir hal alıyor. 

ABD’yi, krizin çıkmasına onay vermeye sevk 
eden uzun dönemli nedenler arasında en önde 
gelenlerden biri, enerjeopolitik (enerji jeopolitiği) 
açıdan, Amerika ile Katar’ın aslında rakip konum-
da bulunmaları. Katar, 2016 yılında 77 milyon ton 

ANKARA YENİ BİR CEPHE  
AÇMAYA ZORLANIYOR

Olaya Türkiye açısından bakıldığında ise bölgede 
yeni yeni bayrak göstermeye başlayan Türkiye’nin, 
bölgesel nüfuz ve etkinliğinin hazır düşük seviye-
deyken silinmesi, krizin mimarları arasındaki en 
önemli uzlaşı alanlarından biri. Katar’dan istenen-
ler arasında Türk askeri üssünün kapatılması tale-
binin de olması bunun en önemli göstergesi. Diğer 
bir sebep, bölgede herkesle iyi ilişkiler tesis etmeye 
çalışan Türkiye’yi, taraf seçmeye zorlayarak krizin 
bir tarafı olmaya itmek. Üçüncü bir sebep de Türki-
ye’nin krizin bir tarafı olmasıyla birlikte, Ankara’yı, 
dış politika alanında yeni bir cephede daha müca-
dele etmeye zorlayarak, toplam güç kapasitesinin 
ve dikkatinin daha fazla bölünmesine sebep olarak, 
diğer dış politika cephelerindeki takatini azaltmak. 
Gerçekten de krizin müdahilleri arasında, güç kapa-
sitesine kıyasla en çok dış politika cephesinde mü-
cadele etmek durumunda kalan ülke Türkiye.

İRAN HAREKET ESNEKLİĞİ YARATMAYA ÇALIŞIYOR
Fakat İran, LNG konusunda ilerleme kaydetmeye ka-
rarlı görünüyor. Zira Kore Gaz Şirketi (KOGAS) ile İran 
arasında yapılan mini-LNG tesisleri anlaşması da bu-
nun bir göstergesi. İran, teknoloji transferi de içeren 
bu anlaşma sayesinde, uzun vadede kendi LNG kabi-
liyetini elde edebilirse hedefine erişmiş olacak. Tam 
da bu noktada, mevcut Katar krizi, İran ve Katar ara-
sındaki müstakbel bir rekabetin tohumlarını ekiyor 
da olabilir. Bu krizin tam çözülmeden sürüncemede 

kalmasıyla birlikte Katar, az önce belirtilen sebepten 

dolayı, mevcut sözleşmelerin biteceği 2020’li yılların 

ilk yarısından itibaren artarak spot piyasalara yönel-

mek durumunda kalacak. Bu ise LNG kabiliyeti edinse 

dahi sistemin kenarına itilen İran ile aralarında spot 

piyasalar için bir rekabet yaratabilir. Elbette, İran’ın 

Katar kadar büyük bir LNG kapasitesine sahip olması 

beklenmemeli.
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halarını kapatarak Katar’ı hızla izolasyon altına alır-
ken, Beyaz Saray sözcüleri izolasyona destek veren 
açıklamalar yaparken, Pentagon’un açıklamaları 
daha sakin ve krizi yatıştırıcı nitelikteydi. ABD ba-
sınında Başkan Trump’ın Katar’daki ABD üssünden 
haberdar olmadığı veya en azından öneminden ha-
berdar olmadığına dair haberler çıkmaya başlamış-
ken Pentagon yetkilileri Suudilerin, Katar’ın teröre 
destek veren ülke iddialarına karşı cevap vermekten 
kaçındı. Suudilerin, Katar’ı aniden teröre destek ve-
ren ülke olarak ilan etmeleri, esasen Suriye ve Irak 
topraklarında yok olma aşamasına gelmiş IŞİD’a 
başından itibaren destek veren ülkelerin ellerini te-
mizleme ve pozisyonlarını değiştirme manevrasıdır. 
IŞİD’a destek veren ülkelerin başında gelen Suudi 
Arabistan, bir anda IŞİD destekçiliğinden sıyrılırken 
gözleri Katar’ın üzerine çevirdi. Ancak Beyaz Saray 
ve Riyad’ın ortak stratejisi üzerine Körfez’in enerji 
güvenliği riski altına girerken, Katar’ın İran ve Rusya 
eksenine kayma ihtimalini ortaya çıkardı. 

Öncelikle küçücük bir ülke olan Katar’ın zen-
ginliğini borçlu olduğu dünya enerji jeopolitiğindeki 
yerine kısaca bakmakta yarar var. Dünya LNG pa-
zarındaki en büyük paya sahip olan Katar’ın (Yüzde 
8.77- Reuters) en büyük müşterileri Hindistan, Ja-
ponya, Güney Kore, Çin, Tayvan gibi Asya ülkeleridir 
(104.4 bcm BP/2017). Bunun dışında Birleşik Arap 
Emirlikleri ve Umman, Dolphin boru hattıyla (20 
bcm BP/2017) Katar’dan gaz alıyor. Diğer yandan 
petrol üretimi de gerçekleştiren Katar, günde 500 

bin varil petrol ihraç ediyor. LNG ihracatını gerçek-
leştirebilmesi için Körfez’den tankerlerin güvenliği-
ne ihtiyaç duyan Katar’ın enerji jeopolitiğindeki öne-
mi sonucunda izolasyon ile karşılaşmasına rağmen 
Hürmüz Boğazı’nın kapatılması doğrultusunda bir 
karar alınmamıştır. 

Katar ve Suudi Arabistan’ın  
‘Selefi Projesi’ başarısız oldu

Katar ve Suudi Arabistan, Arap Baharı’nın Suri-
ye’ye sıçraması sayesinde, IŞİD’ın Suriye ve Irak top-
raklarında yayılması ve Selefi bir yapılanma kurma-
sını desteklerken Irak ve Suriye’deki Şii yönetimlerin 
düşmesini hedeflediler. Katar’dan başlayarak Suudi 
Arabistan ve Irak’tan geçerek Suriye’nin Akdeniz 
limanına ulaşacak doğal gaz boru hattı Selefi stra-
tejisinin en önemli parçası idi. Böylece rakip proje 
olan İran-Irak-Suriye doğal gaz boru hattı iptal edil-
miş, Katar boru hattıyla Akdeniz’e ulaşmış, Suudiler 
projeden payını almış ve tarihi düşmanı İran’ı Ak-
deniz’den uzak tutmuş olacaktı. Ancak IŞİD’ın vahşi 
varlığı bitme noktasına gelmiş, Rusya’nın Suriye’ye 
konuşlanması, İran’ın hem Irak hem Suriye’ye aske-
ri birlikler göndermesi, Selefi projesinin başarısız-
lıkla sonuçlanmasına neden oldu. 

Arap Baharı’nın başından itibaren ittifak halinde 
İran’a karşı hareket eden Katar’a ilk destek İran’dan 
geldi ve İran, Katar’a ekonomik izolasyonu delebil-
mek için kendi limanlarını ve hava sahasını kulla-
nabileceğini açıkladı. Hatta ilginç olarak Katar’a 
ilk desteği verenlerden birisinin Türkiye olması ve 

ABD’nin yeni başkanı Trump’ın mayıs ayındaki Su-
udi Arabistan ziyaretinden kısa bir süre sonra patlak 
veren Katar krizi, hem ABD içerisinde Pentagon ve Be-
yaz Saray arasındaki görüş ayrılığını gösterirken hem 
de Körfez’deki enerji jeopolitiğinde beklenmedik bir 
kırılmaya neden oldu. Katar krizi, Suudi Arabistan’ın 
aniden Katar’ı teröre destek vermeyi bırakması ve İran 
ile olan ilişkilerine mesafe koymasını şart koşması ile 
başladı. Beyaz Saray ile koordineli olarak götürüldü-
ğü aşikar olan Suudi politikası sayesinde ABD ordusu, 
11 bin askeri personeli ve 100’den fazla uçağıyla Ka-
tar’daki askeri varlığıyla birden bire teröre destek ve-
ren ülkeye ‘askeri destek’ veren ülke konumuna düştü. 

Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri hava sa-

Pentagon ve Beyaz Saray 
Katar’da karşı karşıya

Katar krizi çok sayıda bilinmeyenle dolu. 
Örneğin Beyaz Saray’ın krizi destekleyen tavrının 
karşısında Pentagon’un uzlaşmacı çağrısı dikkat 
çekiciydi. Katar’a iletilen 13 maddelik listede 
birçok zorlayıcı istek varken Rusya ile ilişkilere 
değinilmemesi de kafaları karıştırdı. Krizden kısa 
bir süre sonra ABD ile Katar arasında yapılan 
F15 uçağı alımı, Pentagon’un askeri tatbikat için 
Katar’a asker göndermesi de “Bu krizin altından 
ne çıkacak? ” sorularını artırdı... 

Katar krizinin ilk günlerinde ABD Ordusu ortak tatbikat için Doha’ya asker gönderdi

 ANALİZ   
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Katar’a askeri destek vermek için yanıp tutuşması, 
Suriye konusunda ateşle barut haline gelen Türkiye 
ve İran’ı Katar üzerinde buluşturmuş ancak acaba 
Suudi liderliğindeki Körfez grubunun yaptırım uygu-
lamaları Türkiye’de yöneltilir mi endişesine yol açtı. 

2016 yılı Kasım ayı içerisinde Katar Dışişleri Ba-
kanı (DİB) Al-Thani, Trump’ın yeni politikalarına rağ-
men Katar’ın Suriye’deki isyancı grupları Suriye ve 
Rus savaş uçaklarına karşı kendilerini korumaları 
için silahlandıracaklarını açıklamıştı. Bununla birlik-
te yaklaşık bir ay sonra Suriye konusunda Rusya ile 
başından beri çelişen Katar, aralık ayında Rusya ile 
önemli bir anlaşma imzaladı.. ABD ve AB yaptırımla-
rı altındaki Rusya’nın en büyük petrol ve doğal gaz 
şirketi olan Rosneft’in yüzde 19.5 hissesi 11.3 mil-
yar dolar karşılığında Qatar Investment Authority ve 
Glencore şirketlerine devredildi. Katar krizinin baş-
lamasının hemen ardından ise Rusya Devlet Başkanı 
Putin tarafları diyaloğa çağırırken, Rus Dışişleri Ba-
kanı Lavrov ve Katar mevkidaşı Al-Thani, 10 Haziran 
tarihinde Moskova’da bir araya geldi. 

Katar, Rusya ve İran’ın kucağına itilmemeli
Pentagon’un korktuğu başına gelmiş, Körfez ül-

keleri ve Beyaz Saray tarafından sıkıştırılan Katar, 
hem İran hem de Rusya’ya yaklaşmaya başlamıştı. 
Ancak dört gün sonra, 14 Haziran’da ABD’nin 12 mil-
yar dolar değerinde F-15 uçağı satmak üzere Katar 
ile anlaşmaya vardığı açıklandı. 12 milyar dolarlık 
kritik bir askeri alışverişin birkaç günde yapılama-
yacağı düşünülecek olursa, Pentagon’un Katar’ın 
önüne bir fatura koyarak durumu tekrar ABD lehine 
çevirdiği söylenebilir. F-15 uçak alışverişinin açık-
landığı gün, ayrıca iki ABD savaş gemisinin Katar ile 
birlikte askeri tatbikat yapmak üzere Doha’ya var-
dığı da öğrenildi. Bir başka deyişle ABD açısından 
Katar’ın teröre destek veren ve İran ile ‘sorunlu’ ya-
kınlaşma politikası geride kaldı. 

Her ne kadar Katar, ABD ile ilişkilerini kaldığı 
yerden devam ettirse de Körfez ülkelerinden 22 Ha-
ziran tarihinde 10 gün içerisinde gerçekleştirilmek 
üzere 13 maddelik bir talep listesi aldı. Bu listede 
İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesini; Müslüman 
Kardeşler, IŞİD, El-Kaide ve Hizbullah ile ilişkilerin 
bitirilmesi ve özetle askeri, politik, sosyal ve ekono-
mik olarak Körfez ve Arap ülkeleriyle aynı çizgiye 
gelmesi talepleri yer alıyordu. Maddelerden biri de 
Türkiye ile askeri işbirliğinin bitirilmesini içeriyor ki 

Türkiye açısından Katar’a asker göndermekten vaz-
geçmekten başka çare kalmamış görünüyor. Ancak 
listede Katar’a Rusya ile olan yakınlaşmasını kes-
mesi gibi bir talebin olmaması dikkat çekici. İlginç 
olarak talep listesi öncesi Suudi Arabistan’da küçük 
bir ‘darbe’ sonucu ilk sıra veliahtlık statüsüne yük-
seltilen 31 yaşındaki Prens Muhammed, 2015 yılın-
da Rusya ile Suudi Arabistan’da inşa edilmek üzere 
nükleer santraller konusu da dahil bir dizi enerji 
işbirliği anlaşmasına imza atan dönemin savunma 
bakanıdır. Dolayısıyla bir sonraki Suudi Kralı olacak 
ve büyük bir değişiklik olmazsa ülkesini en az 50 yıl 
idare edecek olan Prens Muhammed’in Rusya ile ya-
kın ilişkisi bulunuyor. 

Katar’a ilk desteği Rusya verdi. Rusya Dışişleri 
Bakanı Lavrov ve Katar mevkidaşı Al Thani ile 

Moskova’da bir araya geldi

TÜRKİYE ACELECİ DEĞİL,  
DENGELİ BİR POLİTİKA İZLEMELİ

ABD açısından kaybedilmemesi gereken bir mütte-
fik olarak görülen Katar’ın mutlak surette İran ve 
Rusya eksenine doğru itilmemesi gerekiyor. Diğer 
yandan Suudi baskılarına karşı yanında tek açık 
kapı olarak İran’ı bulan Katar’ın önünde fazla da se-
çenek bulunmuyor. Ne askeri, ne de nüfus açısından 
önemli bir güce sahip olmayan Katar’ın politikaları 
Körfez çizgisi dışı olarak gözükse de ABD çizgisine 
gelmekten başka çaresi yoktur. Petrol ve LNG tan-
kerlerinin giriş-çıkışları açısından Körfez’in enerji 
güvenliği özellikle Asya ülkelerini tedirgin etmiş 
olsa da hiçbir aktör daha da büyüyecek bir krizden 
yana görünmüyor. Türkiye’nin ise Katar konusunda 
aceleci değil, daha dengeli bir politika izlemesi ge-
rekiyor ki Körfez ülkelerinin tepkisi Katar’dan sonra 
Türkiye’ye dönmesin... 
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rebir bağlantı yollarına gerek kalmaması ve isteni-
len her pazardan yapılan anlaşmalar dahilinde LNG 
ticaretinin gerçekleştirilebilmesi ön planda geliyor. 

Bulundukları coğrafi konum göz önüne alındığın-
da doğal gaz ihtiyaçlarını boru hatları ile karşılaya-
mayacak ülkelerin varlığı, doğal gazın sıvılaştırılarak 
tankerlerle transferini sağlayan LNG’yi daha da ön 
plana çıkardı. Bu bağlamda LNG pazarında önemli 
yatırımların yapıldığı Atlantik ve Asya-Pasifik paza-
rının yanında üçüncü büyük pazar olması beklenen 
Akdeniz’de de LNG ticaretine yön verecek yatırımlar 
yapılmaya başlandı. 

LNG’yi arz ve talep eden ülkelerin ticaret piya-
sasındaki görünürlüklerindeki artış devam ediyor. 
Piyasaya yeni giriş yapan arz ülkelerinin yanında, 
LNG’yi talep eden tarafta ise 2000 yılından bu yana 
hızlı bir artış devam ediyor. Bunlara bağlı olarak 
da ülkelerin sıvılaştırma-gazlaştırma terminal ve 
yüzen LNG terminal (Floating Storage and Regasifi-
cation Units-FSRU) yatırımları hızla artıyor. 

LNG ticaret hacminde artış devam ediyor 
Yıllar içinde değişen enerji paradigmaları ile bir-

likte LNG ticaret hacminde artış yaşandığı görülüyor. 
2008 küresel ekonomik krizi öncesi LNG ticaretinde 
yakalanan ivme, kriz sonrasında da yükselmeye de-
vam etti. 2008 yılında 226,5 milyar metreküp olan 
LNG ticaret hacmi 2016 yılına gelindiğinde 346,6 
milyar metreküpe ulaştı. (Grafik 1).

Küresel enerji piyasasında LNG ihracı gerçekleş-
tiren ülkeler arasında yüzde 29,9 payla Katar ilk sı-
rada geliyor, ikinci sırada ise yüzde 17,2 ile Avustral-
ya bulunuyor. Yüzde 9,7 payla üçüncü sırada gelen 
Malezya’yı, sırasıyla yüzde 7,2 ile Nijerya ve yüzde 
6,4 ile Endonezya takip ediyor. Enerji ihraç eden ül-
keler piyasasının yeni oyuncusu ABD’nin ise bir ön-
ceki yıl yüzde 0,1 olan LNG ihracatı 2016 yılında yüz-
de 1,1’e çıktı. LNG ihracatında açık ara farkla önde 
olan Katar’ın son günlerde yaşanan krizin ülkenin 
LNG ihracat güzergahlarını etkileyip etkilemeyece-
ği merak konusu. Zira hakim olduğu Asya pazarına 
talip olan ülke Avustralya iken ABD ise Katar’ın Asya 
pazarından sonra en büyük pay sahibi olduğu AB 
pazarına talip olmuş görünüyor. 2015 yılı rakamla-
rına kıyasla 2016 yılında LNG ihracatında en büyük 
yükselişi yapan ülkeler arasında Avustralya ve ABD 
geliyor. Bu yükselişin önümüzdeki dönemlerde daha 
da hızlı artacağı bekleniyor. (Grafik 2).

Öte yandan 2016 yılında LNG ithalatı gerçek-
leştiren ülkelere bakıldığında ise Asya pazarının 
ön plana çıktığı görülüyor. LNG ithal eden ülkeler 
arasında yüzde 32,3 ile Japonya ilk sırayı alırken 
bu ülkeyi yüzde 13,1 ile Güney Kore, yüzde 10,4 ile 
Çin ve yüzde 7,4 ile Hindistan takip ediyor. Avrupa 
ülkeleri sıralamasında İspanya yüzde 3,8 ile altıncı 
sırada gelirken Türkiye ise yüzde 2,2 ile dünya LNG 
ithal eden ülkeler sıralamasında dokuzuncu sırada 

1960’lı yılların ikinci yarısından itibaren ulusla-
rarası ticarette yer bulmaya başlayan Sıvılaştırılmış 
Doğalgaz (Liquefied Natural Gas-LNG), dünya enerji 
piyasasındaki konumunu her geçen yıl güçlendiri-
yor. Doğal gazın deniz aşırı ülkelere ihraç edilme-
sinin boru hatları ile teknik veya ekonomik açıdan 
mümkün olmaması LNG’nin farklı bir kaynak olarak 
pazara girişini kolaylaştırdı. İhracatçı ve ithalatçı 
ülkelerin LNG ticareti ile birlikte uzun vadeli kont-
ratlara gerek kalmadan spot piyasalar üzerinden de 

anlaşma yapabiliyor olması, arz ve talep güvenliği-
nin sağlanmasında LNG’nin önemini ortaya koyuyor. 

2000’li yıllarla birlikte esnek bir hal almaya baş-
layan LNG ticaretinin dünya enerji piyasası açısın-
dan önemine bakıldığında ise yaşanan gelişmeler 
ışığında sıvılaştırma ve gazlaştırma terminalleri, 
üretim kapasiteleri, tanker sayıları ve LNG ticaret 
hacminde yıllar içerisinde artış yaşandığı görülüyor. 
Yaşanan bu artışta LNG ticaretinde boru hatlarından 
farklı olarak kaynak ve pazar ülkeleri arasında bi-

LNG’nin dünya enerji 
ticaretindeki yeri

LNG, Katar kriziyle birlikte enerjide kritik bir enstrüman 
haline geldi. ABD ve Avustralya’nın Katar’ın payına göz 
diktiği LNG dünyası yeni gelişmelere gebe. LNG, kaynak 
çeşitlendirilmesi açısından Türkiye için de kritik önem 
taşıyor. Türkiye’nin depolama ve gazlaştırma tesisi 
kapasitesini artırması gerekiyor.

Grafik 1. 2008-2016 yılları arası dünya lnG ticaret Hacminin Gelişimi (milyar metreküp)
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bulunuyor. (Grafik 2). Talep tarafındaki hareketliliğe 
bakıldığında ise Çin, Hindistan ve Mısır’ın bir önceki 
yıla göre LNG ithalat oranlarını artırması önümüz-
deki dönemlerde LNG’ye olan talebin artarak devam 
edeceğini gösteriyor. 

LNG piyasasında Türkiye’nin konumu
LNG piyasasındaki konumunu güçlendirmeye 

devam eden ve bu yönde yatırımlarına hız veren 
Türkiye, 2016 yılı verilerine göre, dünya LNG ithal 
eden ülkeler sıralamasında 9. sıraya yükseldi. Tür-
kiye’nin 2016 yılında 45 milyar metreküpe yaklaşan 
doğal gaz tüketimi düşünüldüğünde, sahip olduğu 
gazlaştırma terminal kapasitelerinin yeterli olma-
dığı görülüyor. Bununla birlikte LNG piyasasında 
yer alan aktörlerin sayısında yaşanan artış, LNG fi-
yatlarında düşüşü beraberinde getirdi ve bu durum 
özellikle ithalatçı ülkelerin yararına bir durum oldu. 
Türkiye’nin de alternatif enerji kaynak arayışı içinde 
olduğu günümüzde düşen LNG fiyatlarından istifade 
edip mevcut terminal kapasitelerini ve sayılarını ar-
tırması gerekiyor. 

Türkiye doğal gazda dışa bağımlı bir ülke. Bu ba-
ğımlılığın yüzde 50’den fazlasını ise Rusya oluştu-
ruyor. Söz konusu sebepten ötürü uzun vadeli kont-
rat anlaşmalarını gerektirmeyen spot piyasalardan 
yeni tedarikçiler ile yapılacak LNG ithalatı, Türkiye’ye 
hem kaynak hem de ülkede çeşitlilik sağlaması adı-
na önemli bir fırsat sunacaktır. Hali hazırda Cezayir 
ve Nijerya’dan yüksek oranda LNG ithal eden Türkiye 
bu alanda pazar çeşitliliğini spot piyasalar üzerinden 
genişletebilecektir. Öte yandan enerji arz güvenliği 
adına enerji kaynak ve pazarlarında yeni arayışlara 
giren Türkiye’nin toplam enerji tüketiminde LNG’nin 

miktarı boru hatları ile yapılan ithalata oranla düşük 
seyrediyor. Doğal gaz ihtiyacının yüzde 85’inin boru 
hatları ile karşılandığı Türkiye’de toplam doğal gaz 
ithalatının yalnızca yüzde 15’i LNG’den karşılanıyor. 
Toplam doğal gaz ithalatı içerisinde LNG payının ar-
tırmak adına Cezayir, Nijerya’nın yanında Katar ve 
ABD gibi yeni pazarlarla işbirliği yapılması gerekiyor. 

Türkiye depolama kapasitesini de artırmalı
Enerji bağımlılığının doğal gaz üzerine yoğun-

laştığı Türkiye’de bu duruma alternatif oluşturması 
anlamında kaynakların çeşitlendirilmesi, mevsimsel 
farklılıklardan kaynaklanan talep artışının gideril-
mesi ve arz güvenliğinin sağlanması adına sahip 
olduğu iki LNG yeniden gazlaştırma terminali ka-
pasitesini artırması ve bunlara yenilerini eklemesi 
gerekiyor. Bunun yanında Türkiye artan enerji tüke-
timiyle birlikte enerji arz güvenliğini sağlama nok-
tasında tek bir kaynağa ve ülkeye bağımlı kalmadan 
alternatif arayışlarında LNG terminallerinin yanında 
depolama tesislerine de ayrıca ihtiyaç duyuyor. Son 
olarak doğal gaz ihtiyacının büyük bölümünü boru 
hatları ile Rusya, İran ve Azerbaycan’dan karşılayan 
Türkiye’nin LNG ticareti ile birlikte pazar çeşitliliğin-
de koyduğu hedefe ulaşması da kolaylaşacaktır. 

Sonuç olarak enerji piyasasında uzun yıllardır 
var olan LNG ticaretine olan ilgi giderek artıyor. Ül-
kelerin dış politika ilişkileri üzerinde önemli bir et-
kisi olan enerji, önümüzdeki dönemlerde LNG vası-
tasıyla daha da etkin hale gelecektir. Bu bağlamda 
LNG ticaretinde mevcut fiyat düşüşlerinden hare-
ketle talep tarafında bulunan ülkelerin bu fırsatı iyi 
değerlendirmesi şart.

Grafik 2. 2016 yılı lnG ihraç Ve ithal Eden Seçilmiş Ülkeler (yüzde)
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Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi 
olan hatta doğal gaz konusunda ‘okul’ unvanı ta-
şıyan İGDAŞ, 2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul Haliç 
Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 7. Uluslara-
rası Doğalgaz Kongre ve Fuarı INGAS 2017 ile ilgili 
hazırlıkların büyük bir kısmını tamamladı. Kongre 
ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek fuara, doğal 
gaz sektörünün önemli isimleri katılacak. Sektörün 
geleceğinin tartışılacağı dünya çapında önem taşı-
yan bu organizasyon öncesinde İGDAŞ Genel Müdü-
rü Mehmet Çevik ile bir araya geldik. Çevik hem do-
ğal gaz sektörü hem de etkinlikle ilgili sorularımıza 
yanıt verdi. 

Röportajımıza Türkiye enerji piyasasında 
doğal gazın geldiği noktayı ve gelecek 
öngörülerinizi öğrenerek başlayalım... 
Bildiğiniz gibi ülkemiz enerji piyasasında doğal 

gazın önemli bir yeri var. En temiz fosil yakıt olması 
nedeniyle, bu önem her geçen gün daha da artıyor. 
Çevre dostu kimliğinin yanı sıra ekonomik ve konfor-
lu olması da enerji kaynakları arasında öne çıkması-
na neden oluyor. Ülkemizin büyüme hızına bağlı ola-
rak enerji ihtiyacı da artıyor. Sayılarla ifade etmek 
gerekirse; 2004 yılında Türkiye 22,2 milyar m3 doğal 
gaz kullandı. Bu miktar, 12 yılda 2 kattan fazla arta-
rak geçen yıl 46 milyar m3’ün üstüne çıktı. 

Ekonominin özellikle de sanayinin taşıyıcı loko-
motifinin enerji olduğu bilinen bir gerçek. Ülkemizin 
gelişme hızı ve sanayi gücünün artmasına paralel 

doğal gazın konumunun güçleneceği kanaatindeyim. 
Zira Türkiye’nin enerjide ‘merkez ülke’ olma strate-
jisine bağlı olarak yürütülen dev doğal gaz hattı ve 
depolama projeleri var. Bu projelerle, hızla gelişen 
sanayimizin ve büyüyen kentlerimizin ihtiyaç duya-
cağı doğal gazın sürekliliği güvence altına alınıyor. 
Doğal gaza ulaşım daha da kolaylaşıyor. Enerji Ba-
kanımız Berat Albayrak açıkladı. Ülkemizde, sisteme 
doğal gaz sağlama kapasitesinin günlük en az 300 
milyon m3’e çıkarılması hedefleniyor. Bütün bunla-
rın yanına, Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında en 
ucuz doğal gaz kullanan ülke olduğu gerçeğini ek-
leyelim. Sonuç olarak; gelecekte doğal gazın ülke-
mizin enerji piyasasındaki yerinin daha da önemli 
olacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. 

İGDAŞ’ın bu sürece katkısına bakacak olursak, 
gururla ifade etmek isterim ki; sektörün okulu ko-
numundaki İGDAŞ, doğal gazın bu kadar hızlı kabul-
lenilmesinde ve ülke genelinde yaygınlaşmasında 
belirleyici rol oynadı. İGDAŞ, sektörümüzün güven-
lik ve kalite standartlarının oluşmasını sağladı. Bu 
standartları sürekli geliştirdi. 

Ulusal ve uluslararası gelişmeler dikkate 
alındığında, Türkiye enerji piyasasının 
2017 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Önümüzdeki süreçten beklentileriniz 
nelerdir?
2017’de enerji piyasasını değerlendirmeden 

önce, genel olarak ülkemizin ekonomisine ve büyü-

İGDAŞ, 5 bin doğal gaz 
uzmanını INGAS’ta 
buluşturacak

Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan 
Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı 
INGAS 2017’nin hazırlıkları sürüyor. 
İGDAŞ’ın düzenlediği kongre ve fuara çok 
önemli isimlerin katılacağını söyleyen 
İGDAŞ Genel Müdürü Çevik, “Dünyanın 
birçok ülkesinden 5 bin uzman ismin 
katılacağı etkinlik, Türkiye’nin doğal 
gazda ‘merkez’ olma hedefine ciddi katkı 
yapacak” diyor
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enerji ihtiyacı olan Avrupa’ya açılmasını sağlayacak. 
Bu nedenle özellikle Şahdeniz doğal gazını taşıyan 
TANAP, hem ülkemizin hem de Avrupa’nın doğal gaz 
arzı güvenliği açısından çok önemli bir proje oldu-
ğu konusunda sektörün tüm kesimlerinin hem fikir 
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gerek TANAP ge-
rekse Türk Akımı projeleri küresel anlamda ülkemi-
zi,  dünya enerji piyasalarında çok önemli bir konu-
ma taşıyor. 

İnanıyorum ki; bu ve benzeri projeler doğal gaz 
temininde devamlılığı ve verimliliği de beraberinde 
getirecek. Yeni uluslararası boru hatları, depolama 
LNG gibi konularda hükümetimiz ciddi adımlar atı-
yor ve tüm olası işbirliklerini değerlendiriyor.

Doğal gaz sektörünün okulu unvanına sahip 
İGDAŞ’ın son dönem çalışmaları hakkında 
kısa bilgi verir misiniz?
İGDAŞ, bu unvanı sektöre kazandırdığı güvenlik 

ve kalite standartlarıyla kazandı. Dünyada yaşanan 
teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Ar-Ge 
çalışmalarıyla sektörün ihtiyaçlarına çözümler üre-
terek bu unvanı korudu. Sahip olduğumuz uluslara-
rası kalite belgeleri ve kazandığımız kalite ödülleri, 
bu haklı unvanın belgeleri oldu. Bağımsız araştırma 

şirketlerinin yaptığı anketlere göre; müşteri mem-
nuniyetimiz yüzde 96 gibi rekor seviyelere ulaştı. 
İGDAŞ, bunu 6 milyonun üzerinde abonesiyle hizmet 
verdiği İstanbul’da başardı. 

Son dönemde yaptığımız en önemli çalışmalar-
dan birisi, bu hizmet anlayışını Çatalca’ya da taşı-
mak oldu. Geçtiğimiz yıl doğal gaz dağıtımını devral-
dığımız Çatalca’ya 130 kilometrenin üzerinde altyapı 
yatırımı başlattık. Bu yatırımın önemli bir kısmını 
hızla tamamladık ve mart ayında gerçekleştirdiği-
miz bir törenle bazı mahallelere doğal gaz verdik. 
Çatalca’daki boru hattımız, 2017 sonuna kadar 309 
kilometreyi ve toplam yatırımımız da 57 milyon TL’yi 
bulacak. 

Bir diğer önemli çalışmamız da; tüm yöneticile-
rimizin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz değişim ve 
dönüşüm çalıştayı oldu. Bu çalıştayda çok önemli 
fikirler ve projeler ortaya çıktı. Yakın dönemde bu 
projelerin hayata geçmesi için çalışmalar yapaca-
ğız. En çok ön plana çıkan fikirlerin özünde, İGDAŞ’ın 
mevcut bilgi ve tecrübesini yurtdışında değerlendi-
rebileceği uluslararası projelerde yer almak olduğu-
nu gördük.

Bu yılın önemli bir diğer konu başlığı ise INGAS 

me rakamlarına bir bakalım. 12 Haziran’da ülkemi-
zin 2017 ilk çeyrek büyüme rakamı yüzde 5 olarak 
açıklandı. Tahminler de bu yılı yüzde 5’e yakın bir 
oranla tamamlayacağımızı gösteriyor. Biraz önce de 
belirtmiştim; enerji, ekonominin lokomotifidir. Türki-
ye, bu büyümeyi daha fazla enerjiyle gerçekleştire-
cek. Daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacağız ve bu ih-
tiyacın karşılanmasında doğal gaza yönelik tercihin 
de artacağına inanıyorum. 

Bugün, otoriteler de dünyada doğal gazın altın 
çağını yaşadığını belirtiyor. Doğal gazın çevreci kim-
liği, bu noktada belirleyici rol oynuyor. Paris İklim 
Anlaşması, ülkelere fosil yakıt tüketimini kontrol 
altına alma ve karbon salınımlarını azaltma zorun-
luluğu getiriyor. Bu hedeflerin gerçekleştirilebilme-
si için karbon emisyonları en düşük fosil yakıt türü 
olan doğal gazın enerji karmasındaki payı her geçen 
gün artıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen 
dünya için doğal gaz, geçiş sürecinin kahramanı ola-
rak öne çıkıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının dö-
nüştürülmesi ve depolanmasıyla ilgili teknolojilerin 
maliyetleri hâlâ çok yüksek. Bu maliyetler normal 
seviyelere inip kullanımı yaygınlaşıncaya kadar do-
ğal gaz önemini koruyacak. Dünya genelinde geçerli 
bu tablonun Türkiye’de de benzer şekilde olduğunu 
söyleyebiliriz.

Boru hatları Türkiye’yi doğal  
gaz merkezi yapacak

Bölgemizdeki son gelişmelere bakıldığında 
TANAP ve Türk Akımı projelerinin hızlı bir 
şekilde ilerlediği görüyoruz. Bu projelerin 
Türkiye açısından önemi nedir, Türkiye’yi 
nasıl etkileyecek?  
Önümüzdeki 20 yılda Türkiye ekonomisinin iki 

katından daha fazla büyüyeceğini düşünüyorum. 
Ekonomide en önemli girdi enerji ve Türkiye hedef-
lerine ulaşmak için enerjiye özel bir önem veriyor. 
Meseleye doğal gaz özelinde baktığımızda ise en 
önemli konu; arz güvenliği. TANAP ve Türk Akımı 
projesi ülkemizin doğal gaz portföyünü önemli öl-
çüde geliştirecek. Enerji Bakanımız Berat Albayrak, 
ülkemizde bir ‘Doğalgaz Ticaret Merkezi’ kurulması 
hedefini sık sık ifade ediyor. Bu hedef, biraz önce de 
bahsettiğim, Türkiye’nin enerjide merkez ülke olma 
stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. 

Bu projeler, ülkemizin doğusundaki doğal gaz 
kaynaklarının alternatif hatlar üzerinden büyük 

İNGİLTERE PARTNER  
ÜLKE OLABİLİR

Etkinlik kapsamında firmalar arası ikili iş görüşme-
ler de gerçekleştirilecek. Bu görüşmeler kapsamın-
da yurtdışı firmalardan geri dönüşüm nasıl? İkili 
görüşmelerden ne kadar bir iş hacmi beklentisinde-
siniz?

 î INGAS’ın önemli bir özelliği de yerli ve yaban-
cı karar vericilerle tüm sektör aktörlerini bir araya 
getirmesi denilebilir. Yurtiçi ve yurtdışından çok 
önemli firmalar INGAS’ın katılımcıları arasında 
yer alıyor. İngiltere’nin partner ülke olarak katılımı 
gündemde ve bu konuda görüşmeler sürüyor. Bu 
işbirliklerinin çok önemli katkılar sağlayacağına 
eminim. Enerji Bakanlığımızın yönlendirmesi ve 
desteğiyle bazı ülkelerin ilgili bakanlıklarıyla te-
masa geçtik. Bu ülkelerden de Bakanlık düzeyinde 
katılım bekliyoruz.

 î INGAS’a her zaman olduğu gibi bu yıl da özellikle 
Körfez ülkeleri ciddi bir ilgi gösteriyor. Rakam ver-
mek doğru olmayabilir ancak yerli ve yabancı fir-
malarda çok ciddi bir iş hacmi potansiyelini INGAS 
sırasında hayata geçirme şansı bulacağını düşünü-
yorum.

FUAR, KATILIMI DA ARTIRACAK
“INGAS 2017’yi daha önceki INGAS’lardan ayıran önemli bir fark da fuar 
olacak. Bu aslında bir ilk değil. Daha önce, 2007 yılında gerçekleştirdi-
ğimiz INGAS’ta da fuar vardı fakat daha sonra fuara ara vermiştik. Bu yıl 
daha geniş kapsamlı bir fuar, INGAS’ın bünyesinde yerini alacak.  
Fuarla birlikte, INGAS’a olan katılımın daha da artacağına inanıyoruz. Bu 
yıl INGAS’da, yurtiçinden ve yurtdışından 5 binin üzerinde uzman ve sek-
tör temsilcisini buluşturmayı hedefliyoruz.”
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2017 organizasyonu. Yedincisini gerçekleştireceğimiz 
Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı INGAS 2017 
ile ilgili hazırlıkların büyük bir kısmını tamamladık. 
Organizasyonumuzu 2-3 Kasım 2017 tarihlerinde İs-
tanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceğiz. 
Kongre bünyesinde geniş kapsamlı bir fuar da yer 
alacak. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

INGAS’a 20 ülke katılacak
O halde “INGAS 2017” için geri sayım 
başladı demektir. Hazırlık süreci ile ilgili en 
son bilgileri sizden öğrenebilir miyiz?
Kongrede güncel ve kaliteli bir içerik oluşturmak 

için arkadaşlarımız uzun süreden beri çalışıyor. IN-
GAS 2017’ye Ürdün, Suudi Arabistan, Umman, İran, 
Irak, Rusya, Çin, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Gürcistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, 
Fas, Nijerya, İngiltere, ABD, Almanya ve Hindistan’ın 
aralarında bulunduğu 20 farklı ülkeden katılım bek-
liyoruz. Doğal gaz sektörünün bu ülkelerdeki önemli 
isimleriyle, karar verici konumundaki kişilerle ile-
tişim kuruldu. Kongreye ciddi bir ilgi söz konusu, 
talepler doğrultusunda bildirim gönderim tarihini 
temmuz sonuna kadar uzattık. Özellikle GAZBİR 
ve DOSİDER gibi derneklerimiz ile işbirliği içinde 
çalışmamız ve onların da INGAS’ı sahiplenmesi bizi 
mutlu ediyor. Bu yıl programda, görüş ve düşünce-
leriyle sektöre global ölçekte yön veren çok önemli 
konuşmacılarımız var..

INGAS 2017’yi diğer kongrelerden ayıran 
en önemli özellikler sizce neler? Özellikle 
doğal gaz sektörünün hangi başlıkları 
konuşulacak ve kongrenin üzerinde en çok 
duracağı konular neler olacak? İstanbul’da 
kimleri ağırlayacağız? 
INGAS 2017’nin ana teması “Doğal gazın gelece-

ğine köprü” olacak. Bu doğrultuda da ağırlıklı ola-
rak değişim, inovasyon, yeni teknolojiler ve Ar-Ge 
konularının ele alınacağını söyleyebilirim. Bunların 
dışında doğal gaz jeopolitiği, arz güvenliği, doğal gaz 
işletmeciliği, iklim ve çevre gibi konularda INGAS 
2017’nin başlıkları arasında yer alıyor. Özetle, INGAS 
2017’de, sektörün geleceğine ışık tutan konular ko-
nuşulacak, yeni yaklaşımlar paylaşılacak. 

Kesinleşen isimlerden bazılarını burada sizle-
rin aracılığıyla paylaşmak isterim. IGU Başkanı ve 
Gti CEO’su David Carroll ve GERG Başkanı ve Engie 

Ar-Ge Direktörü İsabella Moretti konuşmacılarımız 
arasında olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi başta olmak üzere, birçok ku-
rum ve kuruluşun destekleri ile gerçekleştirdiğimiz 
INGAS’ın sektörümüze büyük katkılar sunacağına 
inanıyoruz

Türkiye’nin doğal gaz hub’ı olma 
konusunda önemli stratejilerinin 
tartışılacağı INGAS 2017, Türkiye enerji 
sektörü açısından ne ifade ediyor ve sizce bu 
fırsat nasıl değerlendirilmelidir?
INGAS ele aldığı konular ve sonuçları itibarıyla 

her zaman önemli bir platform olma özelliği taşı-
dı. Üstelik sadece ülkemizde de değil Balkanlardan 
Kafkaslara, Ortadoğu’ya kadar geniş bir bölgede 
sektörümüzün geleceğine yön verdi. Bu yıl da, ‘Do-
ğalgazın geleceğe köprü’ kurarak ülkemize ve böl-
gemize katkı sağlayacağız.

Gerek kongrede gerek fuar kısmında INGAS çok 
önemli kurumları ve kişileri bir araya getirecek. Bu 
platformdan, ülkemiz ekonomisine fayda sağlaya-
cak ciddi işbirliklerinin çıkacağını düşünüyorum.

Bütün bunlarla INGAS, Türkiye’nin enerjide mer-
kez ülke stratejisine de hizmet ediyor. İnanıyorum 
ki INGAS; başta Hükümetimiz ve enerji alanındaki 
kurumlarımız olmak üzere özel şirketleriyle, sivil 
toplum örgütleriyle sektörümüzün tüm temsilcileri 
için önemli fırsatlar sunacak. Gücümüze ve potan-
siyelimize güvenerek, bu fırsatları sonuna kadar de-
ğerlendirmeliyiz.
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lovatsaat olan günlük elektrik tüketimi, 3 Temmuz 

Pazartesi günü tüm zamanların rekorunu kırdı. Tü-

ketim, 927 milyon 954 bin kilovatsaate fırladı. 

Puant da 46 bin 282 megavata ulaştı
Türkiye’de, elektrik tüketiminde tüm zamanların 

rekoru geçen yıl 10 Ağustos’ta kırılmıştı. Türkiye, kli-

ma kullanımına bağlı olarak 10 Ağustos’ta 905 mil-

yon 764 bin 38 kilovatsaat elektrik kullanmıştı. Tem-

muz ve özellikle ağustosta tüketimin yeni rekorlar 

kırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Uzmanlar, bu yıl 

günlük tüketimin 950 milyon kilovatsate çıkmasının 

beklendiğini, milyar kilovatsaatlik düzeylerin çok ya-

kında gündeme geleceğini belirtiyor.

Uzmanlar, Türkiye’de ortalama günlük elektrik 

talebinin 35-36 bin megavat olduğunu kaydederek, 

“Puant, 46 bini aştı. Bu durum dikkate alındığında 

klimaların tüketim üzerinde ciddi bir etkisi olduğu 

görülebilir. Demek oluyor ki 8-9 bin megavatlık bir 

klima yükü söz konusu” dedi.

Sıcak elektrik fiyatlarını da artırdı
Uzmanlar, serbest piyasada elektrik fiyatlarının 

da arttığına işaret etti. 3 Temmuz’da saatlik baz-
da bakıldığında elektrik fiyatı en fazla 26.5 kuruşa 
kadar çıktı. Tüketimin daha da artması durumun-
da elektrikte bir arz sorununun yaşanıp yaşanma-
yacağı sorusunu yönelttiğimiz sektör oyuncuları, 
“Türkiye’nin elektrikte kurulu gücü 80 bin megavata 
yaklaştı.  Emre amade güç 50-55 bin megavat dü-
zeyinde seyrediyor. Günlük tüketim 46 bin megavat. 
Herhangi bir arz sorunu yaşanması söz konusu de-
ğil” diye konuştu.

Türkiye elektrik tüketim rekorunu her yıl 

artırıyor. Cumhuriyet tarihinin rekoru 3 Temmuz 

2017’de kırıldı ve tüm ülkede 927 milyon 954 

bin kilovatsaat elektrik tüketildi. Beklenti bu yıl 

milyar düzeyine ulaşılması… 

Enerji Panorama’nın beş yıllık hayatında yaz ay-
larındaki sayılarımızda “Türkiye’nin elektrik tüketimi 
rekoru” haberi yapıyoruz, daha doğrusu yapmak zo-
runda kalıyoruz. Çünkü giderek daha da ısınan hava-
lar, tüketimi her geçen yıl artırarak yeni rekorlar ge-
tiriyor. Bu yılın rekoru da 3 Temmuz’da yaşandı. Tüm 
ülkeyi etkisi altına alan hatta kamunun birçok kentte 

tatil ilan etmesine neden olan Afrika sıcakları, klima 
tüketimini zirveye taşıdı. Klimaların etkisiyle elekt-
rik tüketimi Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. 
Günlük elektrik tüketimi, 3 Temmuz Pazartesi günü 
927 milyon 954 bin kilovatsaate çıktı. Türkiye, klima 
kullanımına bağlı olarak geçen yıl 10 Ağustos’ta 905 
milyon 764 bin 38 kilovatsaat elektrik kullanmıştı. 
Türkiye’de yakında milyar kilovatsaatlik tüketimin 
konuşulacağı beklentisi güçlendi. 

Türkiye, termometreleri zorlayan sıcaklarla kav-
ruluyor. Vatandaşlar, evde, büroda ya da yazlıkta 
sıcaktan kurtulmak için klimalara yüklendi. Oteller, 
hastaneler, AVM’ler, kamu binaları ile gelen yoğun 
klima yükü, elektrik tüketimini adete patlattı. 1 Ha-
ziran’da, 753 milyon, 15 Haziran’da 788 milyon ki-

ÜRETİMİN YÜZDE 41’İNİ  
DOĞAL GAZ SAĞLADI

3 Temmuz’da kırılan rekorda kaynak dağılımı da 
çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Söz konusu gün doğal 
gazın elektrik üretimindeki payı yüzde 41’e ulaştı. 
Bu da doğal gazın Türkiye için önemini de bir kez 
daha ortaya koyuyor. İthal kömürün payı yüzde 
17.91 oldu. Taşkömürü ve linyitin payı yüzde 14. 
Hidroelektrik santrallerin payı yüzde 20.42 olurken 
rüzgarın katkısı 3.8’di. 

Elektrikte tüketim rekoru 
3 Temmuz’da kırıldı, 
yeni hedef milyar
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etkenlere de tepki veriyor. Bu durumun gelecekte ne 
gibi sonuçlar doğuracağını anlamak için güvenilir 
verileri, zamanında elde etmemiz gerekiyor. BP ola-
rak Enerji İstatistikleri Raporu’nu tam da bu nedenle, 
dünya çapında tartışma, müzakere ve bilgiye daya-
lı karar alma süreçlerine katkıda bulunacak, doğru 
küresel bilgiler sağlamak için hazırlıyoruz” şeklinde 
konuştu. 

Küresel enerji talebi 2016’da  
sadece yüzde 1 büyüdü

Rapora göre 2016 yılında, sadece yüzde 1 büyü-
me ile son 10 yıllık ortalamasının yarısına yakın bir 
hızla artan küresel enerji talebindeki zayıflama ardı 
ardına üçüncü yılını geride bıraktı. Bir kez daha, bu 
büyümenin neredeyse tamamı, hızlı büyüyen geliş-
mekte olan ekonomilerden gelirken tüm büyümenin 
yarısı Çin ve Hindistan’da gerçekleşti.

Fiyatlarda geçen yıl görülen düşüş, petrol talebini 
yüzde 1,6 artırırken, üretimdeki büyüme ise sadece 
yüzde 0,5 ile sınırlı kaldı. Sonuç olarak, petrol piya-
sası yıl ortasına doğru genel olarak yeniden dengeye 
otursa da fiyatlar, oluşmuş olan yüksek stokların et-
kisiyle baskı altında kalmaya devam etti. Doğal gaz 
üretimi de düşük fiyatlardan olumsuz yönde etkile-
nerek sadece yüzde 0,3 arttı. ABD’nin gaz üretimi 
2016’da azalarak 2000’li yılların ortasında yaşanan 

BP Enerji İstatistikleri 2017 Raporu’na göre, kü-
resel enerji piyasaları uzun dönemli değişikliklerden 
geçmeye devam ederken fiyatlardaki daha kısa va-
deli zorluklara da uyum sağlıyor. Bu yıl 66’ıncı sayısı 
yayınlanan 2017 BP Enerji İstatistikleri Raporu’ndaki 
veriler, global enerji talebinde daha yavaş büyümeye 
geçiş ve talebin güçlü şekilde Asya’nın daha hızlı bü-
yüyen gelişmekte olan ekonomilerine kayması dola-
yısıyla piyasalarda halen gerçekleşmekte olan uzun 
dönemli değişimleri açık şekilde ortaya koyuyor. 
Ayrıca, yenilenebilir enerjideki güçlü büyüme ve kö-
mür kullanımındaki düşüşün devam etmesiyle daha 
düşük karbonlu yakıtlara doğru geçişin altını çiziyor.

Rapora göre, enerji piyasaları daha kısa dönem-
li zorluklara etkili şekilde uyum sağlarken, özellik-
le petrol piyasası, son yıllarda piyasaya hakim olan 
aşırı arza 2016’da uyum sağlamaya başladı.

Raporu değerlendiren BP Grup CEO’su Bob Dud-
ley, “Global enerji piyasaları bir geçiş döneminde. 
Dünyanın, bir yandan ihtiyaç duyduğu enerjiyi temin 
edip diğer yandan da karbon salınımını düşürmek 
gibi zorlu bir işin üstesinden gelmeye çalıştığı bu 
dönemde, bu verilerde görebildiğimiz uzun dönem-
li trendler, talep ve arz karışımını değiştiriyor. Aynı 
zamanda, pazarlar son üç yıldır fiyatlarda ağırlığını 
hissettiren aşırı arz olmak üzere, daha kısa vadeli 

Global enerji piyasalarında 
uzun dönemli değişimin 

sinyalleri güçleniyor

2017 BP Enerji İstatistikleri Raporu’ndaki veriler, global enerji talebinde daha yavaş büyümeye 
geçiş ve talebin güçlü şekilde Asya’nın daha hızlı büyüyen gelişmekte olan ekonomilerine 
kayması dolayısıyla piyasalarda halen gerçekleşmekte olan uzun dönemli değişimleri açık 
şekilde ortaya koyuyor.

BP CEO’su Bob Dudley

kaya gazı devriminin ilerlemesinden bu yana ilk defa 
düşüş kaydetmiş oldu.

En hızlı büyüme yüzde 12 ile  
yenilenebilir enerjide 

Yenilenebilir enerji, yüzde 12’lik artış ile bir kez 
daha tüm enerji kaynakları arasında en hızlı büyü-
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meyi kaydetti. Her ne kadar halen toplam birincil 
(primer) enerjinin sadece yüzde 4’ünü sağlasa da 
yenilenebilir enerjideki büyüme, 2016’daki enerji 
talebindeki toplam büyümenin neredeyse üçte birini 
temsil etti. Buna karşılık, en karbon yoğun fosil yakıt 
olan kömürün kullanımı da ağırlıklı olarak hem ABD 
hem de Çin’deki talepte yaşanan azalma nedeniyle, 
ardı ardına ikinci yılında da keskin bir düşüş kayde-
derek yüzde 1,7 azaldı.

Enerji talebindeki zayıf büyüme ile yakıt karışı-
mındaki değişim sayesinde, 2016 yılı küresel karbon 

salınımı sadece yüzde 0,1 arttı ve böylece salınımla-
rın sabit kaldığı veya azaldığı ardı ardına üçüncü yıl 
oldu. Bu, 1981-83’ten bu yana, salınımlardaki büyü-
menin kaydettiği en düşük üç yıllık ortalama oldu.

Bu veriyi değerlendiren BP Grup CEO’su Bob 
Dudley, “Her ne kadar bu gelişmeyi memnuniyetle 
karşılasak da bu kırılma eğiliminin ne kadarının ya-
pısal olduğu ve devam edeceğini halen net olarak 
göremiyoruz. Karbon salınımlarının azaltılmasına 
yönelik odağımızı ve çalışmalarımızı sürdürmemiz 
gerekiyor” dedi.

BP ENERJİ İSTATİSTİKLERİ 2017  
RAPORU’NDA öNE ÇIKAN VERİLER

 î Küresel enerji talebi, 2016’da 
yüzde 1’lik büyüme ile 2015’teki 
yüzde 0,9 ve 2014’teki yüzde 1’lik 
artışlarına benzer şekilde seyrede-
rek yüzde 1,8 düzeyindeki 10 yıllık 
ortalama büyüme oranının çok al-
tında kaldı.

 î Bu büyümenin tamamına yakı-
nı hızlı büyüyen gelişmekte olan 
ülkelerden geldi; tüm büyümenin 
yaklaşık yarısı Çin ve Hindistan’da 

gerçekleşti.
 î Hindistan’ın enerji talebi, yüz-

de 5,4 ile son yıllardakine benzer 
bir oranda büyüdü.

 î Çin’in enerji talebi yüzde 1,3 
arttı. Bu, 2015’te enerji talebinde 
görülen yüzde 1,2’lik artışa yakın 
düzeyde olurken 10 yıllık ortala-
ma büyümesinin ise dörtte biri 
düzeyinde kaldı. 2015 ve 2016 yıl-
ları, kaydedilen ortalama büyüme 

açısından, 1997-98’den bu yana 
en düşük iki yıllık dönem oldu. Bu 
yavaşlamaya rağmen Çin’deki ka-
demeli artış, ülkenin dünyanın en 
büyük enerji büyüme pazarı olarak 
ardı ardına 16. yılını geride bırak-
masını sağladı.

 î Gelişmiş OECD ülkelerindeki ta-
lep ise sadece yüzde 0,2’lik artışla 
sabit kaldı.

PEtrol ürEtimi büyümEyE başladı
 î Vadeli Brent petrolünün varil 

başına ortalama fiyatı 2016 yılın-
da 44 ABD doları ile, 2015’teki 52 
ABD dolarlık ortalamanın altında 
kalırken, 2004’ten bu yana en dü-
şük yıllık ortalama fiyatı kaydetti.

 î Yüzde 1,6 ya da günlük 1,6 mil-
yon varillik artışla güçlü büyüme 
kaydeden global petrol tüketimi, 
ardı ardına ikinci yılında da 10 yıl-
lık ortalama artış hızının üzerinde 
gerçekleşti.

 î Fiyatlardaki zayıflık, küresel 
petrol üretiminin büyümesini de 
etkileyerek artışın yüzde 0,5 ile 
2009’dan bu yana en düşük düze-
yinde kalmasına neden oldu

 î Bu toplam içinde, OPEC’ten 

gelen üretim 1,2 miov/g artarken, 
İran 0,7miov/g, Irak 0,4miov/g ve 
Suudi Arabistan 0,4miov/g ile en 
yüksek artışları kaydeden ülkeler 
oldu.

 î Buna karşılık, OPEC dışı ülkele-

rin petrol üretimi 0,8miov/g aza-
larak neredeyse 25 yılın en büyük 
yıllık düşüşünü yaşadı. Üretimde-
ki en büyük düşüşler, ABD (0,4mi-
ov/g ) Çin ve Nijerya’da (0,3mio-
v/g) meydana geldi.

doğal gazdaki artış bEklEntinin altında kaldı
 î Küresel doğal gaz tüketimi, 

2016’da yüzde 1,5’lik yükselişle 
yüzde 2,3’lük 10 yıllık ortalama 
oranının altında bir hızda büyüdü. 
Artış oranları, Avrupa yüzde 6, Or-
tadoğu yüzde 3,5 ve Çin’de yüzde 
7,7 oldu.

 î Küresel doğal gaz üretimi ise sa-
dece yüzde 0,3’lük artışla finansal 
kriz haricinde 34 yılın en düşük 
büyümesini kaydetti. Doğal gaz 
fiyatlarının düşmesiyle, ABD’nin 
doğal gaz üretimi de kaya gazı dev-
riminin başlangıcından bu yana 
ilk defa azaldı. Avustralya’nın do-
ğal gaz üretimi ise yeni LNG tesis-
lerinin devreye girmesi ile ciddi 
bir artış kaydetti.

 î Küresel LNG ithalat/ihracatı, 
Avustralya kaynaklı yeni üretimin 

önderliğinde yüzde 6,2 arttı. Yeni 
projelerin devreye girmesiyle LNG 
üretiminin gelecek üç yıl içinde 
yüzde 30 civarında büyümesi bek-
leniyor.

 î LNG ticaretindeki artış, küre-
sel doğal gaz piyasalarında daha 

yüksek entegrasyona doğru devam 
eden süregelen temel geçişin yanı 
sıra daha kısa vadeli ve daha küçük 
sözleşmeler kapsamındaki veya 
sözleşmesiz LNG hacimlerindeki 
artış ile daha rekabetçi ve esnek pi-
yasalara yönelimi de yansıtıyor.

kömürün Payı yüzdE 28’E düştü
 î Küresel kömür tüketimi, ardı 

ardına ikinci yılda da düşerek yüz-

de 1,7 (53 milyon petrol eşdeğeri 

-Mtoe) azaldı. Bu düşüşle, kömü-

rün primer enerji üretimindeki 

payı yüzde 28,1 ile 2004 yılından 

bu yana en düşük düzeyine indi.

 î Tüketimdeki azalma, ağırlıklı 

olarak ABD (yüzde 8,8, 33Mtoe dü-

şüş) ve Çin’in (yüzde 1,6, 26Mtoe 
düşüş) önderliğinde gerçekleşti

 î Dünyadaki kömür üretiminde 
de yüzde 6,2 veya 231Mtoe’lik dü-
şüş ile bugüne kadar kaydedilen 
en yüksek yıllık azalma yaşandı. 
Üretimdeki düşüşlerde de, başı 
yine Çin (yüzde 7,9, 140Mtoe dü-
şüş) ve ABD (yüzde 19, 85Mtoe 

düşüş) çekti.
 î Birleşik Krallık’ta, kömür tüke-

timi yüzde 52.5’lik düşüş ile yarı-
dan fazla azaldı Birleşik Krallık’ta-
ki kömür tüketimi, en son yaklaşık 
200 yıl önce Sanayi Devrimi’nin 
başlangıcında görülen düzeylere 
indi. Birleşik Krallık’taki enerji 
sektörü, Nisan 2017’de ilk ‘kömür-
süz’ gününü yaşadı.
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yEnilEnEbilir EnErjidE En yüksEk Pay rüzgarın 
 î Yenilenebilir enerji, 2016’da 

yine en hızlı büyüyen enerji kay-
nağı oldu. Hidroelektrik enerji 
hariç yenilenebilir enerji yüzde 
12 büyüme kaydetti. Her ne kadar 
yenilenebilir enerjinin yüzde 15,7 
düzeyinde olan 10 yıllık ortalama 
büyüme oranının altında kalsa da 
bu yine de tarihte kaydedilen en 
büyük yıllık kademeli artış anla-
mına geliyor. (55Mtoe’lik artış ile, 
kömür tüketimindeki düşüşten 
daha fazla).

 î Yenilenebilir enerjinin primer 
enerjideki payı bugün itibariyle 
yüzde 4’ün hemen altında.

 î Yenilenebilir enerjide kayde-
dilen büyümenin yarıdan fazlası, 
2016 yılında yüzde 16 artan rüzgar 
enerjisinden geldi. Güneş enerjisi 
ise yüzde 30 büyüdü. Güneş ener-
jisi yenilenebilir enerji üretiminin 

sadece yüzde 18’ini oluşturması-
na rağmen, güneş enerjisindeki 
büyüme, yenilenebilir enerjideki 
genel artışın yaklaşık üçte birini 
oluşturdu.

 î 2016 yılında, Çin, ABD’yi geri-

de bırakarak dünyanın en büyük 
tekil yenilenebilir enerji üreticisi 
olurken, Asya Pasifik, dünyanın 
en büyük yenilenebilir enerji üre-
ten bölgesi olarak Avrupa & Avras-
ya’nın koltuğuna oturdu.

nüklEErdEki büyümEnin tamamı Çin’dEn
 î Nükleer enerji üretimi, 2016 

yılında yüzde 1,3 veya 9,3Mtoe 
büyüme kaydetti. Nükleer ener-
jideki net büyümenin tamamı, 
Çin’in nükleer enerji üretimindeki 
yüzde 24,5’lik yıllık artıştan geldi. 
Çin’in 9,6Mtoe düzeyindeki kade-
meli artışı, 2004 yılından bu yana 
herhangi bir ülkenin kaydettiği en 
yüksek büyüme oldu.

 î Hidroelektrik enerji üretimi de 
2016 yılında yüzde 2,8 büyüme ile 
27,1Mtoe arttı. En büyük kademe-
li büyüme yine Çin, ardından da 
ABD’den geldi.

Haziran ayının son günlerinde ülkemizde 
ve dünyanın pek çok yerinde ortaya çıkan 
sıcak hava dalgalarının etkilerini tüm şid-
detiyle yaşıyoruz. Bilim insanları, insan 

kaynaklı iklim değişikliğinin bu gibi aşırı hava olayla-
rının yaşanma sıklığını şimdiden arttırdığını; acil ve 
yapısal önlemler alınmadığı takdirde gelecekte daha 
da arttıracağını belirtiyor. Hatırlanacağı üzere iklim 
krizi ile küresel ölçekte mücadelenin çerçevesini ar-
tık altına 195 ülkenin imza attığı ve bu yazı kaleme 
alındığı tarihte (aralarında Türkiye’nin bulunmadığı) 
151 ülkenin resmen taraf olduğu Paris Anlaşması 
çizecek. Anlaşma, fosil yakıtlara dayalı ekonomik 

anlayıştan daha düşük karbonlu ve karbonsuz eko-
nomik anlayışına geçişi temsil ediyor. 

Paris Anlaşması’nın küresel ölçekte yarattığı 
dalgaların yayıldığını; devletler, yerel yönetimler, 
özel sektör dahil hemen her düzeyde atılan adım-
ları tetiklediğini gözlemliyoruz. Anlaşmanın finans 
dünyasındaki yansımalarına dair son çarpıcı örnek 
ise G20 Finansal İstikrar Kurulu (Financial Stability 
Board – FSB) tarafından oluşturulan İklim Bağlantılı 
Finansal Beyanlar Görev Gücü’nün (Task Force on 
Climate Related Financial Disclosures – TCFD) 18 
aylık bir çalışma sonucunda ortaya koyduğu ve öne-
rilerden oluşan rapor. Raporu ve rapor kapsamında 

İklim bağlantılı finansal beyanlar çağı

Her sektörün yararlanabileceği 
4 temel öneri

* İklim değişikliği ve düşük karbon ekonomisine geçiş alanlarında kıdemli uzman olarak danışmanlık yapan Arif Cem Gün-
doğan, Jean Monnet bursiyeri olarak King’s College London’da Çevre ve Kalkınma yüksek lisansını tamamladı. Gündoğan, 
akademik çalışmalarına ODTÜ Yer Sistem Bilimleri doktora programında devam ediyor. 
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iklim bağlantılı finansal beyanlara ilişkin önerileri, 
kritik ve görünür kılan şey bunları daha ilk günün-
den sahiplendiğini kamuoyu ile paylaşan yüzü aşkın 
önde gelen CEO oldu. Bu CEO’lar arasında Shell, Dow 
Chemical, Allianz gibi hemen her sektörden küresel 
devler, IIGCC (İklim Değişikliği Kurumsal Yatırımcı 
Grubu) gibi küresel yatırımcı grupları ve SSE (Sür-
dürülebilir Borsalar Girişimi) gibi çatı kuruluşların 
da CEO’ları bulunuyor. Peki neden bu devler bu ko-
nuyla yakında ilgileniyor?

Farkındalık yüksek, eylem az
İklim değişikliği bağlantılı risk ve fırsatlarla ilgili 

şeffaf bilgi üretimi şirketlerin olduğu kadar yatırım-
cılar, piyasalar, sigorta şirketleri gibi çok geniş bir 
yelpazeyi yakından ilgilendiriyor. Zira, halihazırdaki 
yatırımlar kadar gelecekteki yatırımların iklim deği-
şikliği göz önüne alındığında nasıl bir risk çerçeve-
sinde ve hangi stratejilerle değerlendirildiği bilgisi, 
Paris Anlaşması sonrasındaki dönemde alınacak 
kararların temelinde olacak. Ancak sıkıntı şu ki geli-
şen algı ve farkındalığa, atılan adımlara rağmen he-
men her sektördeki şirketlerin ezici çoğunluğu iklim 
bağlantılı risk ve fırsatlarla ilgili değerlendirmelerini 
ya gerçekleştirmiş değiller ya da finansal beyanla-
rına yansıtmıyorlar. Yani bir bilgi boşluğu mevcut. 

İşte tam da bu noktada FSB TCFD önerileri devreye 
giriyor. 

Öncelikle bu önerilerin sektörlerin kendi içinden 
doğduğunu ve geniş bir paydaş süreci sonrası nihai 
şeklini bulduğunu söyleyebiliriz. TCFD, 32 üyeden 
oluşuyor ve bu üyeler, sektörler/endüstriler arasın-
da dengeli bir dağılım gözetecek şekilde seçiliyor. 
TCDF’nin raporu ve önerileri hazırlama sürecinde 
(yaklaşık 18 ay) kendi toplantıları dışında 18 ayrı et-
kinlikte paydaşlarla bir araya geldiğini, 1250 katılım-
cı ile istişare yürüttüğünü, taslak rapor ve önerilere 
dair 500’ü aşkın öneriyi göz önüne aldığını belirtmek 
ortaya çıkan önerilerin ne denli sahiplenildiğine bir 
gösterge olacaktır. 

Raporda, iklim değişikliği bağlantılı riskler ve fır-
satların istisnasız tüm ekonomik sektör ve endüst-
rileri etkileyeceği vurgulanıyor. Finansal sonuçların 
hangi risk yönetişimi ve yönetimi bağlamında elde 
edildiğini anlamanın gittikçe önemli bir hale geldiği 
Paris Anlaşması sonrası dünyada hem yatırımcılar 
hem yatırım alan şirketlerin uzun vadeli stratejile-
rini ve sermayenin en etkin kullanım seçeneklerini 
gözden geçirmelerinin elzem olduğunun altı çizilen 
raporda yatırımcılar, finansörler ve sigorta şirketle-
rinin iklim bağlantılı risk ve fırsatları doğru şekilde 

şekil 1. iklim Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü önerileri (tCdF 2017’den adapte edilmiştir)   

değerlendirip fiyatlandırabilmek için ihtiyaç duyabi-
lecekleri bilgiler değerlendiriliyor ve farklı katman-
lara ilişkin hemen her sektörde kullanılabilecek 4 
temel öneri sunuluyor1 (Şekil 1). 

Önerilerin temelinde şeffaflık yatıyor
Öncelikle en üst katman olan “Yönetişim” kat-

manında organizasyonlardan iklim bağlantılı risk ve 
fırsatlara ilişkin yönetişim yapılarını beyan etmeleri 
öneriliyor. Bir alt katman olan “Strateji” katmanında 
ise iklim bağlantılı risk ve fırsatların organizasyonun 
iş süreçleri, stratejik ve finansal planlamaları üze-
rindeki olası etkilerinin doğru şekilde değerlendirip 
şeffaf bir şekilde beyan edilmesi tavsiye ediliyor. 
Bir alt katmana inildiğinde “Risk Yönetimi”ne ula-
şıyoruz. Bu noktada TCDF, organizasyonların iklim 
bağlantılı riskleri nasıl tanımladığını, hangi yöntem-
lerle değerlendirdiğini ve yönettiğini beyan etmeleri 
çağrısında bulunuyor. Tüm bu katmanların en mer-

1  TCDF (2017) Recommendations of the Task Force on 
Climate Related Financial Disclosures (Final Report) Task 
Force on Climate Related Financial Disclosures. June 2017.

kezinde ise “Metrik ve Hedefler” katmanı yer alıyor. 
Organizasyonların bu katmana ilişkin olarak bu risk 
ve fırsatlarının hangi metrik ve hedefler üzerinden 
değerlendirildiğini ve yönetildiğini beyan etmesinin 
önemine değiniliyor.

TCDF ayrıca şirketlere, insan kaynaklı iklim de-
ğişikliğinin olumsuz etkilerinin yanı sıra düşük 

karbonlu (ve nihayetinde karbonsuz) ekonomiye 
geçişin organizasyon stratejilerinde ve iş sü-
reçlerinde oluşturabileceği uzun ve kısa vadeli 
şoklar karşısındaki dayanıklılığını ve toparla-
nabilme kapasitelerini farklı iklim senaryoları 
kapsamında (özellikle de Paris Anlaşması sı-
caklık artış hızını 2oC altında tutma hedefleri 
göz önüne alınarak) test etmelerini, sonuçları-
nı beyan etmelerini de öneriyor. TCDF önerile-

ri doğrultusunda halihazırda bazı çalışmalarda 
bulunan ve bunları beyan eden şirketlerinse kul-

landıkları çerçeveler ve süreçler üzerinden (örneğin 
Karbon Saydamlık Projesi - CDP) beyanlarına devam 
etmeleri ve yeni öneriler doğrultusundaki bilgileri 
aktarmaları teşvik ediliyor. 

Türkiye’de özel sektördeki tüm aktörlerin bu 
önerilere dair adımlar atması, atan kurumların ça-
balarını daha da ileriye taşımaları, hâlihazırda kul-
landıkları raporlama kanalları aracılığı ile beyanda 
bulunmaları, iklim değişikliği risk ve fırsatlarını 
daha etkin yönetebilmelerinin yanı sıra yatırımcılar, 
finansörler, sigorta kuruluşları gibi aktörlerin yeni 
dönemde ihtiyaç duyduğu hayati bilgileri edinmele-
rine yardımcı olarak, küresel finans mimarisini yeni 
krizler karşısında sağlamlaştıracaktır. 

NOT: Detaylı öneriler ve sektörel yönergelerin de 
yer aldığı rapora FSB TCDF sitesinden (www.fsb-
tcfd.org/) ulaşılabilir.
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Hava kirliliği çoğu zaman ve haklı olarak kentsel bir 
mesele olarak anlaşılır. Kentlerin ekonomik faaliyetleri 
yoğunlaştıkça artan enerji talepleri ile birlikte en zarar-
lı hava kirliliği bileşenlerini içinde barındırdığı ortada. 
Kirleticilerin karışımı ve sağlığa etkilerinin ciddiyeti, İs-
tanbul’dan Paris’e, Los Angeles’dan Lagos’a, Pekin’den 
Mexico City’ye farklılık gösterse de bunların hepsi yaşam 
kalitesini düşüren hava kalitesi anlamına gelir ki bu hiçbir 
yerde değişmez. Hava kirliliği şehrin kapısında durmaz: 
Bazı kirleticiler sadece yerel olarak dağılırken diğerleri, 
atmosferde büyük mesafeler kat eder ve bölgesel, hatta 
küresel etkilere sahip olur.

Enerji kullanımına yönelik değişiklikler hayata geçi-
rilmedikçe, hava kirliliğinden kaynaklanan yıkıcı zararlar 
artış göstermeye devam edecek. Hava kirliliği, dünyada, 
özellikle en fakir toplumlarda daha fazla hissedilen bir 
sorun. Kirlilik seviyeleri ölçülen şehirlerde yaşayan nüfu-
sun yüzde 80’i, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen 
hava kalitesi standartlarına göre yaşayamıyor. Hava kir-

Enerji sektörü 
için temiz hava 
alma vakti

Her yıl yaklaşık 6,5 milyon insanın ölüme 
neden olan hava kirliliği, enerji sektörüne 
bağlı emisyon oranlarını azaltmak için 
harekete geçilmediği sürece, önemli ölçüde 
artış gösterecek. Dünyanın önde gelen 
enerji kurumlarından Uluslararası Enerji 
Ajansı (IEA), Dünya Enerji Görünümü 
(WEO) kapsamında yayınladığı özel 
raporunda; enerji, hava kirliliği ve sağlıklı 
toplumlar arasındaki bağlantıları inceliyor. 
Hava kirliliği, yüksek tansiyon, kötü 
beslenme ve sigaranın ardından insan 
sağlığı için dördüncü en büyük tehdit 
olarak görülüyor

liliğinden kaynaklanan 3 milyon 
civarındaki erken ölümün 2040 
yılında 4.5 milyona yükseleceği 
ve özellikle gelişmekte olan Asya 
ülkelerinde yoğunlaşacağı tah-
min ediliyor. Yoksullukla büyük 
oranda bağlantılı olan ve modern 
enerjiye erişim sıkıntısı ile oluşan 
evsel hava kirliliğine bağlı erken 
ölümler ise aynı dönemde 3,5 
milyondan 3 milyona gerileyecek.

“Enerji & Hava Kirliliği” rapo-
ru, 2015 yılında enerji sektörünün 
80 milyon tonun üzerinde kükürt-
dioksit (SO2) emisyonundan so-
rumlu olduğunu açıkladı. Bunun 
yüzde 45’inden fazlası sanayi ve 
elektrik üretimi kaynaklı enerji 
kullanımından geliyor. Enerji kay-
naklı kükürtdioksit emisyonları-
nın dörtte birinden fazlası Çin’den 
(22 Mt) gelirken sanayideki emis-
yon, toplam miktarının yaklaşık 
üçte ikisini oluşturuyor. Hindis-
tan, kükürtdioksit emisyonlarının 
en büyük kaynağı olan ikinci ülke 
(9 Mt). Son 10 yılda geliştirilen 
emisyon azaltma teknolojileri ile 
her iki ülke de fosile dayalı enerji 
üretimlerini kısıtlamaya çalışıyor. 

Atmosferde yıllarca 
kalabiliyor

Enerji sektörünün yarattığı 
kötü hava kalitesini, insan sağlı-
ğına yönelik dördüncü en büyük 
tehdit olarak sıralayan çalışma, 
özellikle düzenlenmemiş ya da 
yetersiz şekilde düzenlenmiş 
veya verimsiz yakıt yakılarak ya-
pılan üretim ve tüketimin “insan 
kaynaklı en önemli hava kirletici” 
olduğunu belirtiyor. İnsan sağlığı-
nı tehdit eden diğer unsurlar ise 
yüksek tansiyon, kötü beslenme 
ve sigara olarak sıralanıyor.

Hava kirliliği; havadaki katı, 
sıvı ve gaz şeklindeki yabancı 
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Demografik değişiklikler ve 

ekonomik gelişmeler paralel 

ilerlediğinde kentleşmiş 

nüfuslarda enerji ile ilişkili 

hava kirliliği artıyor ve gittikçe 

yoğunlaşıyor.

Enerji ile ilişkili hava kirliliği-
nin türü ve seviyesi, genellikle bir 
ülkenin ekonomik kalkınma aşa-
masına bağlı gelişir. Günümüzde 
dünyanın en fakir toplumları ye-
mek pişirirken veya evlerini ısıt-
mak ve aydınlatmak için toksik 
dumanlara maruz kalmaya de-
vam ediyor. Düşük gelir seviye-
lerindeki bu tür hane halkların-
da, erken ölümlerin önde gelen 
nedenlerinden biri olan partikü-
ler maddeye maruz kalmaya yol 

açan katı biyokütle (çoğu geliş-
mekte olan Afrika ve Asya ülke-
sinde olduğu gibi) kullanımı geli-
yor.

Ekonomiler sanayileştikçe bu 
kez fosil yakıtların enerji üretim 
endüstrisindeki kullanımı çoğalır 
ve genellikle kükürtdioksit ve di-
ğer kirletici emisyonlar yükselişe 
geçer. Artan nüfusla birlikte artan 
gıda ihtiyacı da kimyasal gübrele-

rin ve böcek öldürücülerin kulla-
nıldığı modern tarım tekniklerini 
de çoğaltır, bu durum doğrudan 
çevresel zararlara sahip olmanın 
yanı sıra yüksek hava kirliliğine 
de neden oluyor. Gelir seviyesi 
arttıkça, tüketicilerin bir kısmının 
bilinçli tüketici olup daha temiz 
enerji kaynaklarına geçmeyi ter-
cih ettikleri ve evlerindeki hava 
kirliliğini azalttıklarını söyleyebi-

maddelerin insan sağlığına, canlı 
hayatına ve ekolojik dengeye za-
rar verecek miktarda, yoğunlukta 
ve sürede atmosferde bulunma-
sının neden olduğu etki olarak ta-
nımlanır. Atmosferde birçok kir-
letici madde bulunuyor ve bunlar 
doğal yollardan (toz, orman yan-
gınları ve yanardağlardan) veya 
insan faaliyetlerinden, görünür 
veya görünmez şekilde; kokulu 
veya kokusuz olabiliyor. Çeşitli 
hava kirleticileri birkaç dakika ya 
da yıllarca atmosferde kalabilir. 
Genellikle yerel bir etki olarak 
düşünülse de yerel, ulusal, böl-
gesel veya küresel ölçülere sahip 
olabilir. Birincil kirleticiler, doğ-
rudan insan faaliyeti ya da doğal 
işlemler sonucunda ortaya çıkan 
kirleticilerken; ikincil kirleticiler, 
birincil kirleticilerle güneş ışığı ve 
atmosferdeki bileşenler reaksi-
yona girdiğinde üretilir. İnsan fa-
aliyetlerinden kaynaklanan hava 
kirleticileri arasında kükürtdiok-

sit, azotoksitler, partikül madde, 
karbonmonoksit, uçucu organik 
bileşikler, amonyak, zemin se-
viyesinde ozon sayılabilir. Diğer 
kirleticiler arasında ise sanayi, 

enerji üretimi, atık yakımı ve bazı 
ülkelerde nakliye yakıtlarından 
çıkan ağır metallerden kurşun ve 
ağırlıklı olarak kömür yanmasın-
dan kaynaklanan cıva yer alıyor.

Geri kalmış ülkelerde evsel 
atıklar hava kirliliğinin en önemli 

nedenleri arasında yer alıyor

KÜÇÜK ADIMLAR BİLE KİRLİLİĞİN YARISINI 

ORTADAN KALDIRABİLİR
“Enerji & Hava Kirliliği” raporu-
nun temiz hava politikaları için 
hükümetlere önerdiği 3 temel 
strateji var. Enerji yatırımlarında 
gerçekleştirilecek bu ufak artışlar 
ile hava kirliliği kaynaklı ölümle-
rin 2040’a kadar yarı yarıya aza-
lacağı tahmin ediliyor.

 î Tüm paydaşların hava kirlili-
ğini azaltma seçeneklerini değer-
lendirip dahil olabileceği iddialı 
ve uzun vadeli hava kalitesi he-
deflerinin belirlenmesi.

 î Enerji sektörünün uzun vadeli 
hedeflerine ulaşmak için temiz 

hava politikaları belirleyerek 

doğrudan emisyon kontrollerinin 

maliyet etkin bir karışımını çize-

rek uygulanacak düzenleme ve 

tedbirlerin diğer enerji politikaları 

ile eş güdümlü olarak hayata geçi-

rilmesi.

 î Etkili izleme, uygulama, değer-

lendirme ve iletişimin sağlanması 

için bir strateji oluşturmak, güve-

nilir veriler ile uyumlu ve politi-

ka geliştirme konusunda sürekli 

odaklanan, tam zamanında, halka 

açık bilgiler sağlamak.

ÇİN öRNEK ‘ORMAN KENT’ KURUYOR 
Çin hava kirliliği ile savaşmak için bir ‘Orman Kent’ inşa etmeye karar 

verdi. Yenilenebilir enerji alanında yatırımlarını artırmaya çalışan ülke-

de, 40 bin ağaç barındıran ilk orman kent projesi tamamlandığında 30 

bin kişiyi barındırması ve dikilecek ağaçlar sayesinde yılda 10 bin ton 

karbondioksit emebilmesi hedefleniyor. 40 bin ağacın yılda 900 ton 

oksijen üreteceği de hesaplanıyor. Dikilecek ağaçların yanı sıra kentin 

100 farklı türden yaklaşık 1 milyon bitkiyi de barındıracağı belirtiliyor.
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liriz. Ancak elektrikli ev aletleri ve nakliye için kulla-
nılan petrol ürünleri de dahil olmak üzere teknoloji 
ile çevrili dünyamızda daha fazla enerji hizmeti için 
talep her zaman oluşuyor. Bu da potansiyel olarak 
daha yüksek kükürtoksitler, azotoksitler ve diğer kir-
leticiler anlamına geliyor. 

IEA İcra Direktörü Fatih Birol, “Temiz hava, te-
mel bir insan hakkı. Zengin ya da fakir hiçbir ülke 
hava kirliliğine karşı mücadelede görevini tamam-
landığını iddia edemez. Hükümetlerin daha güçlü bir 
şekilde hareket etmeleri gerekiyor. Olumlu etkileri 
kanıtlanmış enerji politikaları ve teknolojileri ile tüm 
dünya çapında hava kirliliğinde büyük kesintiler ya-
pılabilir; sağlık açısından sağladığı faydaların yanı 
sıra enerjiye daha geniş çapta ve sürdürülebilir eri-
şim sağlanabilir” açıklamasında bulundu.

Kamyonlarda enerji verimliliği şart
Rapor, yakıt verimliliğini artırmak ve karbondiok-

sit emisyonlarını azaltmak için ağır yük araçları ve 
kamyon kullanımlarını düzenlemeye çağırıyor. Araş-
tırma kapsamındaki 40 ülkeden sadece 4’ünün ağır 
hizmet taşımacılığında enerji verimliliği standartla-

rına sahip olduğunu belirten rapora göre, endüstri-
yel malları taşıyan kamyonlar, süpermarket kam-
yonları ve perakendecilere ürünleri teslim eden ağır 
vasıta türüne kadar uzanan karayolu yük taşımacılı-
ğı mevzuatlarında pek çok boşluk bulunuyor. Enerji 
verimliliği standartlarına binek araçları kadar dikkat 
edilmediğini belirten çalışma, ağır taşımacılık araç-
larının yağ hacminin ve karbon emisyon oranlarının 
büyük miktarlarda gerçekleştiğine dikkat çekiyor. 

Paris Anlaşması sonrası hızlanan yenilenebilir 
enerjiye geçiş süreci ve iklimsel mücadele ile küre-
sel emisyonların 2040’a kadar yavaş yavaş düşüş 
eğilimi göstereceği tahmin ediliyor. Ancak şimdilik 
sorun çözülmenin çok ötesinde; emisyon oranları 
sanayileşmiş ülkelerde düşmeye devam ederken 
küresel değişimler bölgesel farklılıkları gittikçe daha 
çok maskeliyor. Enerji talebinde beklenen büyüme, 
hava kalitesi ile ilgili politik çabaların cılızlaşmasına 
neden oluyor. Çin’den son dönemde gelen emisyon 
düşüş sinyallerine rağmen Hindistan, Güneydoğu 
Asya ve Afrika’da ve durum genel anlamda netlik 
kazanmış değil.
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Parçacık halindeki maddenin neredeyse yüzde 85’i kükürtdioksit, azotoksitler oluşur. 

Bu kirleticilerin milyonlarca tonu, fabrikalardan, enerji santrallerinden, otomobillerden, 

kamyonlardan, ayrıca 2.7 milyar insanın pişirme için kullandığı soba ve yakıtlardan 

(çoğunlukla ahşap, kömür ve diğer biyokütle maddeleri ) geliyor. 

Enerji piyasalarının serbestleştirilmesinde ve 
endüstriyel organizasyonunun dönüşümünde son 
aşamalardan biri, tam perakende satış rekabetine 
(full retail competition) geçiştir. Perakende satış re-
kabetinin mantığına göre, enerji tedarik piyasasında 
rekabetin temel kuralları işlediğinde, enerji tüke-
ticileri piyasadaki en etkin satıcılarla eşleşecek ve 
onların en cazip ürünlerini keşfedecektir. Bununla 
birlikte, tüketicileri cezbederek pazar paylarını ar-

tırma amacını taşıyan enerji tedarikçileri, piyasaya 
daha cazip ve farklılaştırılmış ürünler sunma konu-
sunda kendilerini baskı altında hissedecektir. Bütün 
bunların nihai sonucu ise tüketicilerin arzu ettikleri 
ürünler/hizmetler için etkin fiyat sinyallerinin oluş-
tuğu bir enerji tedarik piyasasıdır. Ancak enerji piya-
salarını serbestleştirmiş ve tam tedarik rekabetini 
benimsemiş ülkelerde, yukarıda sözü edilen beklen-
tiler gerçekleşmekten uzak kaldı. 

Akıllı altyapı, enerji piyasalarının 
rekabetçi dinamiklerini nasıl etkiliyor?
Elektrik tedarik piyasasında satış rekabetinin sağlanması için en önemli araç, akıllı sayaçlar. Akıllı 
sayaçlarla tüketicilere ihtiyaçları doğrultusunda yeni ve cazip teklifler sunmak mümkün. Ancak akıllı 
sayaçlarla elde edilecek verinin müşterinin mahremiyetine zarar verecek şekilde kullanılmaması da 
gerekiyor. Peki bu nasıl yapılacak? 
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Enerjinin perakende satışı rekabetinden bekle-
nen faydaların gerçekleşmemesinin temel nedeni, 
enerji tedarik piyasalarındaki bilgisel sorunlardır 
(informational problems). Gerek piyasadaki tedarik-
çiler gerekse tüketicilerin kendileri, enerji tüketim 
kalıpları üzerinde tam bilgiye sahip değil. Tüketim 
kalıpları hakkında eksik bilginin yanı sıra enerji te-
darik piyasalarındaki arama sürtünmeleri (search 
frictions) bilginin toplanmasını daha maliyetli hale 
getiriyor. Bütün bunların neticesinde enerji tedarik 
piyasalarında yüksek düzeyde tüketici eylemsizliği 
(consumer inertia) görülüyor ve tedarikçiler arasın-
da geçiş oranları düşük kalıyor. 

Çözümün kilidi akıllı sayaçlarda
Enerji tedarik piyasalarında rastlanılan bilgisel 

problemlerin çözümü ise akıllı altyapıdan geçiyor. 
Sayaçları okumanın maliyetini azaltmak ve daha 
kısa zaman dilimleri için daha doğru tüketim verisi 
oluşturmak suretiyle akıllı sayaçlar, enerji peraken-
decilerinin daha yenilikçi ve tüketiciye hitap eden 
ürünleri ya da hizmetleri geliştirmesini mümkün kı-
lıyor. Başka bir ifadeyle, yüksek kalitede daha fazla 
miktarda veri toplandıkça, piyasadaki katma değeri 
yüksek ürünlerin veya hizmetlerin de üstel bir oran-
da artması bekleniyor. (Valocchi vd., 20141). Ürün ve 
hizmet çeşitliliğinin artmasının yanı sıra talep-tep-
kisi (demand-response) aracılığıyla enerji verimlili-
ğinin artması ve yenilenebilir kaynaklardan dağıtık 
üretimin yaygınlaşması da akıllı altyapının gelişimi-
ne önemli katkıda bulunduğu piyasadaki rekabetçi 
dinamikleri değiştiren unsurlar arasında değerlen-
dirilebilir.2 

Piyasadaki yeni oyuncular
Enerji piyasalarında akıllı altyapının yaygın-

laşması neticesinde enerji tüketimine dair muaz-
zam miktarda ayrıntılı verinin toplanması, enerji 
piyasalarının endüstriyel organizasyonunda bazı 
değişikliklere yol açtı. Toplanan veriyi kullanarak 

1  Valocchi, M., Juliano, J., & Schurr, A. (2014). Switching 
perspectives: Creating new business models for a changing 
world of energy. In Smart Grid Applications and Develop-
ments (pp. 165-182). Springer London.

2  Bae, M., Kim, H., Kim, E., Chung, A. Y., Kim, H., & Roh, J. 
H. (2014). Toward electricity retail competition: Survey and 
case study on technical infrastructure for advanced electri-
city market system. Applied Energy, 133, 252-273.

katma-değer yaratma potansiyeli olan ancak elekt-
rik piyasasının arz zincirinin hiçbir halkasında yer 
almayan yeni oyuncular ortaya çıktı. Bu oyuncula-
rı, sayaç verisini kullanarak tüketiciler için bir dizi 
hizmet veya ürün geliştiren taraflar olarak sınıflan-
dırabiliriz. (Council of European Energy Regulators, 
20153). Piyasadaki bu yeni oyuncular, tüketici adına 
hareket edebilir ya da tüketicinin enerji piyasasında 
veya enerji tüketiminde daha iyi seçim yapmasına 
yardımcı olabilir. Örneğin, bu oyuncular, enerji tü-
ketim analizi yapmak, enerji tasarrufu konusunda 
danışmanlıkta bulunmak gibi katma değeri olan 
hizmetler sunabilir. Bunların yanı sıra bu oyuncular, 
dinamik fiyatlama konusunda danışmanlık sunabilir 
veya talep-tepkisi hizmetleri verebilir. Özetle, akıllı 
altyapı tarafından üretilen verinin yeni oyuncular 
tarafından kullanılarak piyasaya yeni ürünler ya da 
hizmetler sunulması, piyasadaki rekabetçi dinamik-
leri etkileyecektir.

Yeni sorun: Tüketicinin mahremiyeti 
Tüketicilerin enerji sarfiyatı hakkında ayrıntılı 

bir şekilde verinin toplanması, yukarıda sözü edilen 

3  CEER (2015). CEER Advice on Customer Data Mana-
gement for Better Retail Market Functioning Electricity and 
Gas, Ref: C14-RMF-68-03, 19 March 2015.

faydaların yanında bazı yeni sorunların da gündeme 
gelmesine yol açtı. Bu sorunların başında da mahre-
miyet geliyor. Bireylerin elektrik tüketim kalıpları tü-
keticinin kimliği, hayat tarzı, hangi saat dilimlerinde 
evinde olduğu gibi birçok hassas bilgiyi barındırıyor. 
Böylesi hassas bilgilerin tedarikçilere ya da şebeke 
operatörlerine iletimi sırasında ortaya çıkacak gü-
venlik zaafiyeti, kişisel güvenlikle ilgili birçok prob-
lemin ortaya çıkmasına yol açabilir. Bununla birlikte, 
mahremiyet konusunda takıntılı olan tüketiciler, ve-
rilerini paylaşmak konusunda gönülsüz olabilir. Bu 
nedenlerden ötürü, akıllı sayaçlarda ve bilgi tekno-
lojisi altyapısında güvenliğin geliştirilmesi oldukça 
önemlidir.

Tüketicilerin elektrik tüketimleri hakkında topla-
nan veri ile ilgili önemli hususlardan birisi de top-
lanan verinin standardizasyonunun sağlanmasıdır. 
Verinin standardizasyonu, piyasada şeffaflığı artıra-
rak ve tedarikçilerin ürün veya hizmet geliştirmede 
etkinliklerinin artmasını sağlayarak tedarik piyasa-
sında rekabetin canlanmasına katkıda bulunacaktır. 
Ancak veri standardizasyonunun hangi otorite tara-
fından nasıl belirleneceği çözülmesi gereken önemli 
bir meseledir.

Toplanan veri ile ilgili bir başka önemli konu da 
verinin hangi taraflara hangi maliyetle sunulacağıdır. 
Bu noktada, tüketicilerin hiçbir ilave maliyetle karşı-
laşmadan kendi elektrik tüketim verilerine ulaşma-
ları esastır. Öte yandan, elektrik tüketim verilerinin 
tüketici dışındaki taraflarla paylaşılmasında veriyi 

toplayan dağıtım/sayaç operatörünün ayrımcı nite-
likte olmayan bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. 
Bu bağlamda, toplanan elektrik tüketim verisinin tü-
ketici dışındaki taraflarla ayrımcı nitelikte olmayan 
bir şekilde paylaşımında en önemli belirleyicilerden 
birisi maliyettir. Yeni ürün veya hizmet geliştirmek 
ve katma değer yaratmak için tüketim verisini kul-
lanmak isteyen diğer oyuncular, bu veriye erişmek 
için bir maliyete katlanmak zorundadır. Söz konusu 
maliyetin yüksek belirlenmesi, tedarik piyasasında-
ki potansiyel oyuncular için piyasaya giriş engelidir. 
Dolayısıyla, veriye erişim maliyetinin makul bir dü-
zeyde belirlenmesi gerekliliği ortaya çıkıyor. Sözü 
edilen bu hususların dikkate alınmaması durumun-
da, enerji tedarik piyasalarında rekabet otoritele-
rinin bile devreye girmesine yol açacak (sözleşme 
yapmayı reddetme veya erişim fiyatlaması gibi) re-
kabet problemleri ortaya çıkabilecektir.

Sonuç
Enerji tedarik piyasalarında, ihtiyaçlarının daha 

fazla bilincinde olan tüketiciler, enerji tedarikçisi 
ve tarifesi seçiminde daha etkin kararlar alacaktır. 
Bununla birlikte, tüketicilerin elektrik tüketimi dav-
ranışları hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip olan 
piyasa katılımcıları, tüketicilerin ihtiyaçlarına ve 
beklentilerine uygun ürün ya da hizmetleri suna-
bilecektir. Sonuç olarak, akıllı altyapının unsurları, 
bilgisel problemleri azaltmak suretiyle enerji teda-
riki rekabetinin gelişimine önemli katkılar sağlama 
potansiyeli taşıyor. 
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dünyaya duyuran ekip, elektrikli araç ve enerji de-
polama teknoloji geliştiricileri için büyük heyecan 
yarattı. Dr. Goodenough ve Cockrell’in üst düzey 
araştırma görevlisi Maria Helena Braga’nın en yeni 
ortak çalışması olan proje; yanıcı olmayan, yüksek 
enerji yoğunluğuna, hızlı şarj oranlarına sahip, uzun 
bir çevrim ömrüne düşük maliyet ile ulaşabilen, tü-
müyle katı halde bir batarya ve deşarj sisteminden 
oluşuyor. 

Dr. Goodenough projeyi tanıtırken; “Maliyet, em-
niyet, enerji yoğunluğu, şarj ve deşarj oranları, devre 
ömrü, pil ile çalışan otomobillerin daha yaygın ola-
rak kullanılabilmesi için kritik önem taşıyor. Çalışma 
sonuçlarımızın bugünün pillerinde var olan sorunla-
rın birçoğunu çözdüğüne inanıyoruz” açıklamasında 
bulundu.

Araştırmalar yeni pil hücrelerinin bugünkü lit-
yum-iyon pillerin en az üç katı kadar enerji yoğun-
luğuna sahip olduğunu gösteriyor. Bir pil hücresinin 
enerji yoğunluğu, elektrikli bir arabaya sürüş mesa-
fesi veriyor. Bu nedenle, daha yüksek bir enerji yo-
ğunluğu, bir arabanın şarj arasında daha fazla mil 
kullanabilmesi anlamına geliyor. Dr. Goodenough ve 

ekibinin geliştirdiği bu yeni formül, daha uzun sü-

reli pillere, “saat yerine dakikalarla ifade edilebilen” 

daha hızlı bir şarj oranına ve daha fazla sayıda şarj 

ve deşarj döngüsüne izin veriyor.

“Odak noktamız elektrikli araçlar”
Dr. Goodenough yeni projesine olan inancını şöy-

Lityum iyon pillerin en az üç katı kadar enerji yoğunluğuna sahip tümü katı halde olarak ilk kez 
geliştirilen piller ile daha güvenli, hızlı şarj edilebilen ve uzun ömürlü mobil cihazlara, elektrikli 
otomobillere ve enerji depolama teknolojilerine geçiş mümkün hale geldi

Lityum iyon pillere 
“katı” rakip geldi

Prof. Dr. Goodenough 2013 yılında Barack Obama tarafından onur ödülüne ve Teknoloji,  
Yenilikçilik Ulusal Madalyası’na layık görüldü

ABD ENERJİ BAKANLIĞI DA  
PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Lityum iyon pillerin çoğu, iki elektrot ve sıvı du-
rumdaki elektrolitten oluşuyor. Sorun, bu elektro-
litin çok yanıcı olmasından kaynaklanıyor. Zarar 
görmesi halinde pil, alev alıyor. Katı hal pilleri ise 
sıvı elektrolitten kurtularak, onun yerine farklı bir 
maddeyi koyuyor. Elektrotların arasında iyon ile-
timini sağlayacak olan bu madde, genellikle farklı 
metallerin karışımından oluşuyor. Teknolojiyi heye-
can verici kılan diğer özelliği ise, hücrelerinde sıvıya 
yer vermediği için daha az yalıtım katmanına sahip 
olması ve dolayısıyla daha küçük, daha hafif olabil-
mesi. Dolayısıyla katı hal pilleri, daha hafif ve gü-
venli pillere ihtiyaç duyan otomobil üreticileri için 
oldukça ilgi çekici hale geliyor. ABD Enerji Bakan-
lığı’nın ARPA-E bölümü, katı hal pilleri geliştirmek 
üzere birden fazla proje yürütüyor.

Gün geçmiyor ki yeni bir pil teknolojisinden bah-

setmeyelim. Almanya doğumlu Mühendis, Fizikçi ve 

Kimyager Prof. Dr. John B. Goodenough ve ekibi bir 

kez daha devrim niteliğinde bir buluşa imza atmış 

durumda. Dr. Goodenough henüz “Nobel ödüllü” bir 

şöhretin sahibi olmasa da, bilime katkısı evrensel bir 

etkiye sahip. 1980’de şarj edilebilir lityum-iyon pilini 

keşfeden Dr. Goodenough, bu icattaki katkılarından 

dolayı 2013 yılında Barack Obama tarafından onur 

ödülüne ve Teknoloji, Yenilikçilik Ulusal Madalyası’na 

layık görüldü. 2014 yılında lityum iyon pil teknolojile-

rine katkılarından dolayı Ulusal Mühendislik Akade-

misi’nin en önemli ödülü olan Charles Stark Draper’ı 

da kazandı. Şimdilerde 94 yaşında ve durmak bilme-

den keşfetmeye devam ediyor. Austin Texas Üniver-

sitesi Cockrell Mühendislik Fakültesi’nde çalışma-

larına devam eden Dr. Goodenough, lityum iyon pil 

teknolojilerinin eşbaşkanlığını yürütüyor. Ekip yakın 

zamanda tümü katı halde olan ilk pilleri geliştirdik-

lerini açıkladı. 

Energy & Environmental Science dergisi tarafın-

dan yayınlanan makaleleri ile en yeni teknolojilerini 
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le anlatıyor: Motivasyonum, modern toplumu fosil 

yakıtlar bağımlılığından kurtarmak. Bu nedenle, en 

yeni ürünümüzün uygulanabilir olmasındaki odak 

noktamız elektrikli araçlar. Düşük maliyetli, yanı-

cı olmayan ve yüksek enerji yoğunluğu ile uzun bir 

döngüye sahip katı hal pili, hızlı şarj ve deşarj oran-

ları ile elektrikli araçlar için en uygun seçenek.

Lityum esaslı pillerin yeni nesillerin büyüyen güç 

ihtiyaçları için tehlikeli, pahalı ve yetersiz olduğu gi-

derek daha fazla görülmeye başladığından Goode-

nough, hem daha düşük maliyetli hem de hafif olan 

güvenli katı pillerin geliştirilmesi yoluyla bir çözüm 

aradıklarını belirtiyor. Geliştirilen teknolojinin önem-

li başka bir avantajı da pil hücrelerinin çevre dostu 

malzemelerden yapılabilmesi. Cam elektrolitler lit-

yum için düşük maliyetli sodyumun yerini almasını 

sağlıyor ve sodyum, yaygın olarak bulunan deniz su-

yundan elde ediliyor.

“Metal bıyık” sorununu ortadan kaldırdılar
Günümüzün lityum iyon pilleri, lityum iyonlarını 

anot (pilin negatif tarafı) ve katot (pilin pozitif tara-

fı) arasında taşımak için sıvı elektrolitleri kullanıyor. 

Bir pil hücresi çok hızlı bir şekilde şarj edilirse, sıvı 

elektrolitlerin arasından dendritler veya diğer bir 

ifadeyle “metal bıyık” oluşturup çaprazlayabilir ve 

kısa devreye, patlamaya, yangına neden olabiliyor.

Araştırmacılar, sıvı elektrolitler yerine, gelenek-

sel lityum pillerin en büyük kusurlarından biri olan 

dendritler olmadan alkali metal anot kullanılması-

nı sağlayan cam elektrolitler kullanarak çözümü 

buldu. Geleneksel bir pille mümkün olmayan alkali 

metal anot (lityum, sodyum veya potasyum) kulla-

nılması, katotun enerji yoğunluğunu arttırarak uzun 

bir çevrim ömrü sağlıyor. Yapılan deneylerde, araş-

tırmacı hücrelerin düşük hücre direnci ile 1.200’den 

fazla döngü-çevrim gösterdiği belirlendi.

Araştırmacı Braga pil üretiminin kolaylaştığını şu 

cümleler ile vurguluyor: “Kullandığımız cam elekt-

rolitler, hem katot hem de anot tarafında dendritler 

olmaksızın alkali metalleri plaka haline getirme ve 

sıyırma olanağı tanıyor. Bu da pil hücresi üretimini 

oldukça basitleştiriyor.”

Goodenough ve Braga, batarya ile ilgili araştır-

malarını geliştirmeye devam ediyor ve birkaç patent 

üzerinde daha çalışıyorlar. Kısa vadede, yeni malze-

melerle elektrikli taşıtlar ve enerji depolama aygıt-

ları geliştirmek ve test etmek için pil üreticileri ile 

çalışmayı umuyorlar. Ka
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-20 DERECEDE BİLE ÇALIŞIYOR
Özellikle sıfır dereceli havalarda iyi performans 
göstereceği belirtilen pillerdeki katı cam elektrolit-
ler -20 derece sıcaklıkta çalışıp yüksek iletkenlik 
gösterebiliyor. Geliştirilen piller, 60 derece Celsius 
(60 C°) altında çalışabilen ilk tamamen katı hal pil 
hücresi olma özelliğini taşıyor. UT Austin Teknoloji 
Ticareti Ofisi aracılığıyla, katı cam elektrolitlerin bi-
leşimi ve özelliklerinden yararlanılarak geliştirilen 
bu yeni elektrolit türünün patenti alındı.

Yönetmek her zaman belli işlerin yetişmesi için 
son tarihleriyle birlikte gelir. Çeyrek sonu, yılsonu 
envanteri, önümüzdeki yıla yönelik bütçe hazırlığı, 
planlama, fatura ödemesi, bordro... Yönetmek söz 
konusu olduğunda, işlerin yapılması ve bunun da 
doğru zamanda yapılması gerekiyor.

Liderlerin ise nihai tarihleri çok   nadiren vardır: 
Her zaman çevresinde insanlar olur ve insanların 
onları beklemesine izin verilir. Liderlere çevresin-
dekileri daha sonra tanıyabilme olanağı koşulsuz 
sunulabilir. Liderler için “bir gün” demek, organizas-
yonlarında yükselen herhangi birine danışmanlık 
yapmaları için mükemmel bir zaman kavramıdır. 
Liderlik dünyasında yarınlar her zaman olacak ama 
takvimlerinde “bir gün” veya “yarın” bulmaları ise 
her zaman mümkün olmayabilir. 

Şimdiye dek sorduğum her lider, organizasyon-
larının parçası olan çevresindeki insanların en bü-
yük varlıkları olduğunu ancak sadece bir hafta bo-
yunca onları takip edebildiklerini söyledi. Liderlerin 
sorumlulukları ve faaliyetleri kendi isteklerine bağlı 
gibi sanılırken, tüm yönetim konuları ise daha ön-
celikli görünür. İşte tam da bu anlayışın kesinlikle 

yanlış olduğundan emin olabilirsiniz.
Gerçek şu ki liderlik meselesi sadece önemli gibi 

görülürken; yönetim unsurları acil nitelikli kabul edi-
lir. Çoğumuzun içinde olduğu bu hızlı tempolu, reka-
betçi çalışma ortamında, neredeyse hep daim “acele 
etmek” daha büyük önem taşır. Ancak en iyi ve etkili 
liderlerin tüm bu “aciliyetler”in kazanmasına izin 
vermediği bir şey var: “Takvimlerini gerçek anlamda 
liderlik faaliyetleri yapmak için planlamak”. Bu anla-
yıştaki liderler, çevrelerindeki insanlarla etkileşime 
geçmek için zaman ayırır, onları tanımak için işyer-
lerini daha sık ziyaret eder ve tam anlamıyla takvim-
lerini daha anlamlı kullanır.

Otantik liderler, insanların hayatlarına dahil ol-
madan ve onlarla etkileşime girmeden organizas-
yonlarına liderlik edemeyeceklerinin farkındadır. 
İnsanları umursamadan yönetemeyeceklerini anlar; 
onları tanımadan ne kadar önemsediklerini göstere-
meyeceklerini de bilirler. Otantik bir lider olun. Acil 
”şeyler”i ön planda tutarak sizin ve kuruluşunuzun 
başarısı için mutlak önemi olan “gerçek liderliğin” 
önemini asla unutmayın.

Liderliğin Önemi

Eğer otantik bir liderseniz yani liderliğiniz 
samimiyet, sahicilik ve doğallık üzerine 
kuruluysa liderliğin insanları ilgilendirdiğini 
biliyor; her şeyin yönetildiğini ve insanların 
da yönetildiğini anlıyorsunuz demektir. 
Tüm yöneticiler aynı zamanda lider 
değildir ancak tüm liderlere aynı yönetim 
sorumlulukları veriliyor
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2017 yılı Mayıs ayında gerçek-
leşen toplam 22.954 GWh elekt-
rik üretimin yüzde 69,9’u serbest 
üretim şirketleri tarafından ger-
çekleştirilmiştir. Serbest üretim 
şirketlerinin üretimdeki payı bir 
önceki aya göre, 0,3 puan artar-
ken geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre 4,7 puan yükseliş gösterdi. 

Serbest üretim şirketlerini, 
yüzde 14 oranla EÜAŞ santral-
leri ve yüzde 11,3’lük oran ile 
Yap-İşlet santralleri izlemektedir. 
Toplam üretimin yüzde 4,8’ine 
karşılık gelen miktar ise Yap-İş-
let-Devret Santralleri ve İşletme 
Hakkı Devir santralleri tarafından 

üretilmiştir1.
Gerçekleşen elektrik üretimi 

kaynak bakımından incelendiğin-
de ise 2017 Mayıs ayında toplam 
üretimin yüzde 32,7’sinin doğal 

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

yüzde1,7 oranında katkıda bulunmuştur. Diğer termik santrallerin3 
üretimdeki payı ise yüzde1,5 olarak gerçekleşmiştir.  

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2017 Mayıs ayında 
termik santrallerin gerçekleşen toplam üretimdeki payı yüzde 60,5 olarak 
kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik 
üretiminin payı ise yüzde 39,5 olarak gerçekleşmiştir.4 

 

2016 yılı Mayıs ayında 117,50 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama takas 
fiyatı (PTF), 2017 yılı Mayıs ayında, bir önceki yıla göre yüzde 29,7 
oranında artarak 152,36 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Bu dönemde 
gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (145,13 TL/MWh) yüzde 5 
oranında artış göstermiştir.  

Mayıs 2017’de en yüksek ortalama piyasa takas fiyatı 24 Mayıs Perşembe 
günü 164,03 TL/MWh olarak gerçekleşirken en düşük günlük ortalama 
PTF ise 8 Mayıs Pazartesi gününde 113,44 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. 
Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise en yüksek PTF 
değerinin 3 Mayıs Çarşamba günü saat 11:00’de 207,83 TL/MWh, en 
düşük PTF değerinin ise 28 Mayıs Cumartesi günü saat 06:00’da 30,00 
TL/MWh olarak gerçekleştiği görülmektedir.  

                                            
3 Fuel-oil, nafta, motorin ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak sınıflandırılmaktadır. 
4 2017 Mayıs verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 31 Mayıs 2017 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır. 
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2017 yılı Mayıs ayında gerçekleşen toplam 22.954 GWh elektrik üretimin 
yüzde 69,9’u serbest üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı bir önceki aya göre, 0,3 puan 
artarken geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 4,7 puan yükseliş gösterdi.  

Serbest üretim şirketlerini, yüzde 14 oranla EÜAŞ santralleri ve yüzde 
11,3’lük oran ile Yap-İşlet santralleri izlemektedir. Toplam üretimin yüzde 
4,8’ine karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-Devret Santralleri ve İşletme 
Hakkı Devir santralleri tarafından üretilmiştir1. 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise 2017 
Mayıs ayında toplam üretimin yüzde 32,7’sinin doğal gaz ve LNG 
santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Barajlı hidroelektrik 
santraller bu ay toplam üretimin yüzde18,6’sını karşılarken akarsu tipi 
hidroelektrik santraller ise yüzde13,5 oranıyla üretime katkıda 
bulunmuştur. İthal kömür santralleri mayıs ayında toplam üretimin yüzde 
12,4’ünü karşılarken yerli kömür santralleri ise yüzde13,9 oranında katkı 
yapmıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar enerjisi santralleri 
toplam üretime yüzde 5,7, jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise 

                                            
1 Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı Kamusal Raporlardan alınmıştır. 
2 Jeotermal ve Güneş enerjisi santralleri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıflandırılmıştır. 

gaz ve LNG santralleri tarafından 
gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Barajlı hidroelektrik santraller bu 
ay toplam üretimin yüzde18,6’sı-
nı karşılarken akarsu tipi hidro-
elektrik santraller ise yüzde13,5 
oranıyla üretime katkıda bulun-
muştur. İthal kömür santralleri 
mayıs ayında toplam üretimin 
yüzde 12,4’ünü karşılarken yerli 
kömür santralleri ise yüzde13,9 
oranında katkı yapmıştır. Yeni-
lenebilir enerji santrallerinden 
rüzgar enerjisi santralleri top-
lam üretime yüzde 5,7, jeotermal 

ve güneş enerjisi santralleri2 ise 
yüzde1,7 oranında katkıda bulun-
muştur. Diğer termik santrallerin3 
üretimdeki payı ise yüzde1,5 ola-
rak gerçekleşmiştir. 

TEİAŞ tarafından yayımla-
nan üretim verilerine göre, 2017 
Mayıs ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki 
payı yüzde 60,5 olarak kaydedil-

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

3  Fuel-oil, nafta, motorin ve biyo-
kütle santralleri diğer termik santraller 
olarak sınıflandırılmaktadır.

miştir. Yenilenebilir enerji kay-
naklarından elde edilen elektrik 
üretiminin payı ise yüzde 39,5 
olarak gerçekleşmiştir.4

2016 yılı Mayıs ayında 117,50 
TL/MWh olarak gerçekleşen or-
talama takas fiyatı (PTF), 2017 
yılı Mayıs ayında, bir önceki yıla 
göre yüzde 29,7 oranında artarak 
152,36 TL/MWh olarak kaydedil-
miştir. Bu dönemde gerçekleşen 
ortalama PTF, bir önceki aya göre 
(145,13 TL/MWh) yüzde 5 oranın-

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

 

2017 yılı Mayıs ayında pik saatlerde5 173,45 TL/MWh olarak gerçekleşen 
ortalama PTF, bir önceki ayın pik saatler ortalaması olan 164,07 
TL/MWh’lik değere göre yüzde 5,7 oranında artmıştır6.  

2017 yılı Nisan ayında pik dışı (off-peak) saatler ortalaması 126,20 
TL/MWh iken, bu değer 2017 yılı Mayıs ayında 131,28 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiş ve yüzde 4 oranında bir artış kaydetmiştir. 

 

2016 yılı Mayıs ayı içerisinde toplam 22.212 GWh olan elektrik talebi, 
2017 yılı Mayıs ayında bir önceki yıla göre yüzde 2,89 oranında artış 

                                            
5 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-08:00 arasındaki saatleri ifade 
eder. 
6 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır. 
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da artış göstermiştir. 
Mayıs 2017’de en yüksek ortala-

ma piyasa takas fiyatı 24 Mayıs Per-
şembe günü 164,03 TL/MWh olarak 
gerçekleşirken en düşük günlük 
ortalama PTF ise 8 Mayıs Pazarte-
si gününde 113,44 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları 
saatlik bazda incelendiğinde ise en 
yüksek PTF değerinin 3 Mayıs Çar-
şamba günü saat 11:00’de 207,83 
TL/MWh, en düşük PTF değerinin 
ise 28 Mayıs Cumartesi günü saat 
06:00’da 30,00 TL/MWh olarak ger-
çekleştiği görülmektedir. 

2017 yılı Mayıs ayında pik saat-
lerde5 173,45 TL/MWh olarak ger-
çekleşen ortalama PTF, bir önceki 
ayın pik saatler ortalaması olan 
164,07 TL/MWh’lik değere göre yüz-
de 5,7 oranında artmıştır6. 

2017 yılı Nisan ayında pik dışı 
(off-peak) saatler ortalaması 126,20 
TL/MWh iken, bu değer 2017 yılı Ma-
yıs ayında 131,28 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiş ve yüzde 4 oranında 
bir artış kaydetmiştir.

2016 yılı Mayıs ayı içerisinde top-
lam 22.212 GWh olan elektrik tale-
bi, 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki 
yıla göre yüzde 2,89 oranında artış 
göstererek 22.854 GWh değerine 
yükselmiştir7. 2016 yılı Mayıs ayında 

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 Ge-
lişim Raporları PTF ortalamaları kullanıl-
maktadır.

7  2016 yılı için saatlik veriler YTBS Ka-

göstererek 22.854 GWh değerine yükselmiştir7. 2016 yılı Mayıs ayında 
29.436 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2017 yılı Mayıs ayında 
30.718 MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

2017 yılı Nisan ayı sonunda 79.621 MW olan toplam kurulu güç değeri 
443 MW’lık artışla 2017 yılı Mayıs ayı sonunda 80.035 MW olarak 
kaydedilmiştir. Toplam kurulu gücün yüzde 61,7’lik (49.398 MW) kısmını 
serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu 
güçteki payı yüzde 25,3 (20.243 MW) seviyesindedir.8 Yap işlet santralleri 
yüzde 7,6’lık (6.102 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri 
yüzde 1,7’lik (1.379 MW), işletme hakkı devredilen santraller yüzde 2’lik  
(1.639 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız santrallerin toplam kurulu güç 
içindeki payı ise yüzde 1,6 (1.275 MW) olarak kaydedilmiştir.  

                                            
7 2016 yılı için saatlik veriler YTBS Kamusal Raporlar’dan, aylık toplam talep verisi ise TEİAŞ’ın yayımladığı 
2016 yılı raporundan alınmıştır. 
 
8 Kaynak olarak 31 Mayıs 2017 tarihli TEİAŞ Kurulu Güç Raporu kullanılmaktadır. 

 

2017 yılı Mayıs ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün yüzde 28,3’lük 
kısmı (22.638 MW) doğal gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile 
karşılanırken, yüzde 24,6’lık kısmı (19.724 MW) barajlı hidrolik santraller 
tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini yüzde 12,3’lük (9.873 MW) 
oran ile yerli kömür9 santralleri ve yüzde 9’luk oranla (7.474 MW) ithal 
kömür santralleri izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik santraller yüzde 9’luk 
bir orana (7.243 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün 
yüzde 7,7’lik bir kısmını (6.145 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu 
gücün yüzde 2,5’lik kısmı (2.016 MW) diğer yenilenebilir enerji 
santralleri11, yüzde1,1’lik kısmı (900 MW) ise diğer termik santraller12 
tarafından oluşturulmaktadır. TEİAŞ tarafından çok yakıtlılar olarak 
sınıflandırılan termik santrallerin kurulu güç içindeki payı ise yüzde 5 
olarak (4.021 MW) kaydedilmiştir.  

                                            
9 Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır. 
10 Veriler TEİAŞ Yük Tevzi Merkezi Kurulu Güç raporlarından alınmıştır. 
11 Lisanslı ve lisanssız güneş santralleri ve jeotermal santralleri “Diğer Yenilenebilir” santralleri olarak 
sınıflandırılmıştır. 
12 Fuel-oil, nafta, motorin ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak sınıflandırılmaktadır. 

29.436 MWh olarak ölçülen saat-
lik ortalama talep, 2017 yılı Mayıs 
ayında 30.718 MWh olarak ger-
çekleşmiştir. 

2017 yılı Nisan ayı sonunda 
79.621 MW olan toplam kuru-
lu güç değeri 443 MW’lık artış-
la 2017 yılı Mayıs ayı sonunda 
80.035 MW olarak kaydedilmiş-
tir. Toplam kurulu gücün yüzde 
61,7’lik (49.398 MW) kısmını ser-
best üretim şirketleri oluşturur-
ken, EÜAŞ santrallerinin toplam 
kurulu güçteki payı yüzde 25,3 
(20.243 MW) seviyesindedir.8 
Yap işlet santralleri yüzde 7,6’lık 
(6.102 MW) bir orana sahip iken, 
yap işlet devret santralleri yüzde 
1,7’lik (1.379 MW), işletme hakkı 
devredilen santraller yüzde 2’lik  
(1.639 MW) bir orana sahiptir. Li-

musal Raporlar’dan, aylık toplam talep 
verisi ise TEİAŞ’ın yayımladığı 2016 yılı 
raporundan alınmıştır.

8  Kaynak olarak 31 Mayıs 2017 ta-
rihli TEİAŞ Kurulu Güç Raporu kullanıl-
maktadır.

sanssız santrallerin toplam kuru-
lu güç içindeki payı ise yüzde 1,6 
(1.275 MW) olarak kaydedilmiştir. 

2017 yılı Mayıs ayı sonunda 
oluşan toplam kurulu gücün yüz-
de 28,3’lük kısmı (22.638 MW) 
doğal gaz ve LNG yakıt tipi sant-
ralleri ile karşılanırken, yüzde 
24,6’lık kısmı (19.724 MW) barajlı 
hidrolik santraller tarafından kar-
şılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini 
yüzde 12,3’lük (9.873 MW) oran 
ile yerli kömür9 santralleri ve 
yüzde 9’luk oranla (7.474 MW) it-
hal kömür santralleri izlemekte-
dir. Akarsu tipi hidrolik santraller 
yüzde 9’luk bir orana (7.243 MW) 
sahipken, rüzgâr santralleri top-
lam kurulu gücün yüzde 7,7’lik bir 
kısmını (6.145 MW) oluşturmak-
tadır10. Toplam kurulu gücün yüz-

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

10  Veriler TEİAŞ Yük Tevzi Merkezi 
Kurulu Güç raporlarından alınmıştır.

de 2,5’lik kısmı (2.016 MW) diğer 
yenilenebilir enerji santralleri11, 
yüzde1,1’lik kısmı (900 MW) ise 
diğer termik santraller12 tara-
fından oluşturulmaktadır. TEİAŞ 
tarafından çok yakıtlılar olarak 
sınıflandırılan termik santralle-
rin kurulu güç içindeki payı ise 
yüzde 5 olarak (4.021 MW) kay-
dedilmiştir. 

2016 yılı Mayıs ayında 3,15 
milyar m3 olarak kaydedilen 
toplam doğal gaz tüketimi, 2017 
yılı Mayıs ayında yüzde 16,7 ora-
nında bir artış ile 3,67 milyar m3 

olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğal 
gaz miktarı 2016 yılı Mayıs ayın-
da 0,85 milyar m3 iken bu mik-
tar, 2017 yılının aynı döneminde 
yüzde 30,6 oranında artarak 1,11 
milyar m3 olarak kaydedilmiştir13. 
Elektrik santrallerinde tüketilen 
doğal gaz miktarının toplam do-
ğal gaz tüketimine oranı 2016 yılı 
Mayıs ayında yüzde 27 iken, bu 
oran 2017 Mayıs ayında yüzde 
30,3 olarak gerçekleşmiştir.

11  Lisanslı ve lisanssız güneş sant-
ralleri ve jeotermal santralleri “Diğer 
Yenilenebilir” santralleri olarak sınıf-
landırılmıştır.

12  Fuel-oil, nafta, motorin ve biyo-
kütle santralleri diğer termik santraller 
olarak sınıflandırılmaktadır.

13   2017 yılı Mayıs ayı Elektrik üre-
timi için tüketilen toplam doğalgaz 
miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 
raporlarından alınmaktadır. Yuvarla-
malardan dolayı hesaplanan oranlarda 
farklılık bulunabilir.

 

2016 yılı Mayıs ayında 3,15 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz 
tüketimi, 2017 yılı Mayıs ayında yüzde 16,7 oranında bir artış ile 3,67 
milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal 
gaz miktarı 2016 yılı Mayıs ayında 0,85 milyar m3 iken bu miktar, 2017 
yılının aynı döneminde yüzde 30,6 oranında artarak 1,11 milyar m3 olarak 
kaydedilmiştir13. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının 
toplam doğal gaz tüketimine oranı 2016 yılı Mayıs ayında yüzde 27 iken, 
bu oran 2017 Mayıs ayında yüzde 30,3 olarak gerçekleşmiştir. 

 

                                            
13  2017 yılı Mayıs ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. Yuvarlamalardan dolayı 
hesaplanan oranlarda farklılık bulunabilir. 
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13  2017 yılı Mayıs ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. Yuvarlamalardan dolayı 
hesaplanan oranlarda farklılık bulunabilir. 
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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 SOSYAL MEDYA 
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Abone Olmak İçin...
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� İGDAŞ, 5 bin kişiyi INGAS’da buluşturacak
� Yenilenebilir enerjide sübvansiyonlar kalkmalı
� Dev akaryakıt dağıtım şirketinin lisansı iptal mi olacak?
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