
enerji_yatirimi_20x26,5.pdf   1   23.09.2016   15:10

Tü
rk

iye
 En

er
ji 

Va
kf

ı •
 Yı

l: 4
 • 

Sa
yı

: 4
0 

• E
Kİ

M
 2

01
6

Abone Olmak İçin...

� Nükleer lisansı için dev adım
� Türkiye-Rusya ilişkisi nereye gidiyor?
� Dağıtım şirketlerinin çağrı merkezi atağı
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Türkiye, her zaman krizleri 
fırsata çevirmesini bilmiş 
bir ülkedir. Birkaç ay içinde 
yaşananlar, bu saptamanın 
doğruluğunu bir kez daha 
gösteriyor. Önce İsrail, ar-
kasından Rusya ile yaşanan 
gerginliğin yerini dostluk 
mesajlarına bırakmasının 
ardından özellikle enerjide 
çok önemli gelişmeler ya-
şanmaya başlandı. Türki-
ye’nin enerji koridoru olma 
isteğini ve iddiasını güç-
lendiren bu gelişmeler, ya-
kında meyvesini vermeye 
başlayacak. İsrail ile devam 
eden yeni doğal gaz boru 
hattı görüşmeleri, yeniden 
başlayan Türk Akımı pro-
jesi, sektörümüz açısından 
oldukça önemli ve olumlu 
adımlar... 
İşte böylesi bir dönem-
de İstanbul’da yapılacak 
23. Dünya Enerji Kongre-
si, bu alandaki iddiamızı 
güçlendirecek bir ulusla-
rarası toplantı niteliğine 
büründü. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın himayesinde 
yapılacak kongrenin kuş-
kusuz en önemli ve sürpriz 
konuğu Rusya Devlet Baş-
kanı Vladimir Putin ola-
cak. Kongrede çok önemli 
ve süpriz işbirlikleri ile 

imzalara tanıklık edeceğiz. 
Dünyaya özellikle de Ba-
tı’ya önemli mesajlar vere-
cek olan Putin’in ziyareti 
sektörümüzün yeniden ha-
reketleneceğinin de işare-
ti. Kongrede çok önemli ve 
sürpriz işbirlikleri ve imza-
lara tanıklık edeceğiz
Hem Türk Akımı’nın yeni-
den konuşulmaya başlan-
ması hatta ön izinlerin ve 
anlaşmalarının yapılıyor 
olması hem de durma nok-
tasına gelen Akkuyu’da 
çalışmaların tekrar başla-
ması, sadece yurtdışı değil, 
yurtiçinde de sektörümüze 
büyük ivme kazandıracak. 
Öte yandan ekonomiyi can-
landırmak için art arda 
açıklanan önlem ve paket-
lerin de önemli bir kısmını 
enerjinin oluşturduğunu 
görüyoruz. Başbakan Bi-
nali Yıldırım tarafından 
Diyarbakır’da açıklanan ve 
bölgenin gelişimini sağla-
yacak olan yatırım pake-
tinden aslan payını enerji 
alacak. Ayrıca hem Enerji 
Bakanlığı hem de EPDK’nın 
uygulamaya soktuğu yeni 
düzenlemeler, bürokrasiyi 
azaltıp yatırımcıların önü-
nü açacak adımlar olarak 
okunuyor. Özellikle yakın-

da Resmi Gazete’de yayım-
lanıp yürürlüğe girecek 
olan nükleer santral lisans 
sürecinin kolaylaştırılması, 
Enerji Bakanlığı’nın yer-
li kaynakları kullanmayı 
artırmak için Türkiye’nin 
maden haritasını yenileme 
çalışmaları bu alandaki 
önemli gelişmeler... 
Yukarıda özetlediğimiz tab-
lonun ışığında hazırladık 
dergimizi. Kapak konumuz 
olan inovasyon, enerji sek-
törünün tamamının ana 
gündemi haline gelmiş du-
rumda. Konu, Dünya Enerji 
Kongresi’nde de ayrıntıla-
rıyla incelenecek. Kongre-
yi oldukça geniş bir ekiple 
izleyip sizlere bir sonraki 
sayımızda aktaracağız. Sek-
törün önemli isimlerinin 
kaleme aldığı hem teknik 
hem de gelecek öngörüsü 
taşıyan konuk yazarlarımız 
yine çok önemli konuları 
gündeme taşıdı. Ankara 
kulislerinden haberlerimiz, 
yurtiçinin yanı sıra dün-
yanın farklı ülkelerindeki 
enerji yatırımları, yeni an-
laşmalar, işbirlikleri kısaca 
sektörün nabzını tutan der-
gimizi beğeneceğinizi ümit 
ediyoruz. 
Keyifli okumalar... 

Dünya Enerji Kongresi’nde  
sürprizlere hazır olun
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olan 23. Dünya Enerji Kongresi, yüzlerce konuğu 
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ZoRlu’NuN 
‘TopluMSAl 

YATIRIM’ TuTARI 3 
MİlYARI AşTI

Zorlu Enerji Grubu, 2014-2015 yılla-
rını kapsayan Sürdürülebilirlik Ra-
poru’nda, toplumsal yatırım miktarı-
nın 2012-2013 dönemine göre yüzde 
171’lik artışla 3 milyar 106 milyon 
TL’ye ulaştığını açıkladı. Faaliyetle-
rinden kaynaklanan karbon ayak izini 
2010 yılından bu yana düzenli olarak 
hesaplayan Zorlu Enerji Grubu, 2014-
2015 yıllarını kapsayan raporunda 
toplam toplumsal yatırım miktarı-
nın 2012-2013 dönemine göre yüzde 
171’lik bir artışla 3 milyar 106 milyon 
TL’ye ulaştığını açıkladı.
Zorlu Enerji Kurumsal İletişim Mü-
dürü Esra Çakır, Zorlu Enerji’nin yur-
tiçinde yenilenebilir kaynaklardan 
elektrik üretimi oranı yüzde 42’den 
yüzde 61’e yükseldiğini belirterek “Ye-
rel istihdam oranı yüzde 75’ten yüzde 
84’e çıktı. Türkiye’nin ulusal ölçekli 
ilk enerji eğitim proje olan ‘Enerjimiz 
Çocuklar İçin’ projesi ile bugüne ka-
dar 190 binin üzerinde çocuğun enerji 
verimliliği, yenilenebilir enerji ve sür-
dürülebilirlik konularında bilinçlen-
mesi sağlandı” dedi. 

ENERjİ pANoRAMA İNDİRİMİ 
DAHA öNcEDEN DuYuRMuşTu

Bir yıla yakın zamandır gün-
demde olan doğal gaza indi-
rim beklentisi geçtiğimiz ay 
gerçekleşti. Enerji Panorama 
dergisi olarak, doğal gazda çift 
haneli indirim olacağı habe-
rini Eylül sayımızda önceden 
duyurmuştuk. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Albayrak, 1 Ekim 
itibariyle bu indirimi yansıtma 
yönünde karar aldıklarını 29 
Eylül’de açıkladı.  1 Ekim’den 
başlamak üzere doğal gazda 
hem tüketiciye, hem de sana-
yiye yüzde 10 oranında indi-

rim yansıtılacak. 

Dört yılı aşkın süredir hep söy-
lediğimiz gibi: “Enerji sektörü-
nü önden takip etmek için her 
ay Enerji Panorama okumak 
yeterli”. Takipte kalın!

26 • Eylül 2016

 ANKARA KULİSİ   

Deniz Suphi 

 �Hareketli ve sıcak bir yaz mevsimini geride bı-

rakmaya hazırlanıyoruz. Henüz sonbahar ve kış 

aylarının nasıl geçeceğiyle ilgili net bir bilgi yok 

ancak ekim sonu itibarıyla ülkenin birçok yerin-

de kombiler yanmaya başlayacak. 

Doğal gaz faturalarının da 

kabaracağı bu dönemde 

milyonlarca abone, 

enerji yönetiminden 

gelecek müjdeli 

haberi bekliyor. 

Zira Enerji Ba-

kanı Berat Al-

bayrak, göreve 

başladığı ilk gün-

lerde ‘doğal gaz-

da indirim olabilir” 

diyerek, bu yöndeki 

beklentiyi artırmıştı. 

Şu günlerde enerji yö-

netimi, doğal gazda indirim için 

çalışıyor. Beklentiler, ekim ayında son 

dakikada bir sürpriz yaşanmazsa doğal gaza çift ha-

neli yani yüzde 10 veya üzerinde indirim bekleniyor. 

Bu beklentiyi güçlendiren bir diğer gelişme de Doğal 

gaz ithalatçılarınının yeni yıl fiyatlarını görüşmek 

üzere bu ay Rus enerji devi Gazprom’la bir araya 

gelecek olmaları… Toplantının en önemli 

gündem maddesinin fiyat müzakeresi 

olacağını söylemeye gerek yok! 

Aslında hampetrol fiyatları-

nın düşmesi Türkiye’nin doğal 

gaz faturasını da ciddi biçimde 

hafifletti. BOTAŞ’ın, doğal gaz 

ortalama alım fiyatı, 350-400 

dolar düzeyinden, bu yılın son 

çeyreğinde 160-170 dolara ka-

dar düştü. BOTAŞ’ın yanı sıra özel 

sektör gaz ithalatçılarının da alım 

fiyatları düştü. Gerek BOTAŞ, gerek-

se özel sektör gaz ithalatçıları, maliyetler 

düşüldüğünde her bin metreküpte 90 dolar karla 

gaz satışı yapıyor.

Ekimde gaza  
çift haneli  
indirim beklentisi

Bir yıla yakın zamandır gündemde olan doğal gaza indirim beklentisi ekim ayında gerçekleşebilir. 

Ankara kulislerinde, düşen ham petrol fiyatları nedeniyle BOTAŞ’ın karının arttığı belirtiliyor. İran ile 

tahkim anlaşmasında sona gelinmesi, ithalatçıların Gazprom’la yapacakları fiyat müzakereleri gaz 

fiyatlarında çift haneli indirimin habercisi olarak görülüyor…

İSRAİl gAZINI ÜRDÜN’e satacak 
anlaşma imzalandı

Amerikan Noble Enerji şirke-
ti, İsrail’in Leviathan saha-
sında üreteceği gazı Ürdün’e 
satmak üzere anlaşma im-
zaladığını açıkladı. Şirketin 
internet sitesinde yer alan 
açıklamaya göre, İsrail açık-
larındaki Leviathan doğal 
gaz sahasında faaliyet gös-
teren Noble, Ürdün’ün ulu-
sal elektrik şirketi NEPCO’ya 
doğal gaz satmak için an-
laşma imzaladı. Anlaşmaya 
göre şirket, gelecek yıllarda 

yapılacak bir boru hattı ile 
Ürdün’e 15 yıl boyunca yıl-
da 3 milyar metreküp olmak 
üzere 45 milyar metreküp-
lük doğal gaz satışı gerçek-
leştireceğini duyurdu. Noble 
Enerji, brüt sözleşme gelirle-
rinin 10 milyar dolar oldu-
ğunu açıkladığı anlaşmanın, 
“al ya da öde” taahhüdü ile 
yapıldığını, fiyatınsa brent 
petrol fiyatı ve şirket taban 
fiyatına göre belirlendiğini 
açıkladı.

 PANO   
Z. Işık Adler 
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ENERjİNİN EN  
BÜYÜklERİ AçIklANDI 

S&P Global Platts tarafından ya-
pılan dünyanın en büyük 250 
enerji şirketi listesinde ilk üç 
sırayı Amerikan enerji şirketi 
ExxonMobil, Koreli Korea Ele-
ctric Power Corp. ve Rus kamu 
enerji şirketi Gazprom aldı. 
Şirketlere ait varlıkların değeri, 
gelir, kâr ve sermayenin hasılası 

dikkate alınan sıralamada liste-
deki tüm şirketler, en az 5 milyar 
dolarlık varlığa sahip.
Geçen yıl 41’inci sırada yer alan 
Korea Electric Power Corp. (Gü-
ney Kore) bu yıl ikinci olarak her-
kesi şaşırtırken, geçen yıl ikinci 
olan Amerikan Chevron’nun 15 
basamak gerileyerek 17’inci sı-

rada yer alması dikkat çekti. Rus 
doğal gaz devi Gazprom ise 5 yıl 
aradan sonra yine dünyanın en 
büyük 3 enerji şirketi arasında 
yer aldı.
Dünyanın en büyük 10 enerji şir-
keti listesi şöyle:
1. ExxonMobil-ABD
2. Korea Electric Power Corp.-Gü-
ney Kore
3. Gazprom-Rusya
4. Philips 66-ABD
5. Valero Energy Corp.-ABD
6. Lukoil-Rusya
7. Rosneft-Rusya
8. Reliance Industries Ltd.-Hin-
distan
9. Surgutneftegaz-Rusya
10. Marathon Petroleum Corp.-
ABD

AkSA, powERElEc gHANA FuARI’NA  
plATİN SpoNSoR olDu

Enerji sektöründe hükümetleri ve firmaları bir 
araya getiren uluslararası Powerelec Ghana 2016, 
1-3 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleşti.

Enerji alanında en son teknolojilerin sektörün 
önemli oyuncuları ile buluştuğu ve yeni pazarlar 
konusunda danışman niteliği taşıyan Powerelec 
Ghana 2016, 1-3 Eylül 2016 tarihleri arasında Ga-
na’nın başkenti Accra’da yapıldı. Fuar, konferans 
oturumları, teknik turlar, panel, sergi günleriyle 
tek bir çatı altında sektöre erişim sağladı.

Fuarın platin sponsoru olan Aksa Jeneratör’ün 
CEO’su Alper Peker, “Gana enerji sektörü için 
önemli ve stratejik bir nokta. Platin sponsor ola-
rak yer aldığımız Powerelec Ghana 2016’da, ener-
ji potansiyelimizi tüm dünyaya göstermek adına 

önemli bir adım daha attık. Aksa Jeneratör olarak 
mevcut pazar şartlarını öğrenip, fırsatları değer-
lendirme açısından büyük önem taşıyan bu fuar-
lara katılarak yurtdışındaki birçok yeni pazarda 
yeni fırsatlar yakalıyoruz” dedi.
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AkDENİZ’İN AkIllI MÜHRÜNÜ 
YABANcIlAR DA İSTİYoR

Yılbaşından itibaren Türki-
ye’de kullanılmaya başla-
nacak olan Akdeniz Elektrik 
Dağıtım AŞ’nin (AEDAŞ), 
yüzde 100 yerli teknolojiy-
le ürettiği “Akıllı Elektronik 
Mühür Sistemi Projesi”ne 
yabancı dağıtım şirketleri-
nin ilgi gösterdiği bildirildi.
AEDAŞ Genel Müdürü Murat 
Yiğit yaptığı yazılı açıklama-
da, şirket bünyesindeki mü-
hendislerin, yüzde 100 yerli 
imkanlarla “Akıllı Elektronik 
Mühür Sistemi”ni geliştirdi-
ğini belirtti.
Mühür sisteminin elektrik 
sayaçlarındaki ölçümlerde 
yetkisiz işlem yapılmasına 
izin vermediğine işaret eden 
Yiğit, şunları kaydetti: “Ar-
Ge mühendisleri tarafından 

yapılan literatür tarama-
sında uluslararası arenada 
enerji dağıtım sektöründe 
benzer bir uygulamaya rast-
lanmadık. Ar-Ge çalışmala-
rında büyük mesafe kate-
dilen sistemin uluslararası 
arenadaki adı SMS (Smart 
Seal) olarak belirlenmiş du-
rumda.”
Yiğit, “Başta Hollanda, Belçi-
ka, ABD ve Avusturya olmak 
üzere birçok ülkeden şirketle 
de görüş alışverişinde bulu-
nulan sistemle ilgili ulus-
lararası dağıtım firmaların-
dan şimdiden talep geldi. 
Elektrik sayaçlarında akıllı 
elektronik mühür sistemini 
AEDAŞ dağıtım bölgesinde 
Ocak 2017’den itibaren uy-
gulamayı planlıyoruz” dedi. 

YEkDEM 
BAşvuRulARI AY 

SoNuNDA BİTİYoR
YEKDEM destekleme mekanizmasın-
dan yararlanmak isteyenler, 31 Ekim 
2016 tarihine kadar başvuru yapabi-
lecekler. EPDK’dan yapılan açıklama-
da, Yenilenebilir Enerji Kaynakları-
nın Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 
Kullanımına İlişkin Kanun (YEK Ka-
nunu) gereğince destekleme meka-
nizmasından yararlanmak isteyen 
üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin, 
en geç 31 Ekim 2016 tarihi mesai sa-
ati sonuna kadar başvurmaları gerek-
tiği bildirildi.

Açıklamaya göre, YEK destekleme 
mekanizmasından 2017 yılında ya-
rarlanmak isteyen üretim lisansı sa-
hiplerinin başvurularına konu üretim 
tesislerinin 18 Mayıs 2005 tarihi ve 
sonrasında işletmeye girmiş olması ve 
başvuru tarihi itibarıyla geçici kabulü 
yapılarak tamamen ya da kısmen iş-
letmeye alınmış olması gerekiyor. 

RÜZgARDA BAşvuRulAR 2017’YE ERTElENDİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rüzgar 
enerjisinde önlisans için başvuru tarihini, bu yılın 
ekim ayından gelecek yılın nisan ayına erteledi.
EPDK tarafından 9 Eylül 2016 tarihinde yapılan 
duyuruya göre, 3-7 Ekim 2016 tarihlerinde rüzgar 
enerjisine dayalı önlisans başvurusunda bulun-

maya aday tüzel kişilere, belirlenen tarihin 8 Ey-
lül’de yapılan Kurul toplantısından çıkan kararla 
ertelendiği haber verildi. Bu kapsamda 3-7 Ekim 
2016 tarihlerinde alınması planlanan söz konusu 
başvuruların, 3-7 Nisan 2017 tarihlerinde alınma-
sına karar verildi. 



Bizim için enerji, ülkemize değer katmak demek. Gücümüzün kaynağı, uluslararası ortaklık kültürümüz ve güçlü kurumsal yapımız; 
insan ve çevre merkezli sürdürülebilir büyüme ise en önemli ilkemiz. 85 yıldır bu bilinçle çalışıyor, ülkemizin enerji arz güvenliğine 

katkıda bulunan öncü ve yenilikçi projeleri hayata geçiriyoruz.
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ABD’NİN İlk lNg gEMİSİ 
TÜRkİYE’YE ulAşTI

LNG’de pazar çeşitliliği için 
çalışan Türkiye, bu alanda-
ki adımlarına bir yenisini 
ekledi ve ilk kez Amerika 
Birleşik Devletleri’nden 
LNG ithal etti. ABD üretimi 
ilk sıvılaştırılmış doğal gaz 
(LNG) sevkiyatı, kısa bir 
süre önce Türkiye’ye ulaş-
tı. EgeGaz yetkililerinin 
verdiği bilgiye göre, ABD 
menşeli ilk LNG kargosu 
İzmir’deki EgeGaz Aliağa 
LNG Terminali’ne demirle-

di. Türkiye’de özel sektör 
tarafından yapılan ilk LNG 
ithalatının da 2009’da 
EgeGaz tarafından gerçek-
leştirildiğini ifade eden 
yetkililer, 135 bin metre-
küplük ABD üretimi ilk LNG 
kargosunun da Knutsen 
isimli gemiyle İzmir’e gel-
diğini belirtti. Türkiye’de 
BOTAŞ’a ait Marmara Ereğ-
lisi’nde ve EgeGaz’a ait Ali-
ağa’da olmak üzere iki LNG 
terminali bulunuyor.

RuSYA ENERjİ 
şİRkETlERİNİ 

öZEllEşTİREcEk
Ekonomik krizde bütçe açıklarını ka-
patabilmek için kaynak arayışında 
olan Rusya, özelleştirme kararı aldı. 
Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Şu-
valov, petrol şirketleri Rosneft’in bir 
kısmının ve Başneft’in tamamını özel-
leştirme kararı aldıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili basın toplantısında ko-
nuşan Şuvalov, “Başneft ve Rosneft 
özelleştirme konusunu ek olarak in-
celedikten ve Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’e rapor verdikten sonra, Başneft 
çoğunluk hissesinin satış sürecini ye-
niden başlatma kararı alındı. Ayrıca 
Rosneft’in yüzde 19.5’inin satış hazır-
lıklarını başlatıyoruz” dedi.

Başneft’i özelleştirme sürecine Ros-
neft’in de katılabileceğini belirten Şu-
valov, 

“Rosneft, ihaleye katılma konusunda 
hiçbir şekilde kısıtlanmayacak” diye 
ekledi.

Başneft ve Rosneft satışından en az 1 
trilyon ruble (15 milyar dolar) kazan-
mayı planladıklarını belirten Şuvalov, 
“Rosneft’in yüzde 19.5’lik hissenin 
satışına yabancı yatırımcılar da ilgi 
duyuyor. Başneft’e gelince bu özelleş-
tirmeyle sadece yerli yatırımcılar ilgi-
leniyor” bilgisini verdi. 

EpDk, kuş ölÜMlERİNİ ENgEllEMEk 
İçİN 895 BİN Tl HARcAYAcAk

EPDK, elektrik dağıtım hatları yüzünden yaşanan toplu kuş 
ölümlerini engellemek amacıyla Trakya EDAŞ’ın geliştirdiği 
Ar-Ge projesi için 895 bin lira destek veriyor. EPDK belirli 
bir bölgedeki hatların, kuşların göç yolları ve konaklama 
durumları ile örtüşmesi durumuna ilişkin tespitlerin yapıl-
ması, hatlar üzerindeki etkilerin en aza indirilmesi ve kuş 
ölümlerinin azaltılmasına yönelik uygun çözümler araştırı-
lıp geliştirilmesi amacıyla Trakya EDAŞ’ın geliştirdiği Ar-Ge 
projesi için 895 bin lira destek veriyor. 
EPDK’nın hedefi elektrik dağıtım hatları ile özellikle kuşlar 
temelinde doğal yaşam ve göç yolları arasındaki etkileşimde 
ortaya çıkan sorunların en aza indirilmesi. EPDK, projenin 
başarılı olması halinde hazırlanacak sonuç raporunu diğer 
dağıtım şirketleriyle paylaşarak çalışmanın ülke geneline 
yayılmasını sağlayacak. 
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TÜRkİYE’NİN MADENlERİNİN 
RöNTgENİ çEkİlEcEk 

Enerji yönetimi yerli kaynakların keşfi ve ülke ekonomisi-
ne kazandırılması için yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Bu 
kapsamda Türkiye’nin her 5 kilometresinden toprak, dere 
ve bitki tortulu alınacak ve hangi maden açısından zengin 
olduğu belirlenecek. Ayrıca gökyüzünden görüntüleme ile 
jeofizik röntgeni çekilecek. Böylece tüm maden ve yeraltı 
zenginliği araştırmaları için başvurulacak veri deposu oluş-
turulacak. 
Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın talimatı ile başlatılan çalışma 
kapsamında, Türkiye’nin jeofizik ve jeokimya haritaları çıka-
rılacak ve hangi bölgede hangi madenlerin olma olasılığının 
daha yüksek olduğu ortaya konulacak. Radyoaktif mineraller, 
kömür, petrol ve doğal gaz, endüstriyel hammadde ve metalik 
maden, jeotermal enerji aramaları ile çevre kirliliğinin araştı-
rılması, tektonik hatların belirlenmesi, çevre jeofiziği ve ilet-
ken zonların araştırılması gibi tüm yerbilimleri konularında 
altyapı bilgileri oluşturulacak. Çalışma kapsamında yıl sonu-
na kadar 200 adet, 2017 yılında 87 adet dere sedimanı örnek 
alım işi gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Doğu vE gÜNEYDoğu’YA 
6.8 MİlYAR Tl YATIRIM 

YApIlAcAk
Başbakan Binali Yıldırım’ın tarafın-
dan Diyarbakır’da açıklanan “Doğu ve 
Güneydoğu Yatırım Destek Hamlesi Ta-
nıtım Programı” içerisinde en fazla yer 
tutan alanlardan biri enerji oldu. Doğu 
ve Güneydoğu’daki 23 şehirde Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı idaresinde, 
toplam 6 milyar 870 milyon lira değe-
rinde enerji yatırımı gerçekleştirilecek. 
Enerjinin altı farklı alanına yapılacak 
bu yatırımlar arasında, toplam 7,3 
hektometreküplük depolama hacmine 
sahip 25’ten fazla baraj ve gölet bulu-
nuyor. Söz konusu baraj ve göletlerin 
tamamlanması için 2,9 milyar lira har-
canacak.

Dört yıllık dönemde, Türkiye Petrolle-
ri’nin söz konusu illerde 2020’ye kadar 
yapacağı petrol ve doğal gaz arama fa-
aliyetleri için 876 milyon lira kaynak 
ayrılacak. Bu yatırımlar, ağırlıklı ola-
rak petrol aramalarına yönelik kulla-
nılacak. Program kapsamında iletim 
ve dağıtım hatlarına da 361 milyon lira 
harcanacak.

23 şehrin elektrik iletim ve dağıtım 
çalışmalarına da hız verilecek. Bu kap-
samda, bölgede elektrik iletim ve dağı-
tım hizmetleri için toplam 2 milyar 733 
milyon liralık kaynak ayrılacak. 

TÜRkİYE’NİN EN BÜYÜklERİ
23. Dünya Enerji Kongresi’ne 
sponsor oldu
Türkiye’nin önde gelen enerji şir-
ketleri, 23. Dünya Enerji Kongre-
si’ne sponsorluk desteği veriyor. 
Kongrenin ‘ev sahibi’ sponsorları 
arasına Sabancı Holding ve E.ON 
ortaklığı olan Enerjisa, Koç Hol-
ding’den Tüpraş, Opet ve Aygaz 

ile önde gelen enerji şirketlerin-
den Socar da katıldı. EPİAŞ, BO-
TAŞ, TEİAŞ ve EÜAŞ da kongreye 
destek veren kurumlar arasında 
yer alıyor. 
Kongrenin platin sponsorları 
BOTAŞ International Limited, Eti 
Maden, TETAŞ, TKİ; altın spon-
sorları Akkök - Cez Group, BP, 

Bereket Enerji, Çalık Enerji, Ek-
sim Dicle EDAŞ, İGDAŞ; gümüş 
sponsorları Aksa, EDF, Exist, 
Gazprom, Siemens, SPIC; bronz 
sponsorları ABH, Acwa Power, 
Akkuyu Nükleer, Borusan EnBW, 
Shell, IC İçtaş Enerji oldu. Kong-
renin iletişim ve teknoloji spon-
soru ise Turkcell.
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ElEKtriKli minibüs karsan Jest 
amerika pazarına da girdi 

Karsan tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli 
ve elektrikli minibüsü Karsan Jest, IAA Hanno-

ver Fuarı’nda sergilendi. Karsan CEO’su Okan Baş, 165 
km’lik menzile sahip olan sıfır emisyonlu, elektrikli Kar-
san Jest’in menzil uzatıcı ek sistemlerle toplam menzi-
linin 300 km’nin üzerine çıkabildiğine dikkat çekti. 

Baş, “Seri üretime hazır, sıfır emisyonlu elektrik-
li Karsan Jest, aynı zamanda ülkemizin yerli üretim 
özelliği taşıyan ilk elektrikli minibüs modeli olma özel-
liğiyle de ön plana çıkıyor. Tekerlekli sandalye  alabilen, 
fabrika çıkışlı ilk elektrikli minibüs unvanına da sahip 
Karsan Jest, tüm ülkeler için dar şehir yollarında kul-
lanıcılar için en çevreci çözümü sunuyor” dedi.

Türkiye’de kullanılmaya başlanan elektrikli minibüs 
için yurtdışından da sipariş aldıklarını söyleyen Baş, “Av-
rupa’da ilk olarak Romanya’da Oradea Belediyesi yolcu 
taşımacılığı filosunda hizmet vermeye başladık. Dominik 
Cumhuriyeti’nde Punta Cana Uluslararası Havalimanı’na 
satışı gerçekleştirilen Jest’lerle birlikte Karsan ilk kez 
Amerika kıtasına da giriş yapmıştı. Hali hazırda Karsan 
Jest, Avusturya, Macaristan, Almanya, Bulgaristan, Ro-
manya ve Gürcistan’da da kullanılıyor” dedi. 

10 genç girişimci 
yEnilEnEbilir EnErji 
kooperatifi kurdu

TOBB İzmir Genç Girişimciler Kurulu İcra Komite-
si üyesi 10 genç girişimci, İzmir’de yenilenebilir 

enerji kooperatifi kurdu. Kooperatifle, alanında uzman 
isimleri buluşturarak hem girişimleri güçlendirmek 
hem de yeni iş bağlantıları yaratmak amaçlanıyor. 
Konuyla ilgili düzenlenen toplantıda, enerji koopera-
tifiyle yenilenebilir enerji üretim santrallarına ortak 
olmak isteyen girişimcilerin küçük sermayelerle büyük 
yatırımlara ortak olmalarını ve sermayenin tabana ya-
yılmasını sağlamayı hedeflendiği belirtildi. Ayrıca or-
takların elektrik üreterek enerji giderlerini azaltmak, 
yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çevreye verilen zararı 
azaltmak gibi hedefleri de var. 

Yasal kurulumu tamamlanan kooperatifin kısa sü-
rede güneş enerjisi projeleri ile çalışmalara başlaması 
öngörülüyor. Geçen yıl kurulan Türkiye’nin ilk yenilene-
bilir enerji kooperatifi Teeskoop, halen Adana ve Niğde 
illerinde çalışmalar yürütüyor. 

bP’nin gözü ArjAntin’in KAyA gAzınDA 

İngiliz petrol şirketi BP, Arjantin’in Vaca Muerta 
kaya gazı sahasından daha fazla varlık satın al-

mayı istiyor. British Petrol Başkanı Bob Dudley Blo-
omberg TV’ye yaptığı açıklamada, son dönemde ya-
pılan reformların Arjantin’i daha çekici hale getirdiğini 
belirterek, Arjantin’in Vaca Muerta kaya gazı sahasın-
dan daha fazla varlık satın almayı istediklerini söyledi. 

Dudley, petrol fiyatlarının 50 dolar civarında oldu-
ğunu ve bu civarda kalacağını kaydederek, BP’nin pet-
rolden çok doğal gaz üreteceğini ifade etti. BP, Arjan-
tin’deki faaliyetlerini yüzde 60 hissesine sahip olduğu 
Pan American Energy şirketi aracılığıyla yürütüyor.  
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muğla’nın yeni res’i 
‘boDrum’ ADını tAşıyAcAK 

Muğla’nın Merkez ve Yatağan ilçelerine kuru-
lacak 25,2 MW kapasiteli rüzgar santralının 

adı ‘Bodrum RES’ olacak. 63 milyon TL maliyetli proje 
kapsamında her biri 1,2 MWe (1,2 MWm) gücünde 21 
adet türbinden yılda ortalama 88.3 milyon kWh elekt-
rik enerjisi üretilecek. Proje kapsamında inşaat aşa-
masında 30 kişi, işleme aşamasında da 10 kişi çalı-
şacak. Bodrum RES projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.

yAzgAn EnErji, atık 
lastiklerden elektrik 

ürEtEcEK

Yazgan Enerji, Çanakkale’nin Biga ilçesinde atık 
lastiklerden elektrik, karbon siyahı, piroliz yağı 

ve hurda çelik tel üretecek. Şirket bu amaçla, Biga Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde “Atık Geri Kazanım (Piroliz) 
ve 2 MW Elektrik Üretim Tesisi Projesi”ne start verdi. 

6 milyon 304 bin TL bedelli proje kapsamında kul-
lanılmış atık lastikler piroliz yöntemi ile parçalanıp, 
karbon siyahı, piroliz yağı, hurda çelik tel ve elektrik 
enerjisi üretimi gerçekleştirilecek. Tesiste elde edile-
cek çelik tel preslenerek, karbon siyahı paketlenerek 
satışa sunulacak, pirolitik gaz tesisin ısıtılmasında, 
pirolitik yağ ise elektrik enerjisi üretiminde kullanıla-
cak. 2 bin 268 metrekarelik bir alanda tesis binası ha-
zır olduğu için projenin inşaat aşaması olmayacak. 25 
kişinin çalışacağı tesisin işletme süresi 50 yıl olarak 
öngörülüyor. 

gazprom, türKiyE’DE 
DoğAl gAz sAntrAllArıylA 

ilgilEniyor

Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Aleksandr Medvedev, Rusya-Türkiye ilişkile-

rinin düzelmesinin ardından Gazprom’un Türkiye’de 
yeni doğal gaz elektrik santralı inşaatı veya mevcut 
santralların alımıyla ilgilendiğini açıkladı. Gazetem.
ru haber sitesinde yer alan habere göre Medvedev, 
Gazprom’un Türk piyasasında doğal gaz üretim proje-
lerine bakmak istediğini belirterek, “Belirli koşullarda 
enerji projelerinde yer alma konusunda ilgiliyiz. Fiyat-
ların düştüğü bugün Türkiye’de doğal gaz üretimine 
ilgi, eskiye kıyasla daha da arttı. Bu yüzden bu projeleri 
çok dikkatli şekilde takip edeceğiz” dedi.

Bazı yatırımcıların iç koşulların yeniden yapılandı-
rılması sebebiyle bu alanda hisse satışı teklifleri yap-
tıklarını ifade eden Medvedev, henüz konuşmak için 
erken olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan Gazprom Doğal Gaz Sanayisi Bilim ve 
Araştırma Enstitüsü, 50 bin 467 milyon Ruble bütçe 
ile en büyük iki doğal gaz müşterisi olan Türkiye ve Al-
manya’nın doğal gaz piyasasını araştıracak. 

sanko, mAnisA’yA 
jEotErmAl yAtırım yAPAcAK

Sanko Enerji, Manisa’nın Salihli ilçesinde 50 
MW kapasiteli jeotermal enerji santralı kura-

cak. Projede ilk aşamada 15 MWe, ikinci aşamada 15 
MWe ve daha sonra 20 MWe kapasite hedefleniyor. 
Üretilecek elektriğin Sanko Enerji ile Salihli trafosu 
arasında kurulacak olan dağıtım merkezine, 34,5 kVa 
orta gerilim hattıyla aktarılması planlanıyor. ÇED sü-
reci başlayan yatırımın toplam bedeli ise 408 milyon 
TL olarak açıklandı. 





20 • Ekim 2016

 YATIRIM   

gE, gEbzE fAbriKAsını 
‘akıllandıracak’

General Electric (GE), Gebze Güç Transforma-
törleri fabrikasını, bölgedeki ilk akıllı fabrikaya 

dönüştürüyor. Yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırımla 
gerçekleştirilecek “akıllandırma” operasyonu tamam-
landığında fabrikada yüzde 30 verimlilik artışı sağla-
yacak. Gebze’deki tesislerde düzenlenen toplantıya 
Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, GE Türkiye 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan M. 
Özsoy, GE Şebeke Çözümleri Global CEO’su Reinaldo A. 
Garcia ve GE Güç Transformatörleri Ürün Grubu Küre-
sel Genel Müdürü Hakan Karadoğan katıldı. 

GE Türkiye YK Başkanı ve Genel Müdürü Canan 
Özsoy, 20 milyon dolarlık yatırımın yarısının, fabri-
ka bünyesinde kurulacak Ortadoğu, Kuzey Afrika ve 
Türkiye bölgesindeki en büyük test laboratuvarına 
harcanacağını belirtti. Özsoy’un verdiği bilgiye göre 
Gebze fabrikası, büyüklüğü ve kapsamı ile GE’nin dün-
ya genelindeki transformatör fabrikaları arasında en 
önemli yatırımlarından biri olma özelliği taşıyor. Top-
lam üretiminin yüzde 85’ini ihraç eden fabrika, 2015 
yılında yaklaşık 250 milyon dolar ihracatla kendi ala-
nında Türkiye ihracat şampiyonu olmuştu.  

günEş yAtırımlArı hız 
KEsmiyor

Son yıllarda enerji sektörünün en hareketli ala-
nını güneş santralları oluşturuyor. Art arda yeni 

yatırım haberleri geliyor, eylül ayında da GES kuraca-
ğını açıklayan çok sayıda şirket oldu. Bunlardan Behat 
Enerji, Malatya’nın Arapgir ilçesine 2,64 MW kurulu 
güce sahip bir GES kuracak. Proje kapsamında, Behat 
Enerji ile Fırat Elektrik arasında biri 1000 KW, ikisi ise 
820 KW olmak üzere toplamda 2 bin 640 KW’lik bağ-
lantı anlaşması yapıldı. Projenin bedeli 750 bin TL ola-
rak açıklandı. Santraldan elde edilecek elektrik, trafo-
larla orta gerilim seviyesine yükseltilecek ve dağıtım 
şirketine ait en yakın hatlara saplanma yöntemiyle 
bağlanarak sisteme aktarılacak. 

Bir diğer yatırım açıklaması ise EWE Turkey Hol-
ding’den geldi. EWE Turkey,  Kayseri İncesu’da 52 bin 
metrekarelik bir alana 3 MW’lık güneş enerjisi santra-
lı kuruyor. 3 milyon 600 bin Euro yatırımla kurulacak 
olan santral, yaklaşık yedi futbol sahası büyüklüğünde 
bir alana inşaa edilecek. 2 bin 500 adet güneş paneli 
kullanılacak santral, 2 bin 300 konutun elektrik ihtiya-
cını temiz enerjiyle karşılayabilecek.

Hawai, dalgayı enerJiye çEvirDi

2045 yılına kadar enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefleyen Hawai’de 
ABD’nin ilk dalga enerjisi santralı üretime başladı. Kuzey Büyük Okyanus’ta karadan 3 bin 700 kilometre 

uzaklıkta bir adalar grubu olan Hawai, dalgaları enerjiye çevirmek için ilk adımı atmış oldu. Eyaletin son model ik 
şamandıradan oluşan santralı elektrik üretmeye başladı. Sistem ilk başlangıç aşamasında 22 kilovatsaat elekt-
rik üretiyor. Yetkililer, dalga enerjisinin ABD’nin elektrik ihtiyacının yüzde 20-28’ini karşılayacak bir potansiyel 
taşıdığını belirtiyor. 
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gümüşhAnE, Artvin vE 
sivAs’A Hes yapılacak

Yatırımda hız kesmeyen sektörlerden biri de 
HES’ler. Başta Karadeniz olmak üzere yurdun 

farklı yerlerine, farklı kapasitelerde HES yapımına 
başlanacak. Bu yatırımlardan biri İdol Elektrik tarafın-
dan Gümüşhane’deki Sümüklü Deresi üzerine kurula-
cak olan Acısu HES… 14,11 MW’lık kapasitesi olacak 
olan ve Gümüşhane Valiliği tarafından ‘ÇED Gerekli 
Değildir Kararı’ verilen proje, yer değişikliği nedeniyle 
yenilendi. Proje bedelinin 46 milyon 372 bin TL olması 
öngörülüyor. 

Akyurt Enerji tarafından Artvin’in Şavşat ilçesinde-
ki Arpalı Deresi üzerine kurulacak Hanlı HES’in kapasi-
tesi ise 3 bin 547 MW olarak açıklandı. Bedeli 9 milyon 
500 bin TL olarak hesaplanan projenin inşaatının, 12 
ay ön hazırlık süresinden sonra 100 kişilik işgücüyle 3 
yıl sürmesi bekleniyor. Hanlı HES projesinin yıllık enerji 
üretimi toplam 9,513 GWh olacak. Hanlı Regülatörü ve 
HES projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.

Bir diğer yatırım da HSR Enerji tarafından Sivas’ın 
Suşehri ilçesinde kurulacak olan 6 bin 889 MW’lık Ak-
şar Hidroelektrik Santralı. 25 milyon 880 bin TL ma-
liyetli proje kapsamında regülatör, balık geçidi, çö-
keltim havuzu, iletim borusu, yükleme havuzu, cebri 
boru, santral binası, şantiye alanlarında ve kazı fazlası 
malzeme depolama alanlarında çalışmalar yapılacak. 
Proje kapsamında inşaat aşamasında 50 kişi, işletme 
aşamasında da 5 kişi çalışacak.

jAPonlArın yEni icADı 
“tayfun enerJisi”

İcatlarıyla dünya çapında üne sahip olan Japon-
lar, şimdi de tayfundan elektrik üretme çalışması 

başlattı. Japon Challenergy şirketinin kurucusu At-
sushi Shimizu, tek bir tayfunla Japonya’nın elektrik 
ihtiyacını 50 yıl karşılayacak rüzgar türbinleri üzerin-
de çalışıyor. Son derece dayanıklı ve mikser biçimin-
de olan rüzgar türbinleri, tayfun gibi güçlü rüzgarları 
kullanılabilir enerjiye çevirebiliyor. Tayfun rüzgar tür-
binlerinin her yöne hareket edebilmesi ve kanatların 
tayfun esnasında kontrollü bir şekilde dönecek şekil-
de ayarlanması diğer rüzgar türbinlerinden ayıran iki 
özelliği.

Normal rüzgarda var olan türbinlere göre yüzde 
10 daha düşük verimle çalışan tayfun türbinleri, çok 
şiddetli rüzgarlarda daha verimli sonuç veriyor. Sık sık 
tayfun yaşanan Japonya’da sadece bu yıl içinde altı 
tayfun olayı gerçekleşti. 
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Sıla Bozok’un makalesi birinci oldu
Türk Ulusal Komitesi ve Dünya 

Enerji Konsül’ü tarafından enerji 
araştırmalarını motive etmek için 
düzenlenen makale seçmelerin-
de, Türk araştırmacı Sıla Bozok 
tarafından yazılan “AB’nin Üçlü 
Açmazı: Gaz Portföyünde ABD LNG 
İhracatı” isimli makale, 23. Dünya 
Enerji Kongresi Bilim Komitesi ve 
uzmanları tarafından seçmele-
re katılan toplam 37 ülkeden 140 

makale arasından birinci seçildi. 
Birinci olarak seçilen makale, 

10 bin Euro para ödülünün ya-
nında enerji dünyasının en önemli 
isimlerinin enerjinin geleceğini 
tartışacağı kongrede sunulmaya 
da hak kazandı. Galatasaray Üni-
versitesi ve The London School of 
Economics and Political Science 
mezunu olan Bozok, Shell Tica-
ri Yakıtlar Departmanı İş Analisti 

olarak görev yapıyor. 
Toplam 37 ülkeden 140 ma-

kalenin değerlendirildiği yarışma-
da ikinciliği alan Matthew James 
Hannon ve Renee van Diemen 7 
bin 500’er Euro, üçüncülüğü alan 
Jeremy Ralph Wiles, Stefan Jes-
senberger, Andreas Boes, John 
Kovach ve Michael Stevns 5 bin’er 
Euro ödüle layık görüldü. 

Yavuz. PETKİM yönetim kurulu  
üyeliğinden de ayrıldı

SOCAR tarafından satın alındı-
ğından bu yana PETKİM CEO’su ve 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
yapan Kenan Yavuz’un PETKİM ile 
tüm bağlantısı sona erdi. Daha 
önce CEO’luk görevinden istifa 
eden Yavuz, geçen ay yönetim ku-
rulu üyeliğini de bıraktı. 

PETKİM tarafından KAP’a yapı-
lan açıklamada, “Şirketimiz Yöne-

tim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz is-
tifa ederek görevinden ayrılmıştır. 
Kenan Yavuz’un istifası ile boşalan 
yönetim kurulu üyeliğine Türk Ti-
caret Kanunu’nun 363. ve Şirket 
Esas Sözleşmesi’nin 11. madde-
si hükümlerine göre, yapılacak ilk 
genel kurul toplantısının onayı-
na sunulmak üzere Ertuğrul Altın 
atanmıştır” denildi. 

 KARİYER   
Z. Işık Adler 

Türk Telekom’da ‘2. Doany dönemi’ başladı
15 Temmuz darbe girişimi sonrası birçok yöneti-

cisi göz altına alınan, tutuklanan ve istifa eden Türk 
Telekom, ikinci kez Paul Doany’i göreve çağırdı. Türk 
Telekom Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, 

şirketin eski CEO’su Paul Doany’i ye-
niden CEO ve Genel Müdürlük göre-
vine getirdi. Türk Telekom Yönetim 
Kurulu Başkanı Muhammed Hariri 
konuyla ilgili şunları söyledi:

“Dr. Paul Doany’nin, Türk Telekom 
CEO’su olarak atanmasından mutlu-

luk duyuyorum. Dr. Doany, Türk Tele-
kom’u özelleştirmeden sonraki 
beş yıl boyunca sabit, mobil, ge-

niş bantta ve ayrıca eğlence, BT ve eğitim gibi bilişim 
ve iletişim teknolojileri alanlarında güçlü performans 
gösteren bir özel şirketler grubuna dönüştürme yo-
lunda başarılı çalışmalara liderlik etti. Sonrasında ise, 
melek yatırımcı olarak çalışmalarına devam etmiş ve 
Türkiye’de girişimciliğe önemli katkılarda bulundu. 
Doany’nin liderliği ve vizyonu ile grubumuzun güçlü 
mirası üzerine yeni başarılar inşa ederek şirketimizi 
daha yüksek seviyelere taşıyacağına inanıyorum.”

Türk Telekom, bağlı ortaklığı TTES ELektrik Tedarik 
Satış AŞ’nin bu yılın başından itibaren EPDK’dan teda-
rik lisansı almasıyla resmen enerji sektörüne de oyun-
cu olarak adım atmıştı.
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Enerji Bakanlığı’nda atama ve  
görevden almalar sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı’nda görev değişiklikleri 
sürüyor. Son olarak başka bir gö-
reve atanmak üzere Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Müşavirliği 
görevinden alınan Tunç Sabun-
cu’nun yerine Nihat Ismuk getiril-
di. Sakarya Üniversitesi mezunu 
olan Nihat Ismuk, uzun süre özel 
sektörde elektrik mühendisi, fir-
ma sahibi ve ortağı olarak görev 
yaptı. Mimar Mühendisler Grubu 
üyesi olan Ismuk, son olarak Güb-
re Fabrikaları’nda çalışıyordu. 

Öte yandan EÜAŞ  Genel Müdür 
Yardımcısı Mehmet Öztürk, BOTAŞ 

Genel Müdür Yardımcısı Mustafa 
Asım Kafkas ile TPAO Yönetim Ku-
rulu Üyesi Selami İncedalcı görev-
lerinden ayrıldı. Görevden ayrılan 

isimlerin yerine henüz bir atama 
yapılmadı. Tüm atama ve görevden 
almalar Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe girdi. 

Düşen fiyatlar  
petrol mühendislerini de etkiledi

Petrol Mühendisleri Odası’nın 
(PMO) “Üniversite PMO-Sana-
yi İşbirliği Çalıştayı Sonuç Rapo-
ru”ndan derlediği bilgilere göre, 
dünyada 2014’ten bu yana petrol 

fiyatları yüzde 85 düştü. Söz ko-
nusu dönemde petrol ve doğal 
gaz mühendisi istihdamı da yüz-
de 20 azaldı. Petrol fiyatlarındaki 
düşüşün devam etmesi halinde, 

dünya genelinde bu yıl ve sonraki 
dönemde mezun olacak petrol ve 
doğal gaz mühendislerinin istih-
dam sorunuyla karşılaşacağı belir-
tilen raporda, Türkiye’de de sürecin 
benzer şekilde olacağı ifade edildi. 

Rapora göre, Türkiye ve Ku-
zey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde 
petrol ve doğal gaz eğitimi veren 
7 lisans programı bulunuyor. Bu 
programlara, 2015-2016 akade-
mik yılında 351 öğrenci yerleşti. 
Son iki yılda üniversitelerin bu bö-
lümlerinden 350 öğrenci mezun 
oldu. Mezunların ancak yüzde 10’u 
sektörde istihdam edilebildi. Geriye 
kalan yeni mühendislerin bir kısmı 
bankacılık ve finans gibi sektör dışı 
alanlara geçiş yaptı. Büyük bölümü 
ise işsiz kaldı.



 �Dünya enerji piyasasındaki etkinliği gün geçtik-
çe artan Türkiye, bu ay çok önemli bir toplantıya 
ev sahipliği yapacak. 9-13 Ekim 2016 tarihlerin-
de İstanbul’da düzenlenecek 23. Dünya Ener-
ji Kongresi (WEC 2016) için geri sayım başladı. 
Cumhurbaşkanlığının himayesinde yapılan kong-
reye dünyanın farklı ülkesinden yüzlerce politi-
kacı, enerji sektörünün önemli isimleri katılacak. 
Kongrenin en önemli katılımcısı ise Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin olacak. Putin, Türkiye zi-
yareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile de bir görüşme yapacak. 

Bu önemli toplantı öncesinde Dünya Enerji Kon-
seyi Türk Milli Komitesi Başkanı  Murat Mercan’la bir 
araya geldik. Mercan, kongre hakkında ayrıntılı bilgi-
leri ve konuşulacak konuları okurlarımızla paylaştı. 

Öncelikle bu kongrenin önemi ve hazırlık 
sürecinde hakkında bilgi verebilir misiniz?

23. Dünya Enerji Kongresi, dünyanın en büyük 
enerji toplantılarından biri hatta en büyüğü diyebi-
liriz. Bu anlamda enerjinin olimpiyatları şeklinde de 
anılıyor. Hazırlıklar son sürat devam ediyor. Kong-

İstanbul  
‘Enerji Olimpiyatları’na  
ev sahipliği yapıyor

İstanbul’da 9-13 Ekim tarihleri arasında 
yapılacak olan 23. Dünya Enerji 
Kongresi, yüzlerce konuğu ağırlayacak. 
Dört gün sürecek olan kongrede petrol, 
doğal gaz, dağıtım, verimlilik, inovasyon 
gibi konular masaya yatırılacak. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya 
Devlet Başkanı Putin’in de konuşmacı 
olacağı kongre, Türkiye’nin enerji 
haritasındaki yerini güçlendirecek
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renin iki ayağı var: Birincisi konferanslar dizisi, pa-
ralel oturumlar, açılış, sabah ve akşam oturumları 
şeklinde olacak. Burada katılımcılar, dünyanın en 
önemli enerji oyuncularını dinleme fırsatı bulacak. 
İkinci bölüm ise fuar olacak. Fuar alanında da kong-
reye katılım yapan şirketler, kendi firmalarını tanıt-
ma imkânı bulacaklar. Kongrenin dördüncü gününde 
‘Afrika Günü’ yapacağız. Kongre kapsamında iki ayrı 
etkinlik daha var. Biri, makale yarışması diğeri de 
“Genç Enerji Liderleri Zirvesi.” Bu da dünyadaki her 
ülkeden genç profesyonellerin ve genç arkadaşların 
katılacağı ve kendi aralarında toplantı yapacakları 
bir zirve olacak. Katılımcılar bir yandan belirlenirken 
bir yandan da İstanbul Kongre Merkezi’nde ve Lütfi 
Kırdar’da her türlü hazırlığımız devam ediyor. 

WEC 2016’yı diğer kongrelerden ayıran en 
önemli özellikler sizce neler? Özellikle, 
sektörün hangi başlıkları konuşulacak ve 
kongrenin üzerinde en çok duracağı konu ne 
olacak? 

Bu kongrenin önemli bir farkı, Cumhurbaşkanı-
mızın himayesinde ve Enerji Bakanlığımızın ev sa-
hipliğinde yapılıyor olması. Bu kongrenin bir başka 
özelliği de şu; özellikle son yaşadığımız olaylardan 
sonra Türkiye’de yapılacak en büyük uluslararası 
kongre olması. Bu nedenle de hem Cumhurbaşka-
nımız, hem Başbakanımız, hem de Enerji Bakanımız 
bu kongreye çok fazla önem ve büyük bir destek 
veriyor. Zaten onların desteği olmasa bu kongrenin 
Türkiye’de yapılması mümkün değildi.

TÜRKİYE’NİN TRANSİT GÜCÜNE 

KATKI YAPACAK
Böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yap-
mak, Türkiye enerji sektörü açısından ne ifade 
ediyor ve sizce bu fırsat nasıl değerlendirilmelidir? 
Türkiye, sürekli olarak büyüyen bir konumda yer 
alıyor ve lokal olarak enerji yatırımları ihtiyacı var. 
Türkiye’nin 2023 yılına kadar 100 milyar dolarlık 
enerji yatırımına ihtiyacı var. Bu yatırım, gerek dağı-
tımda, üretimde, iletimde, gerekse doğal gazda yani 
aklımıza gelen enerji ile ilgili her alanda olmalıdır.
Bunun yanında, aslında Türkiye bir enerji geçiş 
bölgesi. Yani dünyanın çok önemli bir hidrokarbon 
üretimi Türkiye üzerinden geçiyor. Bazı veriler de-
ğişmiş olabilir ama her gün yaklaşık olarak, dünya-
daki toplam hidrokarbon üretiminin yüzde 4’ü Tür-
kiye’den geçiyor. Bunu hem petrol, hem doğal gaz, 
hem de petrol ürünleri ve yanıcı maddeler şeklinde 
düşündüğünüz zaman; Türkiye, her ne kadar petrol 
üreticisi, hidrokarbon üreticisi olmamakla birlikte 
hidrokarbon ticaretinin en önemli unsurlarından 
bir tanesi ve tam bir geçiş bölgesi. Tabi bu da Türki-
ye’nin önemini her zaman çok artırıyor.
Türkiye enerji sektörü açısından öyle bir dinamizm 
yaşıyoruz ki işte Dünya Enerji Kongresi de belirttiği-
miz çerçeve içerisinde bunların görüşülüp tartışıla-
cağı hatta bazı anlaşmaların bile yapılabileceği bir 
platform olacak. 
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Kongreye 60’ın üzerinde bakan ve 100’den faz-
la ülkeden katılım bekliyoruz. Ayrıca, devlet başkanı 
düzeyinde katılımcılarımız olacak ve bu katılımcıları 
şu anda açıklamıyoruz. An itibarıyla 251 konuşmacı 
kesinleşmiş durumda. Ağırlıklı olarak tartışacağımız 
konu enerjinin geleceği, sürdürülebilir enerji, enerji-
deki yeni fırsatlar ve yeni tehditler. 

İstanbul’da isim ve şirket olarak kimleri 
ağırlayacağız? Kongreye katılacak isimlerin 
hepsi elbette çok önemli isimler ama en 
önemlisi ya da popüler olanı kim olacak? 

Öncelikle, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başba-
kanımız katılacak. Bakanlar düzeyinde katılımcıla-
rımızdan isimler verelim: Cezayir, Arjantin, Bosna 
Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Kongo, Ekva-
tor, Etiyopya, Almanya, İran, Irak, İtalya, Ürdün, Gü-
ney Kore, Nijerya, Filistin, Portekiz, Romanya, Rusya, 
Suudi Arabistan, Senegal, Sierra Leone, Sudan, İs-
viçre, Birleşik Arap Emirlikleri. Ayrıca, Amerika Bir-
leşik Devletleri’nden de katılım olacak ama yakında 
belli olur. Bakan düzeyinde katılım gösterecek olan 
ülkelerin sadece bir kısmı bunlar ve liste artmaya 
da devam ediyor. Ayrıca, Belçika’dan Avrupa Komis-
yonu Başkan Yardımcısı, Meksika’dan Müsteşar ve 
Uganda’dan yetki isimler katılım gösterecek.

BP, Chevron, Gazprom, Lukoil, OMV, Rosneft, Ro-
yal Dutch Shell, Saudi Aramco, SOCAR, TANAP, Tokyo 
Gas, Total ve VNG gibi dünya devi şirketler ve CEO’la-

rı da katılımcılar arasında yer alıyor. Çin Nükleer 
Şirketi, Almanya’dan 50 Hertz Transmission, EnBW, 
E.ON ve Uniper, Hong Kong’tan CLP Holdings, Dubai 
Electricity and Water, Fransa’dan ENGIE, Kazakis-
tan’dan KEGOC, Kenya Power, İngiltere’den National 
Grid, Rusya’dan Rosatom, dağıtım tarafındaki bazı 
şirketler. Yine teknoloji şirketlerinden ACWA Power, 
ARUP, Azuri Technologies, General Electric, Bosch, 
EWE gibi pek çok ülkeden önemli şirketler kongrede 
yer alacak.

Kongre boyunca düzenlenecek olan fuar ile 
ilgili bilgi alabilir miyiz? Organizasyonun 
önemini ve büyüklüğünü göstermesi 
açısından sayısal veriler de paylaşabilir 
misiniz? 

23. Dünya Enerji Kongresi-WEC 2016, enerji baş-
lığı altında yer alan tüm alt konuları içeren bir yapıya 
sahip olduğu için diğer tüm enerji konulu organizas-
yonlardan farklılık gösteriyor. Fuara katılan elektrik 
enerjisi, yenilenebilir enerji, nükleer enerji, kimya-
sal enerji, alternatif enerji, jeotermal enerji, rüzgâr 
enerjisi, güneş enerjisi gibi çok geniş bir yelpazede 
yer alıyor. Bugün itibarıyla, fuara katılımı onaylanmış 
enerji sektörünün lokomotif firmalarından oluşan 
54 şirket bulunuyor. Henüz sözleşme aşamasında 
olan katılımcıları da düşündüğümüz de bu sayının 
100 civarında olacağını ve dolayısıyla bu sayı kadar 
da stant olacağını öngörüyoruz. 

TÜRK KOMİTESİ THINK-TANK MERKEZİ OLACAK
Dünya Enerji Konseyi ve Türkiye’deki komitenin gelecek planları ve 
çalışmaları hakkında bilgi alabilir miyiz? 
Dünya Enerji Konseyi olarak, son 3 yıldır bu kongrenin hazırlıklarını sürdü-
rüyor. Önümüzdeki yıldan itibaren, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komite-
si kendisine yeni bir misyon biçecek. Ben, o misyonu bir anlamda enerjinin 
think-tank’i olmak olarak görüyorum. Yani Dünya Enerji Konseyi’nin iki ana 
misyonu olacak. Bunlardan biri enerji think-tank’i olmak; yani hem Tür-
kiye, hem de dünya genelinde bir enerji düşünce kuruluşu gibi çalışmak. 
İkinci misyonu da; enerji sektörünün genç çalışanlarının bilgi birikimini 

artırıcı seminerler ve eğitimler düzenlemek olacak. Çünkü, burada cid-
di düzeyde uluslararası bir network var. Dünyada 95’in üzerinde milli 

komite var ve bu milli komitelerle entegre bir biçimde yapacağımız 
çalışmalarla enerji sektöründe çalışan ve sektörde yeni olan arka-
daşlarımız başta olmak üzere, bilgi birikimlerini ve tecrübelerini 
artıracak bir takım programlar yapmayı hedefliyoruz.
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EPDK nüKlEEr mEvzuatını yEnİlEDİ,  
ÇED ve bağlantı görüşü yeterli olacak

EPDK, enerji sektöründe tartışma yaratacak önemli bir düzenleme yaptı. Kurum, nükleer 
santral yatırımlarını hızlandırmak için lisans başvurularında istenen belge sayısını ikiye 
düşürdü. Artık lisans için ÇED raporu ve TEİAŞ’dan alınacak “uygun” bağlantı görüşünü 
yeterli olacak…

 �Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Mer-
sin-Akkuyu’da ve Sinop’ta yapımına karar veri-
len, üçüncüsü için de yer belirleme çalışmaları   
süren nükleer santral yatırımları konusunda ses 
getirecek bir karar aldı.
Karar, nükleer santralde yatırım süreci öncesin-

deki bürokratik süreçlerin aşılmasını ve bir an önce 
yatırıma geçilmesini hedefliyor. Bu hedef doğrultu-
sunda lisans için istenen belge sayısı çok ciddi bi-
çimde azaltılarak ikiye düşürüldü. Buna göre Çevre-
sel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunu ve TEİAŞ’dan 
alınacak uygun bağlantı görüşünü sunan şirket, 
EPDK’dan lisans alabilecek. Bu konudaki düzenle-
menin kısa süre içinde kamuoyuna duyurulması ve 
Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Düzenlemeden ilk yararlanan Akkuyu olacak
EPDK, bir süre önce Rusya’nın inşa edeceği Akku-

yu Nükleer Santralı’na 36 aylığına üretim ön lisansı 
vermişti. Bu ön lisansla Akkuyu Nükleer Santralı’nın 
elektrik üretimi yatırımına geçebilmesi için gerekli 
onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesinin 
önü açılmıştı. 25 Haziran 2015 tarihinde başlayan 
bu ön lisansla 3 yıl boyunca gerekli hazırlıkların ya-
pılması öngörülmüştü.  

Ancak EPDK’nın yeni kararıyla birlikte artık Ak-
kuyu Nükleer AŞ’nin ilk başvuruyu yapması ve nük-
leer santralde üretim lisansını almasının önü açıl-
mış oldu. 

Yıllık 8 bin saatlik çalışma süresi ile elektrik üre-
tim sisteminin ana unsurlarından biri olarak görev 
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yapacak 4 bin 800 megavat kurulu gücündeki Ak-
kuyu santralının işletmeye alındıktan sonra, Tür-
kiye’deki elektrik enerjisi talebinin yaklaşık yüzde 
7-8’ini karşılaması öngörülüyor.

Daha önce neler isteniyordu?
EPDK’nın, mevcut mevzuatında lisans için iste-

nen belgelerden bazıları şöyle:
•	 Lisans Başvuru Dilekçesi: (Elektrik Piyasası Li-

sans Yönetmeliği Ek-1’deki örneğe uygun olarak 
hazırlanıp imzalanır. Yetkinin müştereken veril-
mesi halinde, müştereken yetki verilen kişilerin 
her biri tarafından imzalanır. Dilekçe örneğinde 
parantez içinde yer alan seçeneklerden sadece 
birisi seçilir.)

•	 Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısla-
rın “Yetki Belgeleri”nin aslı veya noter onaylı su-
retleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi.

•	 Tüzel kişilik esas sözleşmesinin, tüm tadiller iş-
lenmiş son halinin, Ticaret Sicili tarafından tas-
diklenmiş bir nüshası veya tüzel kişilik kaşesi 
altında, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişi-
lerce imzalanmış bir nüshası.

•	 Tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi 
olan gerçek ve tüzel kişilerin, pay oran ve tutar-
ları belirtilmek suretiyle, ortaklık yapısını ortaya 

koyan bilgiler.
•	 6446 sayılı Kanun ve yönetmeliğin kontrol tanımı 

çerçevesinde bir ilişkinin varlığı halinde bu husu-
su izah eden beyan ve bu hususu tevsik eden bilgi 
ve belgeler.

•	 Tüzel kişinin güncel sermaye tutarını gösteren 
belgeler.

•	 Lisans alma bedelinin Kurum hesabına yatırıldı-
ğına ilişkin belge.

•	 (Yerli doğal kaynaklarla yenilenebilir enerji kay-
naklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere üre-
tim lisansı almak için başvuruda bulunan tüzel ki-
şilerden lisans alma bedelinin sadece yüzde onu 
tahsil edilir.)

•	 Termin programı. (Üretim lisansına konu olan 
üretim tesisinin özellikleri dikkate alınarak tesi-
sin tamamlanma tarihine kadar olan süreci kap-
sayacak şekilde hazırlanır.)

•	 Banka Teminat Mektubu.
•	 Üretim lisansı başvurularında, Yönetmeliğin 

17’nci maddesinde belirtilen ve önlisans süresi 
içerisinde tamamlanması gereken iş ve işlemle-
rin tamamlandığını tevsik eden bilgi ve belgeler.

•	 Rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim tesis-
leri için TEİAŞ ile imzalanmış RES veya GES Katkı 
Payı anlaşmasının yapılmış olması gerekiyor. 
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Neşet Hikmet 

Daha ucuz, sürdürülebilir ve kesintisiz enerjinin anahtarı: 

inovasyon

 �Son yıllarda tüm sektörlerde olduğu gibi enerji 
şirketlerinin de en önemli çalışma alanlarından 
biri inovasyon. Bu konunun özellikle enerji sek-
törü açısından nasıl bir öneme sahip olduğunu 
şu yaklaşım net olarak ortaya koyuyor: Avrupa 
Birliği, enerji sektöründe inovasyon sayesinde 
gelecekteki 15 yılda 70 milyar doların üzerinde 
bir kazanım sağlanacağını hesaplıyor. 
Dünya Enerji Konseyi de bu konunun önemini, 

sürdürülebilirlik, güvenlik ve enerjiye erişimin baş-
lıklarından oluşan “Üçlü Enerji Açmazı” sorunun tek 
çaresinin inovatif politikalar ve teknolojiler olarak 
açıkladı. Bu ay Türkiye’nin ev sahipliğinde İstan-

bul’da düzenlenecak 23. Dünya Enerji Kongresi’nin 
de ana gündemini oluşturacak bu inovasyon, enerji 
şirketlerinin yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımlar-
dan, renkli inovatif ürünlere kadar konuyu enine bo-
yuna kapak konumuzda tartışıyoruz. 

Öncelikle kavramsal çerçeveyi hatırlatmak haber 
çalışmamıza ışık tutacak. Günümüzün hızla değişen 
rekabet ortamında ayakta kalabilmek için şirketlerin 
ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sü-
rekli olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri gerekiyor. 
Bu değiştirme ve yenileme işlemi, inovasyon olarak 
adlandırılıyor.
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Süreklilik içeren bir disiplin olan inovasyon süre-
cinde, ortaya atılan, geliştirilerek işler hale getirilen 
ve sonuçta firmaya rekabet gücü kazandıracak şe-
kilde pazarlanan bu fikirlerin ve sonuçlarının tekrar 
tekrar değerlendirilmesi ve yeni getiriler için yaygın-
laştırılarak kullanılması gerekir. 

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı ilerlemelerin 
getirdiği kolay iletişim, bilgi ve ürünlere kolay ula-
şım, dünyada kalite ve uygun fiyata dayalı bir rekabet 
dünyası oluşturdu. Bu sürece ayak uyduramayanlar 
ya faaliyetlerini sonlandırmak ya da ‘günü kurtarmak’ 
zorunda kaldı. Üstüne 2008 yılında başlayan global 

ekonomik kriz bir çok şirketin zarar etmesine, iflasına 
yol açarken ülkeler bazında da derin sarsıntılara yol 
açtı. İşte bu dönemde ayakta kalmak için tüm dünya 
üretime ancak inovatif üretime odaklandı. 

Örneğin krizin derinden sarstığı Avrupa Birliği, 
özellikle kendi bünyesinde yer alan ülkelerin geliş-
melerden çok olumsuz biçimde etkilenmesi karşı-
sında geçmiş dönemlerde uyguladığı stratejilerini 
geliştirmek ve etkinleştirmek amacıyla yeni bir stra-
teji oluşturma yoluna gitti. “AB 2020 Stratejisi” adı 
verilen bu yaklaşım akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı 
bir büyüme hedefi oluşturdu. Avrupa 2020 Strateji-

Azalan kaynaklar, artan maliyet ve rekabet her sektörde olduğu gibi enerjide de inovasyonu 
zorunlu bir disiplin haline getirdi. Başta AB olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde enerjide 
inovasyon bir devlet politikası haline geldi. Türkiye de bu alandaki iddiasını ‘Vizyon 2023’ 
belgesi ile ortaya koydu. Yapılan araştırmalar yeni teknoloji ve işletme maliyeti alanında 
yapılacak inovasyonun 70 milyar euro tasarruf sağlayacağını ortaya koyuyor

İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim 

yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale 

getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsıyor. Yeni düşüncelerle 

iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmeyi sağlar.
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si’nin çıkış noktası, dünyada yaşanan küreselleşme, 
iklim değişikliği gibi hızlı gelişmeler ve Avrupa’da 
nüfusun yaşlanması gibi AB ekonomisinin yaşa-
dığı yapısal sorunlar. Bu sorunların, AB üzerindeki 
etkileri değerlendirilerek, AB’nin 2020 yılı itibarıyla 
belirlenen hedefler çerçevesinde yapısal dönüşümü 
hedefleniyor. 

AB, ‘İnovasyon Birliği” kurdu
AB’nin 2020 stratejisinin gerçekleşmesinde ö-

nemli konu başlıklarından biri de bigi ve inovasyona 
dayalı akıllı bir büyüme. Bu doğrultuda bir “İnovas-
yon Birliği” kurulması hedeflendi. Türkiye de Avrupa 
Birliği’nin stratejisine benzer bir biçimde “Vizyon 
2023” başlığı altında Cumhuriyetimizin yüzüncü yı-
lında ulaşılmak istenen hedefleri ortaya koyan bir 
strateji belgesi geliştirdi. Bu stratejinin önemli bir 
hedeflerinden biri, bilim ve teknoloji alanında ino-
vasyona dayalı bir sistem oluşturmak. Türkiye’nin 

rekabetçi gücünü arttırmaya dönük bu adım, aynı 
zamanda Avrupa Birliği’ne katılma hedefini de des-
tekleyecek bir strateji olarak ele alınabilir. 

Temiz üretim araç ve yöntemlerinin geliştirilme-
si, enerji verimliliğini sağlayacak fikirlerin ortaya 
konulması, eko-verimliliğin sağlanması ve eko-ta-
sarımın teşviki eko-inovasyonun amaçları arasında 
yer alıyor. Eko-verimliliği, kısaca bir hizmetin veya 
ürünün değerinin çevrede oluşturduğu etkiye oranı 
olarak özetlemek mümkün. Sürdürülebilir Kalkınma 
için Dünya İş Konseyi (WBCSD), eko-verimliliğin yedi 
elementi olduğunu ifade ediyor (WBSDC, 2000: 15). 

Bunlar; 
•	 Ürünlerin veya hizmetlerin materyal ihtiyacının 

azaltılması, 
•	 Ürünlerin veya hizmetlerin enerji yoğunluğunun 

azaltılması, 
•	 Zehirleyici maddelerin azaltılması, 
•	 Materyallerin geri dönüşümünün artırılması, 
•	 Yenilenebilir kaynakların kullanımının maksimize 

edilmesi, 
•	 Ürün dayanıklılığını artırmak ve  
•	 Ürünlerin veya hizmetlerin servis yoğunluğunu 

artırmaktır. 

Enerjideki açmaz inovasyonla çözülebilir
Enerji sektöründe de inovasyon, gelişen ve de-

ğişen teknolojilerin üretilmesi ve bu teknolojilerin 
enerji üretim süreçlerine dahil edilmesini sağlıyor. 
Bu açıdan inovasyon, enerji sektörü açısından da ya-
şamsal bir önem taşıyor.

Dünya Enerji Konseyi tarafından yayınlanan 
“Dünya Enerji Trilemma 2016” adlı raporda “Üçlü 
Enerji Açmazı” olarak nitelendirilen sürdürülebilir-
lik, güvenlik ve enerjiye erişimin tek çaresinin ino-
vatif politikalar ve teknolojiler olduğu belirtiliyor. Ra-
por, artan sorunlarla başa çıkmanın yolunun inovatif 
politikalar ve teknolojiler olduğuna işaret ediyor. 
ABD’nin San Francisco kentinde düzenlenen 7. Te-
miz Enerji Bakanlar Toplantısı’nda açıklanan, “Dün-
ya Enerji Trilemma 2016: Enerji Dönüşümünü Hız-
landırmak İçin Önlemler” başlığını taşıyan çalışma, 
global danışmanlık firması Oliver Wyman işbirliğiyle 
hazırlandı. 

Raporda, sürdürülebilirlik, güvenlik ve enerjiye 
erişim denklemi konusunda ilerleme sağlayabilmek 
ve 2020 sonrası için belirlenen hedefleri tutturabil-
mek için beş alana odaklanılması gerektiğinin altı 

ENGIE’DEN 1600 KİŞİLİK MERKEZ 
Enerji şirketleri inovasyon merkezlerini farklı ül-

kelerde kurarak bu alanda binlerce kişiyi istihdam 

edecek kadar konuyu ciddiye alıyor. Örneğin Fransız 

enerji şirketi ENGIE, geçtiğimiz aylarda enerji inovas-

yon hub’ını Ekonomik Kalkınma Kurulu’nun deste-

ğiyle bölgesel bir enerji inovasyon merkezini Singa-

pur’da açtı. Enerji İnovasyon Laboratuvarı, şehirler 

ve adalar için akıllı enerji sistemi, endüstriyel enerji 

verimliliği ve gaz teknolojileri olmak üzere üç alanda 

odaklanacak. Merkez ENGIE’nin bölgedeki kuruluş-

larını destekleyip işbirliği yapacak. Laboratuvarda 

1600’den fazla kişi istihdam edilecek.
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çiziliyor. Çalışma, 9-13 Ekim tarihlerinde İstanbul’da 
düzenlenecek 23. Dünya Enerji Kongresi’ndeki pek 
çok tartışma için de zemin oluşturuyor.

Dünya Enerji Konseyi Genel Sekreteri Christoph 
Frei, ülkelerin gelir sağlayan ve insanların modern 
enerjilerin avantajlarından yararlanmalarına olanak 
tanıyan yöntemlere de odaklanmaları gerektiğini 
ifade ediyor. ‘Kullandığın kadar öde’ benzeri iş mo-
dellerinin ve mobil bankacılık çözümlerinin, yenile-
nebilir enerjilerle beslenen servisleri öne çıkarabi-
leceğini sözlerine ekleyen Frei, ülkelere hızlı hareket 
etme çağrısı yaptı.

Frei bu konudaki görüşleri şöyle: Arz ve talebi 
ulusal düzeyde değiştirmeyi hedefleyen yatırım ve 
politikaların gözle görülebilir bir ilerleme sergile-
meleri çok zaman alıyor ve bununla birlikte kimi za-
man olumsuz etkileri olabiliyor. Ülkeler, üçlü enerji 
açmazı konusunda ilerleme kaydedebilmek için va-
kit kaybetmeden harekete geçmeli; güvenli, adil ve 
çevre açısından sürdürülebilir enerjiyle sektörün 
gelişimini, rekabetçi ekonomiyi ve sağlıklı bir toplu-
mu desteklemeli. San Francisco’daki toplantıda ele 
alınan konulardan biri de, inovasyonla bu hedefle-
re ulaşılmasıydı. Buradan çıkan sonuçlar ve alınan 
dersler, ekim ayında İstanbul’da düzenlenecek Dün-
ya Enerji Konseyi’nde de tartışılacak.”

Daha önce dergimize de bu konuda bir makale 
yazan Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Baş-
kanı Murat Mercan ise 23. Dünya Enerji Kongresi’nde 
ikinci gün düzenlenecek ‘İnovatif İş Modelleri: Yeni 
Bir Ufuk’ ve ‘Enerji Dönüşümünü Sağlamak: 150 
Ülkenin Değerlendirmesi’ başlıklı oturumlarında, 
e-depolama veya iş önceliklerindeki değişiklikler 
gibi enerji teknolojilerindeki inovasyonun, üçlü aç-
mazın dengelenmesinde nasıl bir rol oynayabileceği 
ve düşük karbon ekonomisine geçişe nasıl katkı su-
nabileceğinin tartışılacağını söyledi. 

DÜNYADAN öRNEKLER
Yağmur ormanlarında yaşayan insanların yüzde 
42’sinden fazlası elektrik olmadan yaşıyor. Bu ne-
denle Peru Mühendislik ve Teknoloji Üniversitesi’n-
den (UTEC) araştırmacılar, bölgede en bol bulunan 
şeylerle yani bitkiler ve toprakla evleri aydınlatma-
nın bir yolunu buldu.
Mühendisler, önceki çalışmaların ilkelerinden ve 
dünyanın her yerinden araştırmacıların bulgula-
rından yararlanarak kendi temiz enerji modellerini 
geliştirdi.
UTEC ailesinden Elmer, ürettikleri sistemi “Her bit-
ki besin üretir ve bu besinler yeryüzünde geobacter 
denen organizmalarla temas halinde oksitlenerek 
ortaya serbest elektronlar çıkarır, bunlar elektrotlar 
yardımı ile yakalanır. Elektrotlar ızgaraya benzer bir 
iletim şebekesinde bulunur. Lambayı yakmak için 
elde edilen enerji sıradan bir pilde depolanabilir” 
şeklinde açıkladı.
Buluşa verilen isimle 10 adet “plant-lamb”, Peru’da 
Nuevo Saposoa ve Pucallpa yağmur ormanı köyle-
rinde yaşayan ailelere verildi. Plant-lamb içinde bir 
ızgara, üzerinde bir bitkiyle dikdörtgen LED elektrik 
lambası olan tahta bir kutuya benziyor. Araştırmacı-
lar buluşun gelecekte daha da çok aileye fayda sağ-
lamasını umut ediyor.

Var olan sistemlerin iyileştirilmesinin yanı 
sıra alternatif kaynaklardan enerji üretimi 
de inovasyonun önemli başlıkları arasında 
yer alıyor. Perulu mühendislerin geliştirdiği 
bitkilerden elektrik üretme modeli de birçok 
araştırmacı için esin kaynağı oldu…
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70 milyar dolar getiri
Enerji üretimi ve genel enerji hizmetlerinde yeni 

teknoloji keşifleri ve işletme modeli inovasyonu, 
2030 yılında 70 milyar euro veya her bir AB vatan-
daşı başına 135 euro getiri sağlayabilir. Ayrıca enerji 
üretim maliyetlerini yüzde 11 oranında azaltabilir. 
Bu sonuçlar EUROLECTRIC’in raporunda yer alıyor. 
Ancak rapor, bu sonuçlara ulaşılmasını sağlayamak 
için Avrupalı politika üreticilerin yolu açacak bir poli-
tika çerçevesi oluşturması gerektiğini de gösteriyor. 
Bunun aksinin gerçekleşmesi durumunda yani ino-
vasyonun yavaşlaması, enerji geçişini riske atacak 
ve çok daha pahalı hale getirecek.

Raporda, hızla gelişen bir enerji sektörünün ge-
tirdiği fırsatları yakalamak için Avrupa’daki enerji 
tesislerinin üç cephede yenilik yapması gerektiğini 
ortaya koyuyor. Bunlar: Yeni teknolojilerde uzman-
laşmak, tüketicilere yaklaşmak, yeni işletme model-
leri ve hizmetler geliştirmek. 

Tesislerin bu artan inovasyon potansiyelinin far-
kında olduğu ve şimdiden yatırımlarını daha güçlü 
Ar-Ge çalışmalarına kaydırdıkları raporda görülüyor.

‘Atılım niteliğinde inovasyon maliyetleri düşü-
recek, enerji verimliliğini artıracak, aboneler için 
kolaylık sağlayacak ve AB’nin rekabet gücünü artı-
racaktır. İşte bu nedenle inovasyon, AB tesisleri için 
önemli bir öncelik haline geldi. Sadece geçtiğimiz 
10 yıllık dönemde, büyük Avrupalı tesislerin Ar-Ge 
harcamaları 1.7 milyar euro’ya ulaştı. Yani iki katına 

çıkarak tesisler, dev inovasyon merkezlerine dönüş-
tü. AB’nin ev ödevi, bu ivmeyi canlı tutmak için her 
fırsattan faydalanmak. 

Raporda AB eylemleri için beş kilit alan öne-
riliyor:

1-İnovasyon politikasına sistem yaklaşımı: Tekil, 
izole teknolojileri desteklemek yerine geniş bir ino-
vasyon görüşü benimsemek.

2-Kamu-özel dinamiklerini geliştirmek: Kamu 
sektörü ve özel sektörün inovasyon pazarını canlan-
dıracak sağlam bir poliçe çerçevesi oluşturmak için 
birlikte hareket etmek. 

3-Gösterim ve ticarileştirmeye öncelik vermek: 
Temel araştırma ve geliştirme ile gösterim/uygula-
ma arasındaki açığı kapatmak için daha fazla çaba 
sarf etmek. 

4-Ana inovasyon akımının önünü açmak: Düzen-
lemeye tabi olmayan perakende piyasaları ve yeni-
likçi ağ çözümleri için getiri sağlayan bir çerçeve, 
perakende ve akıllı şebeke hizmetlerinde yeni fırsat-
ların önünü açacaktır.

5-İnovasyon Birliği için destekleyici yönetim 
oluşturmak: Ortak inovasyonu desteklemek için ulus 
ve AB politikaları arasında koordinasyon kurmak.

Nükleerde füzyon dönemi geliyor
Enerji sektörü özelinde inovatif çalışmaların en 

yoğun yaşandığı alanlardan biri de nükleer enerji… 
Bu enerji kaynağının güvenlik, atık yönetimi  ve ve-
rimlilik özelinde geliştirilmesi, ekonomisinin üze-



Ekim 2016 • 37

▶ Daha ucuz, sürdürülebilir ve kesintisiz enerjinin anahtarı: inovasyon

rindeki tehlike perdesini azaltacağı düşüncesi ile 
yeni inovatif termonükleer füzyon üniteleri olan güç 
santrallarının geliştirilmesine önem veriliyor. 

Sürdürülebilir global enerji arz güvenliği için 
önem taşıyan baz yük kaynağı inovasyona dayalı 
nükleer füzyon güç reaktörleri sistemlerinin yüzyı-
lın ortalarından sonra temel enerji kaynağı, klasik 
nükleer fisyon elektrik santralı ünitelerinin yerine 
geçmesi bekleniyor.

Bu bağlamda ilk ciddi adım olarak stellarator 
tasarımı modern Wendelstein 7-X nükleer füzyon 
kompleksi Almanya’da devreye girecek. Çin, Avrupa 
Birliği, Japonya, Güney Kore, Rusya Federasyonu, 
ABD, Hindistan bilim insanlarından oluşan çok ulus-
lu konsorsiyum tarafından yönetilen tokamak dizay-
nı Uluslararası Termonükleer Deney Reaktörü’nün 
(International Thermonuclear Experimental Reac-
tor-ITER) ise 2027 yılında Fransa’da faaliyete geçi-
rilmesi planlanıyor. Küresel inovatif termonükleer 
füzyon elektrik santralları ünitelerinin ticari boyutta 
2050 yılından sonra devreye girmesiyle birlikte kon-
vansiyonel karbonsuz nükleer enerji santralları sis-
temlerinin global nükleer atık yönetimi kapsamın-
daki radyoaktif kalıntıların yok edilmesi maliyetleri 
ve problemleri de önemli ölçüde azalacak. Ancak bu 
araştırmanın maliyeti ve takviminden katlanmalar 

olduğunu da vurgulamak gerekir. 
ITER füzyon tesisi maliyetinin orjinal hesaplama-

lara nazaran yaklaşık iki kat yükselerek 25 milyar 
dolara çıkması öngörülüyor.

GE ve Siemens İstanbul Teknopark’ı seçti
General Electric (GE), geçtiğimiz yıl kasım ayında 

İstanbul Teknopark’ta GE Türkiye İnovasyon Mer-
kezi’nin açılışını yaptı. GE Türkiye İnovasyon Mer-
kezi’nin temel hedefleri, ekosistem dahilinde yerel 
inovasyonu teşvik etmek, endüstrilerin karşılaştığı 
zorluklarının aşılmasına işbirlikleri yaparak yardım-
cı olmak ve müşterilerin üretimlerini ve operasyonel 
verimliliklerini artırmak için ileri üretim teknikleri ve 
endüstriyel internet çözümleri sunmak olacak.

GE Türkiye İnovasyon Merkezi’nde tam donanım-
lı bir GE Sağlık ve Yaşam Bilimleri Laboratuvarı, GE 
Garaj Atölyesi enerji, sağlık havacılık, su, petrol&gaz, 
ulaşım ve aydınlatma sektörleri hakkında endüstri-
yel internet çözümleri ve Türkiye’deki potansiyel uy-
gulama alanlarına dair bilgiler, akademik yayınlara 
erişim ve GE patent kitaplığı bulunuyor.

Siemens’te aynı teknoparktaki ilk açık inovasyon 
laboratuvarını 2014 yılında açtı. Laboratuvar, Ar-Ge 
ve inovasyon konusunda çalışmak isteyen genç be-
yinlerin yaratıcılıklarını ortaya koydukları bir mer-
kez haline dönüştü. 
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 KAPAK   
Esen Erkan 

 �Dergimizin “Mevzuat” bölümünü hazırlayan EC-
lick şirketinin kurucusu Figen Özer, enerjide ino-
vasyon başlığı içinde aslında bugüne kadar pek 
de üzerinde durulmayan bir alanda yarattığı iki 
çözüm dikkat çekti. Enerji şirketi yöneticilerinin 
zamanlarını doğru kullanmaları ve gelişmelere 
hakim olmalarını sağlayan iki yeni yazılım üre-

ten EClick, enerji sektörü oyuncularına günlük 
operasyonlarını rahatlatacak kurumsal çözüm 
önerileri götürüyor. EClick’i yazılım dünyası ile 
enerji piyasası know-how’ının kesiştiği noktada 
konumlandırdığını söyleyen Figen Özer, ilk yazı-
lımları EMPPro’yu “Mevzuatı okumak değil, ana-
liz etmek” sözleriyle özetliyor. 

mevzuat ve iş süreçlerinin 
inovasyonuna özel iki yazılım

 � EClick şirketi, enerji 
yöneticilerinin günlük işlerini 
kolaylaştıran, proje süreçlerini 
kısaltan ve iş süreçlerinin online 
kontrol edilmesini sağlayan 
EMPPro ve Projeps adlı iki 
yazılımını hizmete sundu. 
EClick kurucusu Özer, “Her iki 
ürünümüz de enerji sektörünün 
günlük işleyişine büyük 
kolaylık sağlıyor, iş süreçlerinin 
inovasyonu için iki iyi örnek” 
diyor... 
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Özer, “Analiz  denince hep rakamlar akla gelir ama 

kimi metinler de analiz edilmesi gereken verilerden 

oluşuyor. Enerji piyasası mevzuatı da işte bu veri tü-

ründen” diyor. Mevzuatın enerji sektörü için hayati bir 

önem taşıdığına vurgu yapan Özer, “Mevzuat hakimiye-

tinin gerektiriyor. Enerji şirketlerinde mevzuat paketi, 

sorumluluk almaları için sadece hukuk departmanla-

rının kapısına bırakılıyor. Oysa enerjide mevzuat, şirket 

şemasında ilave bir kutu değil, bir çalışma prensibi ha-

line gelmeli” yorumunu yapıyor. 

Bu nedenle EPMPro’yu geliştirdiklerini söyleyen 

Özer, yazılımın özelliklerini şöyle anlatıyor: Düzen-

lemelere ilişkin ajandası ayrı, sözlüğü ayrı madde 

bazlı gibi özellikleriyle verimli bir indeksleme yön-

temi ile bir mevzuat paketi sunuyoruz. Kullanıcıyı 

bilgilendiriyoruz, yazılımımız her bir mevzuatın do-

laylı olarak ilgili olduğu diğer düzenleme metinleri-

ne de rahatlıkla ulaşabilme; herhangi bir kavram, bir 

madde ya da konu için tüm mevzuat içinde arama 

yapabilme gibi olanakları da sunuyor. Aynı zamanda 

kullanıcıya analiz platformu da veriyor.” 

İş yönetimini Projeps sağlıyor
EClick’in bir diğer yazılımının adı Projeps... Bu 

programı henüz kullanıma sunduklarını söyleyen 

Özer, “Bana kendimi çok mutlu hissettiren bir iş 

oldu. Çünkü çalışırken kullanmayı hayal ettiğim ya-

zılımlardan biriydi” diyor. Yazılımı, Amerikalı deve-

loper’ların kodladığını belirten Özer, faydasının çok 

olduğunu ancak temelde iş ve ekip yöneten kişilerin 

checklist manifestolarını tüm detaylarıyla işledikleri 

bir araç olarak özetliyor. 

Özer, tüm işlerin e-posta üzerinden yürütüldüğü 

günümüzde Projeps’in tüm süreçleri net bir şekilde, 

tarihlerini atarak, ilgili kişileri atayarak ve gerekli 

tüm işlemlerin yapılmasını kolaylaştırdığını belir-

tiyor. Özer, sisteme şirketlerin hizmet aldığı ya da 

hizmet verdiği üçüncü kişilerin de eklenebildiğini 

söylüyor. 

Özer, “Bir yöneticinin işlerin proseslerinin ta-

mamlanıp tamamlanmadığını telefonundan takip 

etmesi, geç kalan bir iş için yazılım üzerinden he-

men ilgili kişiye hatırlatma göndermesi her şeyin 

kontrol altında olması açısından yadsınamayacak 

avantajlar...” sözleriyle yazılımın katkısını anlatıyor.  

Projeps destek paneline, düzenlemelerin gerekli 

kıldığı sorumluluklar listesini de eklediklerini söyle-

yen Özer, böylece her birinin sisteme girilip ekran-

dan takip edildiğini anlatıyor. 

İTuNES’DA YERİNİ ALDI
Özer, EPMPro uygulamasının iTu-
nes’da bir aplikasyon olarak yerini 
aldığını ve şu anda yüzlerce kişi ta-
rafından kullanıldığı söylüyor. Pro-
jeps’in ise çok yeni olduğunu, ilk 
kullanıcılarıyla kısa bir süre önce 
buluştuğunu ifade eden Özer, “Aslın-
da oldukça zor bir işe kalkışmıştım. 
Zira, var olan bir ürün ya da hizme-
te bir alternatif çıkarmadık. Yeni bir 
ürüne, pazar yaratmaya çalışıyoruz. 
Ancak kullananlar faydalarını his-
settikçe daha hızlı büyüyeceğini dü-
şünüyorum” diyor. 



Özür sonrası Türkiye-Rusya ilişkileri

Putin ve Erdoğan arasındaki zirvenin ardından 
Türk Akımı yeniden masaya geldi ama bu 
proje, Türkiye açısından çok bilinmeyenli bir 
denkleme dönüşebilir. Rusya bir taraftan Türk 
Akımı ve Kuzey Akım 2 projeleri arasında AB’yi 
seçime zorlarken bir yandan da Türkiye’nin 
dahil olmadığı Yunanistan ile görüşme sürecini 
yürütüyor. Türkiye’nin bu dönemde NATO 
ve AB’den uzaklaşması da Rusya’nın elini 
güçlendirecek gelişmeler olacak. Kısaca Türk 
tarafı, hem siyasi hem de enerji alanında elini 
güçlendirmek için atacağı diplomatik adımlara 
çok dikkat etmeli…

 ANALİZ   
Tuğçe Varol 
21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Bilimsel Danışman
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2016 yaz ayları, Türkiye siyasi tarihi açısın-
dan son derece önemli bir dönem oldu. 
Haziran-Eylül 2016 döneminde Türk dış 
politikasında İsrail ile ilişkileri normalleştir-

me protokolü, Rusya’ya özür mektubu ve ardından 
Putin-Erdoğan St. Petersburg zirvesi, 15 Temmuz 
Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı darbe kalkışması ve 
bastırılması ve son olarak da Türk ordusu ve Türk 
ordusu tarafından eğitilen Özgür Suriye Ordusu 
(ÖSO) birlikleri Cerablus üzerinden Suriye toprak-
larına girerek IŞİD ile savaşmaya başladı. Darbe gi-
rişimin ardından Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen 
Türkiye’de bir yandan siyaset yaralarını kapatmaya 
çalışırken, Türk ordusu aynı anda Suriye toprakları 
üzerinde IŞİD ve Güneydoğu Anadolu’da da PKK ile 
mücadele ediyor. 

Haziran ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rus-
ya’ya gönderdiği özür mektubu ve iki ülke arasındaki 
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ilişkilerin onarılması süreci ve darbe girişiminin ar-
dından iki tartışma başladı: Türkiye, Avrasya kana-
dına mı kayıyor ve Türk Akım’ı projesinin akıbeti ne 
olacak?

15 Temmuz sürecinin arkasında NATO ülkeleri 
ve en başta ABD olduğu algısının yansıtılmaya baş-
lanması ve darbe sürecine liderlik ettiği iddia edilen 
Fethullah Gülen’in ABD’de ikamet etmesi nedeniyle 
Türkiye-ABD ilişkileri sorgulanmaya, Türkiye’nin NA-
TO’dan çıkması gerektiğine ve bunun yerine Avrasya 
kanadına, bir başka deyişle Rusya’ya yakınlaşması 
gerektiğine dair söylemler başladı. İlk olarak Türki-
ye’nin NATO içindeki yeri Batılı ülkelerin Türkiye’nin 
IŞİD’e destek verdiği iddiaları nedeniyle bizzat NATO 
üyeleri tarafından geçtiğimiz yıllarda sorgulanmaya 
başlanmıştı. Ardından Türkiye’nin IŞİD’e destek ver-
diğine dair en iddialı manevra Rusya’dan gelmişti. 
Rusya, BM Güvenlik Konseyi’ne iki mektup göndere-
rek Türkiye’yi çok ciddi iddialarla suçlamıştı. Avrasya 
kanadı ya da Rusya, Türkiye’yi Avrasya örgütlerine 
dahil etmek gibi bir niyet beyanında bulunmadılar. 

Ruslar, uçak konusunda ikna olmuş değil
Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve he-

yetini 9 Ağustos 2016 tarihinde St. Petersburg’da 
Konstantin Sarayı’nda ağırladı. Erdoğan’ın Rusya 
ile yaşanan uçak düşürme olayı ve Suriye üzerine 

yaşanan anlaşmazlıkların ardından Rusya tarafına 
“özür” yoluyla yaklaşmasının ardından buluşma için 
Konstantin Sarayı’nın seçilmesi tesadüf değil, tam 
tersi Türk tarafına verilen bir mesaj niteliği taşıyor. 
Ruslar, İstanbul’un Bizans dönemindeki adı olan 
Konstantinopolis’e atıf yapmak için buluşmayı bu 
sarayda yaptılar. St. Petersburg zirvesinin en önemli 
maddesini Türk Akım’ı projesi ve Kasım 2015 tari-
hinde Rus uçağını düşüren pilotların FETÖ terör ör-
gütü elemanı olarak ilan edilmesi oluşturdu. Ancak 
FETÖ tarafından emir alarak Rus uçağını düşürdüğü 
iddia edilen pilotlar, darbe girişime kadar görev-
den alınmadığı gibi Rus uçağının düşürülmesinden 
sonra Türk tarafının verdiği beyanlar Rus uçağının 
düşürülme emrinin bizzat Başbakan tarafından ve-
rildiği yönünde oldu. Dolayısıyla uçağın düşürülmesi 
ile ilgili Türk tarafının açıklamalar ile ilgili Rus tarafı 
ikna edilmiş olmadığı gibi tazminat konularının ko-
nuşulması konusunda mutabakata varıldı. 

Türk Akım’ı TBMM’de tartışılmadan 
başlayabilir

Özür mektubu ve darbe girişimi sonrasına Türk 
Akım’ı ile ilgili en önemli gelişme ise 1 Eylül 2016 
tarihinde Türkiye’ye gelen Gazprom CEO’su Alexei 
Miller’ın, Enerji Bakanı Berat Albayrak ile görüşme-
sinin ardından Türk Akım’ının inşası için diplomatik 



42 • Ekim 2016

▶ Özür sonrası Türkiye-Rusya ilişkileri

kanallar vasıtasıyla Türkiye’den ilk izni aldı. Türk ta-
rafının Gazprom’a izin verdiği Türk Akım’ı sözleşme-
sinin tam olarak ayrıntıları bilinmiyor çünkü proje, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirilip tartışılmadı. 
OHAL devam ettiği taktirde ise Türk Akım’ı projesinin 
Meclis’e getirilmeden Cumhurbaşkanı ve Bakanlar 
Kurulu aracılığı ile onaylanması söz konusu olabilir 
ki Türkiye’nin enerji güvenliğini ve Rusya ile ilişki-
lerini yakından ilgilendiren Türk Akım’ı projesinin 
neleri içerdiği bilinmeden uzun dönemli bağlayıcı 
niteliği olabilir. 

Rusya, AB’yi seçime zorluyor
Gazprom’un yaptığı açıklamalara göre, Rusya ta-

rafı ekim ayı içinde nihai olarak projenin başlangıç 
tarihinin ilan edilmesi için hükümetlerarası anlaş-
manın imzalanacağını tahmin ediyor. Bu da anlaşma 
ile ilgili ayrıntıların aşağı yukarı hazır olduğu anla-
mına geliyor. Yine Rusya tarafından yapılan açık-
lamalara göre, Türk Akım’ı projesinin ilk olarak ilk 
ayağı tamamlanarak sadece Türk gaz pazarına yıllık 
14.74 milyar metreküp gaz taşıyacak bir hattın ta-
mamlanması planlanıyor. Çünkü Rusya, Türk Akım’ı 
projesinin Avrupa’ya da uzatılabilmesi için Avrupa 
Komisyonu’nun projenin önceliğinin yazılı olarak te-
yit etmesini ön şart olarak koşuyor. 

Projenin 2015 yılı yaz aylarında dondurulmasının 

ardından Rusya, 55 milyar metreküp kapasiteli Ku-
zey Akım-2 projesinin başladığını duyurdu ve ortak 
şirketlerle gerekli imzaları atarak Avrupa Komis-
yonu sürecini başlattı. Ukrayna’dan Avrupa’ya gaz 
taşıyan hatların kapatılacağını duyuran Rusya, aynı 
anda hem Kuzey Akım-2 hem de Türk Akım’ı (63 
milyar metreküp) projeleriyle Avrupa Komisyonu’nu 
sıkıştırarak bir seçim yapmaya zorluyor. Çünkü Rus-
ya’nın iki projeyi de aynı anda besleyecek kapasite-
de gazı yok. Dolayısıyla Kuzey Akım-2 projesinin AB 
tarafından onaylanması halinde Türk Akım’ı sadece 
Türk pazarını hedefleyecektir. Bu bağlamda Rus ta-
rafı Türkiye’ye yeni bir boru hattı inşa etmektense 
Mavi Akım’ın kapasitesini arttırma yoluna da gide-
bilir. Diğer yandan Rusya, Yunanistan ile görüşerek 
Türk Akım’ı projesinin Yunanistan üzerinden Avru-
pa’ya ulaştırılması ihtimalleri üzerinde de çalışıyor. 
Ancak Rusya’nın Yunanistan ile görüşmelerinde 
Türk tarafı yer almıyor. Rusya, Türk Akım’ı üzerinden 
gazını Trakya bölgesine getirdikten sonra Yunanis-
tan üzerinden gazı Avrupa’ya ulaştırmayı planlıyor. 
Ne gelecek Rus gazında, ne de satılacak gazda Tür-
kiye’nin söz hakkı ya da payı olmadığı taktirde Tür-
kiye, Rusya’nın yeni Ukrayna’sı durumuna düşecek-
tir. Bu bağlamda Türkiye’nin ABD-NATO kanadından 
uzaklaşması, Rusya açısından en çok istenen durum 
olacaktır. 

ABD Başkan Yardımcısı Biden’ın Türkiye ziyareti, buzları az da olsa eritti
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Türkiye’nin Avrasya kanadına geçmesi çok zor
Bir bağımlılıktan başka bir bağımlılığa koşmanın 

akıllı bir dış politika stratejisi ile alakası olmadığı gibi 
çok ciddi maliyetleri de olacaktır. Örnek vermek ge-
rekirse Türkiye’nin NATO’dan çıkması halinde, Türk 
ordusunun envanterini yenilemesi gerekecek. Türk 
ordusunun büyüklüğü ve kullandığı NATO silahları 
ve teçhizatlarının miktarını düşünülecek olursa, 100 
milyarlarca dolarlık yeni bir masraftan söz ediyoruz. 
NATO’nun Avrasya’da ki karşılığı esasen Şangay İş-
birliği Örgütü (ŞİÖ) değil, CSTO-Kolektif Güvenlik An-
laşması Örgütü olduğunu vurgulamakta yarar var. 

Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar üzerindeki etki-
sini ŞİÖ üzerinden değil CSTO üzerinden sağlıyor. 
Örneğin Kırgızistan’da 2010 yılında yaşanan ayak-
lanmalar sırasında Bakıyev ŞİÖ değil, CSTO birlik-
lerini yardım için çağırdı. (Kırgızistan, 1994 yılında 
CSTO ve 1996 yılında ŞİÖ üyesi olmuştu.) ŞİÖ’de di-
yalog ortağı statüsüne sahip olan Türkiye’nin önce 
gözlemci statüsüne kabul edilmesi, ardından kabul 
edilen ülkeler statüsünü elde etmesi gerekiyor. Do-
layısıyla Türkiye’nin kısa süre içinde ne ŞİÖ’ne ne de 
Rusya kontrolündeki CSTO’ya kabul edilme ihtimali 
bulunmuyor. Buna ilave olarak ABD Başkan Yardım-
cısı Biden’ın 24 Ağustos’ta Türkiye’ye gerçekleştirdi-
ği ziyaret, ABD ile Türkiye arasındaki soğuk havanın 

biraz olsun ısınmasına yardımcı oldu. 

Rusya daha da sertleşebilir
Sonuç olarak Türkiye ve Rusya arasındaki ilişki-

lerin henüz 2015 öncesi döneme yaklaşacağına dair 
net bir ışık yok. Rusya, Türkiye’ye karşı son derece 
ihtiyatlı yaklaşıyor. Türkiye’nin, Biden’ın Ankara’ya 
iniş yaptığı saatlerde Cerablus operasyonunu hava 
kuvvetleri ile birlikte başlatması, Moskova ve Şam 
tarafından operasyonun izninin verildiği anlamına 
geliyor. Ancak çok geçmeden hem Rusya hem de 
Suriye’den Türkiye’nin gerçekleştirdiği operasyonla 
ilgili uyarı niteliğinde açıklamalar geldiğini anım-
satalım. Özellikle Suriye, operasyonla ilgili şikayet-
lerini BM kayıtlarına geçirdi. Aynı şekilde Rusya da 
Türkiye’nin “Fırat Kalkanı” adını verdiği operasyonu-
nun Suriye’nin derinliklerine inmesi halinde aske-
ri ve siyasi bozulabileceğine dair uyarıda bulundu. 
Türkiye ile Rusya arasında henüz masada çözülmeyi 
bekleyen pek çok problemin yanı sıra Türk Akım’ı 
için gerekli izinleri alınması sorunu bulunuyor. Türk 
tarafının kayıtsız şartsız Rusya’ya Türk Akım’ı inşa-
atının izinlerini ekim ayında vermesi durumunda, 
Rusya’nın Türkiye’ye karşı yumuşaması değil, tam 
tersi istenilen alındıktan sonra daha sertleşmesi ih-
timali bulunuyor. 

Türkiye’nin NATO’dan çıkması, milyarlarca dolarlık askeri yatırımı zorunlu hale getirecek



neden Türk Akımı?

Rus gazının Avrupa için alternatifsiz konumu, 
Türkiye’nin enerji merkezi olma hedefleri 
açısından düşünüldüğünde ve Kuzey Akım 
2 projesinin yaşadığı zorluklar göz önünde 
bulundurulduğunda, Türk Akımı projesi tüm 
paydaşlar için en doğru ve en öncelikli proje 
olarak görünüyor...

 KONUK YAZAR   
Umur Küçükyarar 
Elektrik Mühendisi-EÜAŞ
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24 Kasım 2015 tarihinde yaşanan uçak dü-
şürme krizi sonrasında çıkmaza giren Türk-
Rus ilişkileri, 9 Ağustos 2016’da Saint Pe-
tersburg’ta iki liderin bir araya gelmesiyle 

tekrar rayına oturdu. İlişkilerin koptuğu bu dönemde 
haklı olarak, bir  numaralı doğal gaz arz kaynağımız 
ve ilk nükleer santralımızı inşaa edecek ülke olan 
Rusya ile enerji alanındaki ilişkilerin nasıl etkilene-
ceği gündemin en üst sıralarında yer aldı. 9 Ağustos 
sonrası gelinen durum itibarıyla enerji alanındaki 
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ilişkilerin yara almadan kaldığı yerden devam etti-
ğini görüyoruz. 

Hatta 24 Kasım’dan önce rafa kaldırılan Türk Akı-
mı Projesi, ilişkilerin normalleşmesiyle beraber sü-
ratle tekrar masaya döndü, gerçekleşme ihtimali ve 
tarafların bu konudaki isteği her zamankinden daha 
da güçlü duruma geldi. 

Peki düzelen Türk-Rus ilişkilerinin en hızlı mey-
vesi olan Türk Akımı neden bu kadar önemli?

Rusya, kelimenin tam anlamıyla büyük bir do-
ğal gaz ülkesi. 32.3 trilyon m3’lük devasa doğal gaz 
rezervleriyle BP’nin 2015 yılı raporuna göre İran’ın 
hemen ardından ikinci sırada yer alıyor ve tek başı-
na dünya ispatlanmış doğal gaz rezervlerinin yüz-
de 17,3’üne sahip. Rusya, sadece Türkiye’nin değil, 
geniş coğrafyasının uzandığı bölgelerdeki birçok 
ülkenin en önemli doğal gaz tedarikçisi durumun-
da. Ticaret rakamlarına baktığımızda büyük kısmını 
kilometrelerce uzunluktaki boru hatları aracılığıyla 
yaptığı 193 milyar m3’lük (Dünya boru hattı toplam 
hacmi 704,1 milyar m3) ihracat hacmiyle dünya lide-
ri konumunda. 

Rusya, devlet şirketi Gazprom eliyle yaptığı do-

ğal gaz ticaretini uzun dönemli boru hattı projelerine 
dayandırıyor, en büyük pazarı ise bilindiği gibi Av-
rupa. Başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın birçok 
ülkesi, Rus gazına büyük oranda bağımlı durumda. 
Yine BP’nin verilerine göre Rusya, 2015 yılında Avru-
pa’ya toplamda 159,8 milyar m3’lük gaz ihraç etti, bu 
rakamın 26,6 milyar m3’ünü Türkiye satın aldı. 

Avrupa Birliği’nin doğal gaz karnesine baktı-
ğımızda ise BP verilerine göre, 2015 yılında 402,1 
milyar m3’lük toplam doğal gaz tüketimine karşılık 
ancak 120,1 milyar m3’lük üretim rakamlarına ula-
şabildiği görülüyor. Bu da demek oluyor ki, AB’nin 
2015 yılındaki arz açığı yaklaşık 282 milyar m3 ve 
bunu dış kaynaklardan temin etmek zorunda kaldı. 

Avrupa Birliği’nin en önemli doğal gaz arz kay-
naklarına baktığımızda; İngiltere ve Hollanda en 
önemli iki iç arz kaynağı ve Norveç ile Rusya ise en 
önemli iki ithal arz kaynağı olarak görünüyor. Bu iki 
ithal arz kaynağının, AB’nin 2015 yılındaki toplam 

Başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın birçok 

ülkesi, Rus gazına büyük oranda bağımlı 

durumda. 
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282 milyar m3’lük arz açığını karşılama oranlarına 
baktığımızda ne kadar önemli oldukları görülüyor. 

AB 2015 Verileri 
(milyar m3)

Tüketim 402,1

Üretim 120,1

Arz açığı 282 Açık karşılama

Rusya’dan ithalat 133,2 % 47.2

Norveç’ten ithalat 109.5 % 38.8

Bu tablodan da görüldüğü üzere Rusya, Avrupa 
Birliği’nin arz açığının yarısına yakınını tek başına 
karşılıyor. Avrupa Birliği’nin en önemli doğal gaz 
üretim kaynağı olan Hollanda’nın Groningen böl-
gesindeki sondaj çalışmalarının depremlere neden 
olduğu tartışmaları nedeniyle üretimi kademeli ola-
rak azaltmaya devam edeceği düşünülürse, AB’nin 
üretim seviyesini başka keşifler olmazsa uzun yıllar 
arttıramayacağı öngörülebilir.

Keza, aşağıda IEA’nın WEO 2013 raporundan alı-
nan 2030 yılı projeksiyonu verilerinden de görülece-
ği üzere AB’de doğal gaz üretimin azalacağı bekle-
niyor. Ayrıca tüketim miktarının artışıyla arz açığının 
giderek artacağı da öngörülüyor. 

IEA, World Energy  
Outlook 2013
(Yeni Politikalar Senaryosu) 2020 2025 2030

AB tüketim (Milyar m3) 494 523 537

AB üretim (Milyar m3) 135 122 114

Arz açığı (Milyar m3) -359 -401 -423

Bu senaryo ile beraber düşünüldüğünde 2015 yı-
lında 282 milyar m3 seviyesinde olan doğal gaz arz 
açığının, 2025-2030 yıllarında sırasıyla 120 ve 140 
milyar m3 civarında artarak toplamda 400 milyar 
m3’leri aşması bekleniyor. Bu senaryo çerçevesinde, 
Avrupa Birliği’nin 2025-2030 yılları baz alındığında 
hızla artacak bu önemli arz açığının karşılanabilme-
si adına birçok yeni ithalat projesinin geliştirilmesi 
hatta çok yakın bir zamanda bunların hayata geçiril-
mesi büyük önem taşıyor. 

Yakın zamanda Avrupa Birliği’nin bu büyük arz 
açığı artışının giderilebilmesi için en önemli adaylar 
olarak;

 î Güney Gaz Koridoru konsepti projeleri
 î Kuzey Amerika’dan yeni, Ortadoğu ve Afri-
ka’dan ilave LNG arzı

 î Rusya’dan ilave yeni kapasite projeleri görün-
mektedir. 

Güney Gaz Koridoru Konsepti
AB tarafından geliştirilen Güney Gaz Koridoru 

konsepti, başta TANAP olmak üzere Hazar ve Ortado-
ğu arz kaynaklarını Avrupa’ya taşıyacak projelerden 
oluşuyor. Bu projelerin tamamına yakınında Türkiye, 
coğrafi özelliğinin ve teknik altyapısının avantajıy-
la doğal bir enerji köprüsü olarak ön plana çıkıyor. 
Bu projelerden şu anda çalışmalarına hızla devam 
edilen TANAP, öngörülen sürelerde gerçekleşirse, 
AB için 2018 yılında 10 milyar m3, 2023 yılında 17 
milyar m3 ve en nihayetinde 2026 yılından itibaren 
25 milyar m3’lük yeni arz kaynağı olacak.

Türkiye güzergahlı olması muhtemel diğer po-
tansiyel projeler Türkmenistan, İran, Kuzey Irak ve 
Doğu Akdeniz kaynaklı gazın Avrupa’ya taşınması 
ihtimallerinin de gerçekleşmesi halinde, bu projele-
rin her birinin de TANAP ile benzer hacimlerle AB’ne 
katkı sunacağı öngörülüyor. Ancak, bu potansiyel 
projelerin henüz yeterince olgunlaşmamış olması 
nedeniyle yakın bir zamanda AB’nin doğal gaz arz 
güvenliğine önemli bir katkı sunması şu aşamada 
pek mümkün görünmüyor. 

LNG seçeneği
Kuzey Amerika merkezli yaşanan kaya gazı dev-

rimiyle beraber LNG piyasası da dünya çapında bü-
yük bir ivme yakaladı. ABD’nin LNG piyasasına hızla 
dahil olduğu ve dünyanın birçok yerine LNG kargola-
rını göndermeye başladığı, geleneksel LNG üreticile-
rin de kapasitelerini arttırdığı ve bu bağlamda reka-
betin globalleştiği şu günlerde, LNG pazar bulmakta 
hiç zorlanmıyor ve bu pazarların başında da Avrupa 
geliyor.

Birçok yeni gazlaştırma tesisinin kurulduğu Av-
rupa’nın LNG ithalat kapasitesi, ilerleyen yıllarda 
artmaya devam edecek. Bu bağlamda, Kuzey Ameri-
ka etkisi ile yeni sayılabilecek bu önemli ve popüler 
arz kaynağının, AB’nin devasa açığını sınırlı da olsa 
gidermeye katkısı olması beklenebilir. Öte yandan 
LNG piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor olsa 
da yakın zamanda AB’nin ihtiyacına yanıt verecek bir 
seçenek olarak görülmüyor. 
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Avrupa için Güney Gaz Koridoru ve LNG haricin-

de bir diğer yeni önemli tedarik kaynağı, hali hazırda 

yüksek bağımlılığını sürdürdüğü eski rota olan Rus-

ya’dan sağlanacak ilave gaz... Bununla ilgili olarak 

55 milyar m3’lük Kuzey Akım 2 projesi gündemde-

kini yerini koruyor. Ancak, Avrupa Birliği üye ülkeleri 

arasında Kuzey Akım 2 projesi ile ilgili yaşanan ve 

giderek gün yüzüne çıkan görüş ayrılıkları ve en ni-

hayetinde de geçen ağustos ayında Polonya Rekabet 

Kurumu’nun kararıyla daha da çıkmaza sürüklenen 

Kuzey Akım 2 projesinin geleceği açıkçası pek par-

lak görünmüyor. 

Kuzey Akım 2 projesinin yaşadığı bu engelle-

melerin artarak devam edeceği düşünüldüğünde,-

Türk-Rus ilişkilerinin tekrar rayına oturması ile be-

raber kaldırıldığı raftan tekrar masaya dönen Türk 

Akımı projesi, Rusya açısından gerçekleşmesi daha 

öncelikli bir proje olarak görünüyor. Avrupa Birliği’n-

deki yaygın Rus gazı muhalefetine rağmen doğal 

gaz arz açığının giderek artacak olması ve diğer po-

tansiyel arz kaynaklarının belirsizliği ve yetersizliği 

Rus gazının, Avrupalılar için alternatifsiz mevcut ko-

numunu daha da güçlendiriyor. 

Bu çerçevede ilave Rus gazının Avrupa’ya, Avru-

pa Birliği üyesi olmayan Türkiye üzerinden gelmesi 

ihtimalinin Avrupalılar açısından da daha kabul edi-

lebilir olduğu düşünülebilir. Türkiye açısından ba-

karsak, hem eskimiş ve Ukrayna dahil birçok ülke 

topraklarından geçerek sınırlarımıza ulaşan sorunlu 

Batı Hattı’nı yeni bir hatla değiştirilecek olması hem 

de ‘enerji merkezi’ olma hedefi anlamında bu pro-

jenin Türkiye’nin bölgesel konumunu daha da güç-

lendireceği kesin. Burada göz önünde bulundurul-

ması gereken konu, zaten yüksek seviyelerde olan 

Türkiye’nin Rus gazına bağımlılığının arttırılmaması 

olmalı. 

Sonuç olarak, Rus gazının Avrupa için alterna-

tifsiz konumu, Türkiye’nin enerji merkezi olma he-

defleri açısından düşünüldüğünde ve Kuzey Akım 2 

projesinin yaşadığı zorluklar göz önünde bulundu-

rulduğunda, Türk Akımı projesi tüm paydaşlar için 

en doğru ve en öncelikli proje olarak görünmektedir.
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 ANALİZ  

 �Avrupa enerji güvenliğine yönelik tartışmalarda 
gaz meselesi ve boru hatları bir kimlik fonksiyo-
nu olarak görülüyor. Bu tartışmaya göre, ya AB’yi 
Rusya’ya olan tehlikeli bağımlılığından kurtar-
mak için daha önce Nabucco olarak bilinen Ha-
zar, Orta Asya ve Orta Doğu havzalarından AB’ye 
yeni gaz tedariği sağlayacak Güney Gaz Koridoru 
ile Rus gazının yedeklenmesi ya da Kuzey Akım/
Güney Akım enerji tuzağına düşülecek. Natural 
Gas Europe’un yaptığı bu çalışmada Türkiye’nin 
söz konusu tartışmalardaki yerine odaklanıyor.
Çalışma, bugün yapılan boru hattı politikalarına 

Türkiye’nin avrupa gaz tedariğinde 
rolü gittikçe artıyor

Natural Gas Europe.com’un hazırladığı 
çalışmaya göre; boru hatları ülkeleri birbirine 
bağımlı kıldığı gibi yüksek politik bir değer de 
taşıyor. Son zamanlarda yapımı devam eden ve 
proje aşamasındaki boru hatlarını analiz eden 
çalışmanın odağında Türkiye’nin ‘gaz koridoru’ 
olma teması var... 
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yönelik tartışmalarda tarihi değerlendirmelere çok 
az vurgu yapılıyor. Nedeni olarak da artan LNG arzı, 
boru hattı bağlantıları ve spot piyasa ticaretine bağlı 
olarak Avrupa ve kısmen de küresel doğal gaz piya-
salarındaki artan esneklik görülüyor. Bu yeni piyasa 
ortamı, sadece üreticiler ve tüketiciler arasındaki 
ilişkiyi değiştirmiyor, beraberinde transit ülkelerin 
politik ve ekonomik avantajlarının da değişmesine 
yol açıyor. Bu durum, özellikle yeni transit ülkeler 
göz önüne alındığında önem arz ediyor ve çalışmaya 
göre, Türkiye bu kapsamda öne çıkan bir ülke olarak 
örneklendirilebilir.

Natural Gas Europe’un belli başlı vurguları 
şöyle:

Transit ülkeler, sadece tedarikçilerin bağımlı bi-
rer hizmet sağlayıcısı değil; aynı zamanda onların 
piyasa paylarını önemli oranda etkileyebilen ülkeler 
olarak değerlendirilmeli. Transit ülkeler, bu avantaj-
larını piyasalara erişim ve tedarikçi değiştirme es-
nekliklerini de göz önüne alarak daha yüksek ücret 
talep edecek bir pazarlık aracı olarak kullanabiliyor. 

Bu değerlendirme kapsamında transit bir ülke 
olarak Ukrayna, güzel bir örnek profiline sahip. Al-
ternatif arz rotaları olmadan Ukrayna, Rusya gazı-
nın Avrupa’daki piyasa payını belirleyebiliyor. (Avru-
pa’nın tedariği gerçekleştirilen Rus gazının yaklaşık 
yüzde 60’ı Ukrayna sınırları üzerinden geçiyor.) Boru 
hattının kurulması sonrasında transit ülkelerin tran-
sit bedeli artışına yönelik iştahları ve transit kontrol 
güçleri artış gösteriyor. Bu nedenle bir tedarikçinin 

TÜRKİYE’Yİ DIŞARIDA 
BIRAKACAK PROJELER DE VAR
Analiz, Türkiye’nin söz konusu rotadaki baskın eği-
limini ise şöyle değerlendiriyor:

 î Rusya ve Avrupa’nın çıkarları, Türkiye’nin gele-
cekteki ikili enerji ilişkilerinden uzak tutulması 
ile sağlanabilir. Bu olasılık, sadece Türkiye’nin 
eş zamanlı olarak pek çok tedarikçinin gaz te-
dariğinin gerçekleşmesini engelleyecek bir role 
sahip olmamasına bağlı olarak gerçekleşebilir.

 î Hali hazırda tam tersi bir durum daha realistik 
bir senaryo olarak karşımızda duruyor. Güney 
Akım projesinin iptal edilmesinden bu yana 
Rusya, Güneydoğu Avrupa gaz tedariğine yö-
nelik AB Komisyonu’nun düzenlemeleriyle 
uğraşma hususunda isteksizliğini açıkladı. Bu 
durum herhangi bir problemi çözmediği gibi, 
farklı gaz tedarikçileri arasında AB piyasalarına 
gaz tedariği için olabilecek rekabet ve AB gaz 
piyasalarına giriş kontrolünü gelecekte Türk 
yetkililerinin ellerine vermiş olacaktır.

 î Çalışmanın son vurgusu ise Rusya ve AB’yi Ka-
radeniz üzerinden doğrudan bağlayacak ve 
Türkiye’yi dışarıda bırakacak bir tartışmanın 
Avrupalı ve Rus paydaşlar tarafından devam 
ettirilmesi gerektiği yönünde. 
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fiziksel rota çeşitlendirmeye yönelik ilgisi oldukça 
mantıklı... Bu gerçeklerin geleceğin Güneydoğu Av-
rupa gaz tedarik mimarisine de Kuzey Akım/Uk-
rayna tartışmasında olduğu gibi uygulanabileceği 
değerlendirilebilir.   

TANAP projesinin hayata geçirilmesiyle, Avrupa 
enerji güvenliği denklemine iki yeni değişken daha 
eklenmiş olacak. Birincisi, 2019 yılı civarında Avrupa 
gaz piyasalarına ilk kez Azerbaycan gazı ulaşacak. 
İkincisi, her ne kadar AB’nin 2014 yıllık gaz tüketi-
mine göre yüzde 2-3’lük bir bölümünü oluşturacak 
yıllık 10 milyar metreküplük bir arz sebebiyle sınırlı 
bir etkisi olacak olsa da, Türkiye Avrupa gaz ithala-
tında transit ülke pozisyonu elde edecek.

Türkiye koridoru zorunlu bir güzergah
TANAP’a ek olarak, Karadeniz üzerinden Rusya 

ve Bulgaristan’dan geçecek Güney Akımı projesinin 
Gazprom ve AB Komisyonu arasındaki düzenleyici 
ihtilaflar nedeniyle 2014 yılında iptal edilmesinin 
ardından geliştirilen Türk Akımı projesinin inşası da 
Türkiye-Rusya arasındaki gerilimin düşmesi sebe-
biyle yeniden canlandırılıyor. Türk Akımı, esas olarak 
Türkiye piyasasına tedarik sağlayacak olsa da AB pi-
yasalarına Türkiye-Yunanistan sınırı üzerinden gaz 
tedariği de sağlayabilecek. 

Bununla birlikte, Kıbrıs’ın güneyinde yer alan 
Doğu Akdeniz gaz keşiflerinin ticari ve teknolojik 
olarak fizibıl olmasına bağlı olarak proje geliştirici-
leri, bu gazın olası bir boru hattıyla öncelikle Türkiye 
piyasasına ve yeniden ihraç yöntemiyle Güney Doğu 

Avrupa’ya tedariğinin konusunu düşünmeye başla-
dılar. Türkiye koridoru, potansiyel arz eden Irak, İran 
ve Orta Asya gazlarının olası tedariği durumunda da 
zorunlu bir güzergah olarak değerlendiriliyor. Her 
ne kadar bazı analistler iyimser bir yaklaşımla bu 
durumu, Türkiye’nin ‘gaz ticaret merkezi’ olması ola-
rak ifade etseler de Türkiye’nin Güney Doğu Avrupa 
için ana transit ülke olma potansiyelinin artışı olarak 
da değerlendirmek mümkün... Bu durumun sonra-
dan ortaya çıkartabileceği güvenlik etkileri bu zama-
na kadar çok az tartışma konusu oldu. 

AB-Azerbaycan ilişkileri Türkiye’yi 
etkileyebilir

Analize göre, Türkiye’nin Avrupa gaz tedariği açı-
sından transit bir koridor olmasına yönelik rolünün 
artması iki şekilde etki gösterebilecek. 
•	 AB-Azerbaycan ilişkilerinin geleceği, gazın teda-

riğindeki aracı rolü sebebiyle Ankara’dan güçlü 
bir şekilde etkilenebilir. 

•	 Türkiye az da olsa Ukrayna’nın bugünkü durumu-
na benzer şekilde AB- Rusya gaz ilişkilerinden 
önemli bir pozisyon elde edebilir. 
Ne kadar Azeri veya Rus gazının Avrupa piyasa-

larına gireceği ve transit bedeli artırma potansiyeli 
konularında hali hazırdaki politik ortamda problem 
yaratabilecek gibi görünse de analiz, Türk hükü-
metinin yakın zamandaki mültecilere yardım, vize 
serbestliği ve finansal transferler hususlarını bu 
bağlamda ön plana çıkartmasının, önemli bir uyarı 
olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor.
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 YAKIN PLAN   
Esen Erkan 

 �ABD’liler 8 Kasım’da yeni başkanlarını seçecek. 
Sona yaklaşılırken başkanlık yarışı da giderek 
daha renkli bir hale bürünüyor. Başkan adayları, 
seçilmeleri halinde hemen her konuda nasıl bir 
politika izleyeceklerini kamuoyu ile paylaşıyor. 
Biz de Demokratların adayı Hillary Clinton ile 
Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın enerji 
konusundaki açıklamalarına odaklandık. Çünkü, 
ABD’nin izlediği enerji ve çevre politikaları dün-
yanın geri kalanı üzerinde de ciddi etkiye sahip. 
Her iki aday da çeşitli vesilelerle enerji konusun-

daki görüşlerini açıklamayı sürdürüyor. Bu alandaki 
en önemli çalışmayı, Yenilenebilir Enerji Amerikan 
Konseyi (American Council on Renewable Ener-
gy) yaptı. Konsey, başkan adaylarının yenilenebilir 
enerjiye olan ilgilerini ölçmek için her adayın web 
sitesini temmuz ayında incelemeye aldı. Çalışmanın 

Tüm dünyada merakla beklenen ABD 
başkanlık seçimi için geri sayım sürüyor. 
8 Kasım’da sonuçlanacak olan yarışta, 
Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump 
ile Demokratların adayı Hillary Clinton 
arasındaki rekabet enerjide de sürüyor. 
Trump iklim değişikliği gibi konularda 
çelişkili açıklamalar yapıyor, Clinton ise 
‘başkan seçildiği’ taktirde ABD’yi 10 yıl 
içinde yenilenebilir enerjinin dünya lideri 
yapacağı iddiasında... 

aBD başkan adaylarının  
‘enerji karnesi’ pek parlak değil



TRuMp: oBAMA YöNETİMİNİN TÜM EYlEMlERİ İpTAl EDİlMElİ
Trump’ın bazı açıklamalarında 
özellikle Paris İklim Anlaşması he-
def alınıyor. Trump’ın web sitesin-
de ve zaman zaman da sosyal med-
yadan paylaştığı görüşleri şöyle: 

 � İklim Eylem Planı dahil ol-
mak üzere, Obama yöneti-
minin tüm eylemlerini iptal 
edin.

 � Paris İklim Anlaşması’nı iptal 
edin. Küresel ısınmanın 2 de-
rece ile sınırlanması konusu 
ve BM’nin küresel ısınma ile 
mücadele programlarına ABD 

vergilerinden gelen tüm öde-
meleri durdurun.

 � Küresel ısınma kavramı, ABD 
imalatı ile rekabetçi olmamak 
için Çinliler tarafından ve 
yine kendileri için yaratılmış-
tır. (Kasım 2012 tweet)

 � Buz fırtınası Teksas’tan Ten-
nessee’ye uzanıyor. Ben Los 
Angeles’ta yaşıyorum ve bu-
rası da buz gibi. Küresel ısın-
ma tam anlamıyla çok pahalı 
bir aldatmaca! (2013 Aralık 
tweet)

 � Biz temiz ve güzel havaya 
odaklanmalıyız - pahalı ve iş 
kapatan KÜRESEL ISINMA 
aldatmacasına değil! (2013 
Aralık tweet)

 � Bu çok pahalı KÜRESEL 
ISINMA (GW) saçmalığı sona 
ermeli. Gezegenimiz, rekor 
düzeylerde donuyor ve bizim 
GW bilim adamları buza sıkış-
mış. (2014 Ocak tweet)

 � Belki iklim değişikliğinin bi-
razı insan yapımı; ama tümü 
değil. (2015 Haziran)
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sonuçlarına göre; yenilenebilir enerjiye dair arama-
lar Hillary Clinton’ın internet sitesinde 55 sonuç ve-
rirken (yeni planların açıklanmasıyla bu sayı 92’ye 
yükseldi); Trump’ın sitesinde ise konuyla ilgili sade-
ce bir ifadeye rast gelindi. Adayların kamuoyu açık-
lamalarına dayanarak enerji politikalarına yönelik 
yanıtlarını karşılaştırdığımızda da benzer sonuçlara 
ulaştık. Her iki adayın enerji politikaları arasındaki 

uçurumdan sizleri selamlıyor ve görüşlerini sizlerle 
paylaşıyoruz:

ABD’deki başkan adaylarına yönelik açık oturum 
şeklinde gerçekleştirilen bilim tartışmalarında “İk-
lim değişikliği hakkındaki görüşleriniz nelerdir ve 
yönetim olarak nasıl hareket edilmesi gerektiğini 
düşünüyorsunuz?” sorusuna Donald Trump’ın ver-
diği yanıtlar zaman içerisinde yön değiştirmiş gö-

Beyaz Sarayı’nın yeni ev sahibi dünyanın enerjisine de yön verecek



Ekim 2016 • 53

▶ ABD başkan adaylarının  ‘enerji karnesi’ pek parlak değil

rünüyor. Trump’ın küresel ısınmanın Çinliler’in uy-

durması bir para tuzağı olduğu yönündeki görüşleri, 

seçimlerin yaklaşmasıyla veri kabul edilen ama çok 

da üzerinde durulması gerekmeyen bir kavrama dö-

nüşüyor. 

Trump: “İklim değişikliği alanında henüz araş-

tırılması gereken çok konu var. Bunlardan bazıları 

belki de sınırlı mali kaynaklarımızın en iyi şekilde 

kullanımı ve dünyada her insanın temiz suya sa-

hip olduğundan emin olmak olabilir. Belki de sıtma 

gibi dünya çapında devam eden hastalıkları ortadan 

kaldırmaya odaklanılmalı. Belki de sürekli büyüyen 

dünya nüfusunu ayakta tutmak için gıda üretimini 

artırmaya yönelik çabalara odaklanılmalı. Belki de 

fosil yakıtlara bağımlılığı azaltan enerji kaynaklarına 

ve enerji üretimini geliştirmeye odaklı olunmalıdır. 

Daha güvenli, müreffeh ve iyi bir yaşam için nasıl 

devam etmek gerektiğine en iyi biz karar verebiliriz.”

Clinton’ın 10 yıllık hedefleri liderlik odaklı
Bilim tartışmalarında iklim değişikliği sorusuna 

Hillary Clinton’ın verdiği yanıtlar, ABD’nin 21. yüzyılın 

temiz enerjnin süper gücü olacağı yönünde. Clinton 

bu konuda “İklim değişikliği söz konusu olduğunda, 

bilim kristal berraklığında ortadır. İklim değişikliği 

acil bir tehdit ve çağımızın belirleyici bir sorunudur. 

Bunun etkileri zaten evimizde ve tüm dünyada his-

sediliyor. ABD Başkanı olarak, bilimsel gelişmelerin 

çizdiği yolda hem ülkemizde hem de uluslararası 

alanda sera gazı kirliliği mücadelesine devam ede-

ceğiz” diyor. 

ABD’nin temiz enerjinin süper gücü olacağı va-

adinde bulunan Clinton, bu noktaya ulaşmalarını 

sağlayacak hedefleri de şöyle açıklıyor: Elektrik 

üretimimizin yarısını temiz enerji kaynaklarından 

sağlamayı planlıyoruz. Başkan olduğum ilk dönemin 

sonunda yarım milyar yeni güneş paneli kurulumu 

sağlanmış olacak. Evlerin, okulların, hastanelerin ve 

iş yerlerinin enerji israfını üçte bir oranında azalta-

rak ABD’yi en temiz ve verimliliği yüksek noktaya ta-

şıyacağız. Petrol tüketimini üçte bir oranında azalta-

cağız ve bunun için temiz yakıtlara ve araçlara geçişi 

sağlayacağız.

Clinton bu planı, “verimlilik standartları ve temiz 

enerjiye yönelik vergi teşvikleri” üzerine inşa edece-

ğini de açıkladı. 

Trump’ın ‘Meksika’ takıntısı
ABD’deki enerji uzmanları, ülkenin enerji portfö-

yünün stratejik bir şekilde yönetilmesinin çevreye, 

ekonomiye ve dış politikaya olumlu etkileri olacağın-

da hemfikir. Başkan adaylarına yöneltilen bir diğer 

soruda da bu noktaya vurgu yapılıyor: “Başkan se-

çildikleri takdirde enerji stratejilerinin ne olacağını 

ve önümüzdeki yıllardaki enerji manzarasını nasıl 

gördükleri” sorusuna her iki adaydan da elle tutu-

lur bir yanıt geldiğini söylemek zor. İşin ilginç yanı 

ise uyuşturucu ticaretinin New Hampshire eyaletine 

gelmesini engellemek için Meksika sınırına “ger-

çek bir duvar” öreceklerini söyleyen Trump, bu defa 

Meksika’nın enerjideki potansiyelini görmezden ge-

lemiyor ve soruyu şöyle yanıtlıyor:

“Amerikan halkının ve hükümetin hedefi, enerji 

bağımsızlığına kısa süre içerisinde ulaşmak olmalı-

dır. Enerji bağımsızlığı; rüzgar, güneş, nükleer ve bi-

yo-yakıtlar dahil olmak üzere mümkün olan her bir 

enerji kaynağını keşfetmek ve geliştirmek demektir. 

Gelişen bir piyasa sistemi, tüketicilerin gelecekteki 

enerji tüketimleri için en iyi kaynakları belirlemele-

rine izin verecektir. Ayrıca, dünyanın önemli enerji 

üreticileri Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve 

Meksika olarak daha güvenli, verimli ve müreffeh bir 

dünyada yaşayacağız.” 

Trump’ın bu yanıtına istinaden, Meksika’nın 2024 

yılına kadar enerji ihtiyacının yüzde 35’ini yenilene-

bilir enerji kaynaklarından karşılama hedefi için her 

yıl yaklaşık 2 GW yenilenebilir enerji kurulumu yapa-

cağını hatırlatmakta fayda var. 

ABD kamuoyu, her iki adayın da enerji konusun-

daki açıklamalarını tatmin edici bulmuyor. Ancak 

yapılan açıklamaları yan yana koyduğumuzda De-

mokratların adayı Clinton’ın Obama’nın politikalarını 

devam ettirip yenilenebilir enerjiye daha fazla önem 

verdiği görülüyor. Tabii Clinton’ın ABD’de oldukça et-

kin olan petrol lobisinin baskılarına ne kadar direne-

ceği de başka bir tartışma konusu... 



Enerjinin de gıdanın üçte biri 
israf ediliyor
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 DÜNYA GÜNDEMİ  
Esen Erkan 

 �Günümüzde tüketilen toplam enerji miktarının 
üçte birlik bölümünün gıda üretimi için kullanıldı-
ğı hesaplanıyor. Ancak üretilen bu gıdaların yine 
üçte birlik bölümü israf ediliyor. Kaybedilen ya da 
israf edilen bu gıda miktarı, 870 milyon kişinin 
beslenmesine yetecek düzeyde bir büyüklüğü 
oluşturuyor. Birleşmiş Milletler’in (BM) “Daha az 
ile daha çok ve daha iyiyi gerçekleştirebilmek” 
hedefi,  bir yandan zararlı atık ve kirliliğin önü-
nü kesmek, bir yandan da kişilerin temel ihti-

yaçlarını karşılama ve yaşam kalitesini artırma 
anlamına geliyor. Ayrıca, enerji sektörü açısın-
dan özellikle vurgulanması gereken “doğal kay-
nakların daha etkin bir şekilde kullanımı” da bu 
iyiye doğru gelişim hedefinin bir başka yönünü 
oluşturuyor. Sürdürülebilir gelişme hedeflerinin 
12’incisi bu kapsamdaki sürdürülebilir tüketim 
ve üretim modellerinin araştırılmasına yönelik 
bir çabanın ürünü.

BM Genel Kurulu’nda kabul edilen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” ve 2030 Ajandası 
gelecekteki 15 yılda ülkelerin sosyal, ekonomik ve çevresel alanlarda erişmeleri gereken 
hedefleri belirliyor. 17 maddeden oluşan hedefler arasında yer alan ‘enerji sektörü ve gıda’ 
ilişkisi ilginç bir içeriğe sahip. Zira toplam enerjinin üçte biri gıda üretiminde kullanılıyor ve 
üretilen gıdaların üçte biri ise israf ediliyor... 
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Doğal kaynak-üretken sermaye ilişkisi 
Öncelikle, düzeltilmiş net kazanç (DNK), doğal 

varlıkların etkin kullanımı için kullanılan bir göster-
ge. (Hedef 12.2). Bu gösterge, ulusal üretim ve tüke-
tim arasındaki farkı, yani bir ülkenin zenginliğindeki 
değişimi ölçüyor. Düzeltilmiş net kazanç hesapla-
masında beşeri sermaye yatırımları, sabit serma-
yedeki değer azalması, doğal kaynakların yok olma-
sı ve çevre kirlenmesine bağlı olarak ortaya çıkan 
zarar hesaba alınıyor. Pozitif birikimler gelecekte 
ortaya çıkabilecek gelişmenin ve refahın oluşturul-

masında temeli oluştururken negatif birikimler ise 
gelişmenin ve refahın sürdürülebilir olmayacağını 
ortaya koyuyor.

DNK, özellikle doğal kaynakların kullanımına yo-
ğun bir şekilde bağımlı olan ülkelerin bu kaynakla-
rın yok olmasını diğer üretken sermaye yatırımları 
ile dengelemesini, (örneğin eğitim yolu) ölçmek için 
kullanılıyor. Doğal kaynakların kullanımına en yük-
sek düzeyde bağımlı düşük ve düşük-orta gelirli 
ülkeler, bu hesaplamada en düşük birikim oranına 
sahip olma eğiliminde görünüyor.
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Gıda kayıplarının nedenleri bölgelere göre 
değişiyor

Bir yandan artan küresel nüfusun gıda ihtiyacı-
nın karşılanması, bir yandan da gıda israfının ve atı-
ğının azaltılması (Hedef 12.3), aşılması gereken cid-
di bir engel olarak önümüzde duruyor. “Gıda israfı”, 
gıdanın hasattan tüketildiği noktaya kadarki tedarik 
zincirinin herhangi bir aşamasında 
meydana gelen nitel ve nicel değer 
kaybını ifade ediyor. Öte yandan, ‘gıda 
atığı’ yenilebilen gıdanın tüketiciye 
son kullanma tarihinden sonra ulaş-
ması sonrasında oluşuyor ve doğru-
dan atma veya yenmeme sonucunu 
doğuyor.

Günümüzde gıda israfının büyük-
lüğü, gelir grupları veya bölgeleri 
arasında büyük ölçüde farklılık gös-
teriyor. Yüksek gelir seviyesine sahip 
ülkelerin olduğu Kuzey Amerika ve 
Doğu Asya Pasifik’te kişi başına 1500 
kalori değerinden daha yüksek düzeyde gıda, gün-
lük olarak israf edilirken yine bu israfın büyük ço-
ğunluğu atık yolu ile oluşuyor. Buna karşı, Sahraaltı 
Afrika’da ise kişi başına 414 kalorilik gıda günlük 
olarak israf ediliyor ki bunun en büyük nedeni, gı-
danın piyasalara ulaşmasından önceki üretim, işle-
me ve depolama süreçleri sırasında gerçekleşiyor. 

Zenginlerin atıkları daha zararlı!
12. Sürdürülebilir Gelişme Hedefi, çevreye kim-

yasal ve atık salınımının azaltılmasını ve bunların in-
san sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin minimize 
edilmesini amaçlıyor (Sustainable Development Goal 
12-Hedef 12.4). Araştırmalara göre; dünya etrafında-
ki 3 bin toksik alan çevresinde yaşayan yaklaşık 200 
milyon kişi sağlık açısın-
dan olumsuz etkilenirken 
1990 ve 2000’lerin sonları 
arasında, dünya üzerinde 
kişi başına tehlikeli atık 
üretimi neredeyse ikiye 
katına çıkmış durumda. 
Orta gelir seviyesindeki 
ülkelerde kişi başı tehlike-
li atık üretimi 1996-2000 
döneminde 17 kg düzeyin-

denken 2006-2011 arasında 42 kg’a çıktı. 
Bu arada, OECD üyesi olmayan yüksek gelir dü-

zeyine sahip ülkeler, 2006-2011 yılları arasında kişi 
başına 981 kg en tehlikeli atıklardan üretmeye de-
vam etti. Aynı dönemde düşük gelir seviyesine sahip 
ülkelerdeki tehlikeli atık üretimi ise 7 kg seviyesinde 
gerçekleşti. 

Yüksek gelir grubu fosil yakıt kullanıyor
Her ne kadar nasıl ölçüleceği hususunda tartış-

malar sürse de 12. Sürdürülebilir Gelişme Hedefi, 
verimsiz fosil yakıt teşviklerinin rasyonel bir düzeye 
çekilmesi hususunda önemli bir çağrı yapıyor (Hedef 
12.3).  IMF de nihai tüketici fiyatı ve uluslararası pi-
yasa fiyatının farkı ile birlikte yerel kirliliğin, trafiğin 
ve iklim değişikliğinin çevresel ve sosyal maliyetle-
rini de içerecek şekilde teşvik miktarının bütüncül 
tahminini ortaya koydu. Bu değerlere göre, teşvik 
miktarları orta gelir seviyesine sahip ülkelerde Gay-
ri Safi Milli Hasılanın yüzde 14’ü değeri ile en yüksek 
düzeyde; düşük-orta gelir düzeyindeki ülkeler ve 
OECD üyesi olmayan yüksek gelir düzeyindeki ülke-
lerde ise GSMH’nın yüzde 11’i değerinde bulunuyor.



yarının sınırında: Sistem marjinal 
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Yarının Sınırında, Doug Liman tarafından yönetilen ve senaryosu Hiroshi Sakurazaka’nın 
2004’de yayınlanan ‘All You Need Is Kill’ adlı romanından uyarlanan 2014 yapımı Amerika 
bilim kurgu, aksiyon filmidir. Filmin başrollerinde Tom Cruise ve Emily Blunt isimleri var. 
Film, dünyanın bir yaratık ırkı tarafından saldırıya uğradığı bir gelecekte geçiyor. Hiçbir 
savaş tecrübesi olmayan halka ilişkiler memuru Bill Cage, yaratıklara karşı yapılan savaşta 
öldüğünde kendisini bir zaman döngüsünün içinde bulur. Cage, öldüğü her gün yeniden 
hayata döner. Gün Öncesi Piyasaları (GÖP) döngüsüne baktığımızda da bir nevi yarının 
sınırlarında dolaştığımızı düşünebiliriz.
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 KONUK YAZAR   
Caner Özdurak 

EWE Turkey Holding-Kurumsal Geliştirme Müdürü

GÖP’te oluşan Piyasa Takas Fiyatı’nın (PTF), 
Dengeleme Güç Piyasası’nda oluşan Sis-
tem Marjinal Fiyatı (SMF) için referans nite-
liğinde olması bekleniyor. 

Bu çalışmada, 18 Aralık 2015 ve 1 Eylül 2016 ta-
rihleri arasındaki EPİAŞ şeffaflık platformundaki ve-
riler kullanılarak hesaplamalar yapıldı. Temel amaç, 
son aylarda gözlemlenen PTF ve SMF makasının 
açılmasından dolayı PTF’nin SMF’nin belirlenmesin-
deki referans fiyatı olarak etkinliğinin sınanması ve 
elektrik piyasasının tamamen serbestleşmesi önce-
si piyasa katılımcılarının davranışlarının modellene-
bilmesi için taslak bir önerme sunabilmek... 

Literatür araştırması
Bosco, Parisio ve Pelagatti (2016) ‘Price Coordi-

nation in Vertically Integrated Electricity Markets: 
Theory and Emprical Evidence’ adlı makalelerinde 
dikey entegrasyonun enerji şirketlerinin teklif verme 
stratejilerine nasıl etki ettiğini araştırıyor. Çalışmada 
hem üretim hem de perakende iş kollarını bünyesin-
de bulunduran enerji gruplarının, teklif stratejilerini 
grubun toplam faydasını maksimize edecek şekilde 
oluşturulabilmeleri için gereken teşvik mekanizma-
sı, grup içi iletişim ve uyum, kısıtlar altında optimi-
zasyon problemi olarak tartışılıyor. 

Ekonometrik modeller oluşturulurken ise Enel 
ve Edison şirketlerinin verileri kullanılarak spesifik 

olarak önemli karar, şirket stratejisi ve özelleştirme-
ler sonrası şirketlerin teklif stratejilerindeki değişik-
likler açıkça analiz edilebiliyor. Bu bağlamda, Enel 
Produzione’nin üretim ve perakende işleri arasın-
daki entegrasyonun tamamen sağlanarak grup se-
viyesinde kar maksimizasyonuna ulaşılacak şekilde 
değiştiği gözlemleniyor. 

Bosco, Parisio ve Pelagatti (2016)’nın çalışma-
sının bir benzerini yapabilmek için gerekli olan şir-
ketin saatlik üretim ve teklif verileri, ticari gizlilik 
gerekçesiyle EPİAŞ şeffaflık platformunda yayınlan-
madığı için biz çalışmamızı toplam piyasa verileri 
üzerinden yürüteceğiz. 

Metodoloji
Model 1 ve Model 2, en küçük kareler (EKK) yön-

temi kullanılarak oluşturuldu. En küçük kareler, 
birbirine bağlı olarak değişen iki fiziksel büyüklük 
arasındaki matematiksel bağlantıyı, mümkün oldu-
ğunca gerçeğe uygun bir denklem olarak yazmak 
için kullanılan, standart bir regresyon yöntemidir. 
Bir başka deyişle bu yöntem, ölçüm sonucu elde 
edilmiş veri noktalarına “mümkün olduğu kadar 
yakın” geçecek bir fonksiyon eğrisi bulmaya yarar. 
Gauss-Markov Teoremi’ne göre de en küçük kareler, 
regresyon için optimal yöntemdir.

Carl Friedrich Gauss tarafından geliştirilen bu 
yöntem, ilk olarak 1809’da yayımlandı. 1806’da Fran-
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kullanıldı.	Log-log	modelin	yaygın	kullanılmasına	yol	açan	çekici	özelliği,	βi	eğim	
katsayılarının	Y’nin	Xi’lere	göre	esnekliğini,	yani	Xi’lerdeki	küçük	bir	yüzde	
değişme	verirken	Y’deki	yüzde	değişmeyi	göstermesidir.				

Denklemde	kullanılan	değişkenlerin	açıklaması	şöyle:	

	

Model	1	ve	Model	2,	aynı	açıklayıcı	değişkenler	kullanılarak	18	Aralık	2015-1	
Eylül	2016	ve	1	Temmuz	–	1	Ekim	2016	tarihleri	arasındaki	saatlik	verilerle	
oluşturulan	EKK	modelleridir.		

Bu	bağlamda	oluşturulan	modellerinin	regresyon	denklemi:	
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İktisadi	zaman	serileri,	çoğunlukla	aynı	yönde	ilerleme	eğilimi	taşır	ve	
regresyonlar	çoğu	zaman	iki	değişken	arasındaki	ilişkinin	gerçek	derecesini	
değil,	içlerinde	bulunan	ortak	eğilimi	yansıtır.	Böyle	düzmece	bir	ilişkiden	
kurtulmak	için	ortak	uygulama,	eğilimin	değişkeni	@trend’in	regresyona	dahil	
edilmesidir.	Durbin	Watson	değerinin	R2	değerinden	yüksek	olması	tahmin	
edilen	regresyonun	düzmece1	olduğundan	kuşkulanmak	için	iyi	bir	gevşek	
kuraldır.	Tablo	2’deki	Model	1	ve	Model	2’ye	ait	Durbin	Watson	ve	R2	
değerlerine	baktığımızda	böyle	bir	sorun	olmadığını	görüyoruz.		

																																																													
1	Düzmece	regresyon,	genellikle	zaman	serileri	ile	çalışmalarda	çeşitli	nedenlerle	değişkenlerin	tümünün	veya	
bir	kısmının	trende	sahip	olmaları	sonucunda	anlamlı	sonuçlar	elde	edilmesidir.	Özellikle	durağan	olmayan	
zaman	serilerinde	karşılaşılan	bir	problemdir.	

Değişken Açıklama Frekans
log(brent usd) dolar cinsinden günlük brent petrol fiyatlarının logaritması Günlük
log(bloksatis) eşleşmiş blok satış miktarının logaritması Saatlik
log(rüzgar) Rüzgar santrallerinde üretilen uzlaştırma esas veriş miktarının logaritması Saatlik
log(linyit) Linyit santrallerinde üretilen uzlaştırma esas veriş miktarının logaritması Saatlik
log(jeotermal) Jeotermal santrallerinde üretilen uzlaştırma esas veriş miktarının logaritması Saatlik
log(dogalgaz) Doğalgaz santrallerinde üretilen uzlaştırma esas veriş miktarının logaritması Saatlik
log(barajlı) Barajlı HES'lerde üretilen uzlaştırma esas veriş miktarının logaritması Saatlik
log(fbalis) 2000 TL/MWh'de saatlik alış teklifleri toplamının logaritması Saatlik
log(fuel_oil) Fuel oil santrallerinde üretilen uzlaştırma esas veriş miktarının logaritması Saatlik
log(biokutle) Biokütle santrallerinde üretilen uzlaştırma esas veriş miktarının logaritması Saatlik
log(sdogalgaz) Sıvı doğalgaz santrallerinde üretilen uzlaştırma esas veriş miktarının logaritması Saatlik
log(ptf) GÖP'de sunulan tekliflerin arz ve talebe göre eşleşmesiyle oluşan saatlik elektrik enerjisi fiyatının logaritması Saatlik
systemproxy enerji fazlası olduğunda "1", enerji açığı olduğunda "0" değerini alan kukla (proxy) değişken Saatlik
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Tablo 1: Veriseti Açıklama Tablosu

Model 1 ve Model 2, aynı açıklayıcı değişkenler kullanılarak 18 Aralık 2015-1 Eylül 2016 ve 1 Temmuz – 1 

sız matematikçi Adrien-Marie Legendre ve 1808’de 
Amerikalı matematikçi Robert Adrain, Gauss’tan (ve 
muhtemelen birbirlerinden) bağımsız olarak bu yön-
temi geliştirip kullandılar. 

Ekonometrik	modeller	oluşturulurken	ise	Enel	ve	Edison	şirketlerinin	verileri	
kullanılarak	spesifik	olarak	önemli	karar,	şirket	stratejisi	ve	özelleştirmeler	
sonrası	şirketlerin	teklif	stratejilerindeki	değişiklikler	açıkça	analiz	edilebiliyor.	
Bu	bağlamda,	Enel	Produzione’nin	üretim	ve	perakende	işleri	arasındaki	
entegrasyonun	tamamen	sağlanarak	grup	seviyesinde	kar	maksimizasyonuna	
ulaşılacak	şekilde	değiştiği	gözlemleniyor.		

Bosco,	Parisio	ve	Pelagatti	(2016)’nın	çalışmasının	bir	benzerini	yapabilmek	için	
gerekli	olan	şirketin	saatlik	üretim	ve	teklif	verileri,	ticari	gizlilik	gerekçesiyle	
EPİAŞ	şeffaflık	platformunda	yayınlanmadığı	için	biz	çalışmamızı	toplam	piyasa	
verileri	üzerinden	yürüteceğiz.		

Metodoloji	

Model	1	ve	Model	2,	en	küçük	kareler	(EKK)	yöntemi	kullanılarak	oluşturuldu.	
En	küçük	kareler,	birbirine	bağlı	olarak	değişen	iki	fiziksel	büyüklük	arasındaki	
matematiksel	bağlantıyı,	mümkün	olduğunca	gerçeğe	uygun	bir	denklem	olarak	
yazmak	için	kullanılan,	standart	bir	regresyon	yöntemidir.	Bir	başka	deyişle	bu	
yöntem,	ölçüm	sonucu	elde	edilmiş	veri	noktalarına	“mümkün	olduğu	kadar	
yakın”	geçecek	bir	fonksiyon	eğrisi	bulmaya	yarar.	Gauss-Markov	Teoremi’ne	
göre	de	en	küçük	kareler,	regresyon	için	optimal	yöntemdir.	

Carl	Friedrich	Gauss	tarafından	geliştirilen	bu	yöntem,	ilk	olarak	1809’da	
yayımlandı.	1806’da	Fransız	matematikçi	Adrien-Marie	Legendre	ve	1808’de	
Amerikalı	matematikçi	Robert	Adrain,	Gauss’tan	(ve	muhtemelen	
birbirlerinden)	bağımsız	olarak	bu	yöntemi	geliştirip	kullandılar.		

iiii uXXY +++= 33221 βββ 	ana	kütle	regresyon	fonksiyonu	(ARF)	ise	burada	Y,	
bağımlı	değişkenken;	X2	ile	X3,	açıklayıcı	değişkenler;	u,	olasılıklı	bozucu	terim;	
i,	i’inci	gözlemdir;	verilerin	zaman	serisi	olması	durumunda	t,	t’inci	gözlem	
olacaktır.	

Klasik	regresyon	modelinin	varsayımları	geçerliyken	yukarıdaki	ARF’nin	her	iki	
yanında	Y’nin	koşullu	beklenen	değerini	alırsak	şunu	buluruz:	

( ) iiiii XXXXYE 3322132 ,| βββ ++= 	

Denklem,	X2	ile	X3	değişkenlerinin	verilmiş	ya	da	sabit	değerlerine	bağlı	olarak	
Y’nin	koşullu	beklenen	ya	da	ortalama	değerini	verir.	Çoklu	regresyon	
çözümlemesi,	açıklayıcı	değişkenlerinin	değerlerinin	sabit	olması	koşuluna	bağlı	

 ana kütle regresyon fonk-
siyonu (ARF) ise burada Y, bağımlı değişkenken; X2 
ile X3, açıklayıcı değişkenler; u, olasılıklı bozucu te-
rim; i, i’inci gözlemdir; verilerin zaman serisi olması 
durumunda t, t’inci gözlem olacaktır.

Klasik regresyon modelinin varsayımları geçer-
liyken yukarıdaki ARF’nin her iki yanında Y’nin ko-
şullu beklenen değerini alırsak şunu buluruz:

Ekonometrik	modeller	oluşturulurken	ise	Enel	ve	Edison	şirketlerinin	verileri	
kullanılarak	spesifik	olarak	önemli	karar,	şirket	stratejisi	ve	özelleştirmeler	
sonrası	şirketlerin	teklif	stratejilerindeki	değişiklikler	açıkça	analiz	edilebiliyor.	
Bu	bağlamda,	Enel	Produzione’nin	üretim	ve	perakende	işleri	arasındaki	
entegrasyonun	tamamen	sağlanarak	grup	seviyesinde	kar	maksimizasyonuna	
ulaşılacak	şekilde	değiştiği	gözlemleniyor.		

Bosco,	Parisio	ve	Pelagatti	(2016)’nın	çalışmasının	bir	benzerini	yapabilmek	için	
gerekli	olan	şirketin	saatlik	üretim	ve	teklif	verileri,	ticari	gizlilik	gerekçesiyle	
EPİAŞ	şeffaflık	platformunda	yayınlanmadığı	için	biz	çalışmamızı	toplam	piyasa	
verileri	üzerinden	yürüteceğiz.		

Metodoloji	

Model	1	ve	Model	2,	en	küçük	kareler	(EKK)	yöntemi	kullanılarak	oluşturuldu.	
En	küçük	kareler,	birbirine	bağlı	olarak	değişen	iki	fiziksel	büyüklük	arasındaki	
matematiksel	bağlantıyı,	mümkün	olduğunca	gerçeğe	uygun	bir	denklem	olarak	
yazmak	için	kullanılan,	standart	bir	regresyon	yöntemidir.	Bir	başka	deyişle	bu	
yöntem,	ölçüm	sonucu	elde	edilmiş	veri	noktalarına	“mümkün	olduğu	kadar	
yakın”	geçecek	bir	fonksiyon	eğrisi	bulmaya	yarar.	Gauss-Markov	Teoremi’ne	
göre	de	en	küçük	kareler,	regresyon	için	optimal	yöntemdir.	

Carl	Friedrich	Gauss	tarafından	geliştirilen	bu	yöntem,	ilk	olarak	1809’da	
yayımlandı.	1806’da	Fransız	matematikçi	Adrien-Marie	Legendre	ve	1808’de	
Amerikalı	matematikçi	Robert	Adrain,	Gauss’tan	(ve	muhtemelen	
birbirlerinden)	bağımsız	olarak	bu	yöntemi	geliştirip	kullandılar.		

iiii uXXY +++= 33221 βββ 	ana	kütle	regresyon	fonksiyonu	(ARF)	ise	burada	Y,	
bağımlı	değişkenken;	X2	ile	X3,	açıklayıcı	değişkenler;	u,	olasılıklı	bozucu	terim;	
i,	i’inci	gözlemdir;	verilerin	zaman	serisi	olması	durumunda	t,	t’inci	gözlem	
olacaktır.	

Klasik	regresyon	modelinin	varsayımları	geçerliyken	yukarıdaki	ARF’nin	her	iki	
yanında	Y’nin	koşullu	beklenen	değerini	alırsak	şunu	buluruz:	

( ) iiiii XXXXYE 3322132 ,| βββ ++= 	

Denklem,	X2	ile	X3	değişkenlerinin	verilmiş	ya	da	sabit	değerlerine	bağlı	olarak	
Y’nin	koşullu	beklenen	ya	da	ortalama	değerini	verir.	Çoklu	regresyon	
çözümlemesi,	açıklayıcı	değişkenlerinin	değerlerinin	sabit	olması	koşuluna	bağlı	

Denklem, X2 ile X3 değişkenlerinin verilmiş ya da 
sabit değerlerine bağlı olarak Y’nin koşullu beklenen 
ya da ortalama değerini verir. Çoklu regresyon çö-
zümlemesi, açıklayıcı değişkenlerinin değerlerinin 
sabit olması koşuluna bağlı regresyon çözümleme-
sidir. Bulduğumuzda X değişkeninin sabit değerleri-
ne karşılık Y’nin ortalama tepkisini ya da ortalama 
değeridir.

Uygulama ve bulgular 
Spot fiyatı etkileyen faktörleri, kısaca üretim ve 

tüketim yaklaşımları için aşağıdaki şekilde sıralaya-
biliriz:

Üretim yaklaşımı
•	Kurulu	güç	
•	Fiyatı	belirleyen	santral	tipi	(Doğal	gaz,	fuel-oil,	

hidroelektrik vs.)
•	Santral	verimlilikleri,	bakım	ve	arızaları,	işletil-

me politikası (Devlet/özel sektör)
•	Gaz	kısıtları
•	Su	akışı,	kuraklık,	rüzgar	ve	kar	kalınlığı
•	 Yenilenebilir	 kaynaklardan	 sağlanan	 üretim	

(rüzgar, güneş, hidro, jeotermal vs.)
•	 Yap-İşlet	 ve	 Yap-İşlet-Devret	 santrallarından	

sağlanan üretim.

Tüketim
•	Ekonomik	büyüme/sanayi	üretimi
•	Hava	koşulları
•	Mevsimsellik
•	Peak-off	peak	saatler	arası	tüketim	farkları
•	Hafta	 içi/hafta	sonu	tüketim	farkları,	bayram-

lar, resmi tatiller.
Spot piyasalar bünyesindeki Gün İçi Piyasası’nın 

(GİP), 1 Temmuz 2015’te işleme açılmasıyla birlik-
te elektrik piyasasına yeni bir ticari enstrüman ka-
zandırıldı, dengesizlik miktarının azalması ve piya-
salarda ticaret yapılan elektrik miktarının artması 
hedeflendi. Buna ek olarak nisan ayı sonunda yeni 
YEKDEM Yönetmeliği de yürürlüğe girdi. Bu nedenle 
Model 2, 1 Temmuz-1 Ekim 2016 arası dönemi içe-
ren veri seti kullanılarak değişikliklerin etkisini ölç-
mek için oluşturuldu. 

Bununla birlikte modeller, verilerin skaler büyük-
lük farklılıklarının tahmin katsayıları üzerinde sapma 
meydana getirmemesi için log-log yapısında kulla-
nıldı. Log-log modelin yaygın kullanılmasına yol açan 
çekici özelliği, βi eğim katsayılarının Y’nin Xi’lere göre 
esnekliğini, yani Xi’lerdeki küçük bir yüzde değişme 
verirken Y’deki yüzde değişmeyi göstermesidir.   

Denklemde kullanılan değişkenlerin açıklaması şöyle:
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Ekim 2016 tarihleri arasındaki saatlik verilerle oluş-
turulan EKK modelleridir. 

Bu bağlamda oluşturulan modellerinin regres-
yon denklemi:

kullanıldı.	Log-log	modelin	yaygın	kullanılmasına	yol	açan	çekici	özelliği,	βi	eğim	
katsayılarının	Y’nin	Xi’lere	göre	esnekliğini,	yani	Xi’lerdeki	küçük	bir	yüzde	
değişme	verirken	Y’deki	yüzde	değişmeyi	göstermesidir.				

Denklemde	kullanılan	değişkenlerin	açıklaması	şöyle:	

	

Model	1	ve	Model	2,	aynı	açıklayıcı	değişkenler	kullanılarak	18	Aralık	2015-1	
Eylül	2016	ve	1	Temmuz	–	1	Ekim	2016	tarihleri	arasındaki	saatlik	verilerle	
oluşturulan	EKK	modelleridir.		

Bu	bağlamda	oluşturulan	modellerinin	regresyon	denklemi:	
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İktisadi	zaman	serileri,	çoğunlukla	aynı	yönde	ilerleme	eğilimi	taşır	ve	
regresyonlar	çoğu	zaman	iki	değişken	arasındaki	ilişkinin	gerçek	derecesini	
değil,	içlerinde	bulunan	ortak	eğilimi	yansıtır.	Böyle	düzmece	bir	ilişkiden	
kurtulmak	için	ortak	uygulama,	eğilimin	değişkeni	@trend’in	regresyona	dahil	
edilmesidir.	Durbin	Watson	değerinin	R2	değerinden	yüksek	olması	tahmin	
edilen	regresyonun	düzmece1	olduğundan	kuşkulanmak	için	iyi	bir	gevşek	
kuraldır.	Tablo	2’deki	Model	1	ve	Model	2’ye	ait	Durbin	Watson	ve	R2	
değerlerine	baktığımızda	böyle	bir	sorun	olmadığını	görüyoruz.		

																																																													
1	Düzmece	regresyon,	genellikle	zaman	serileri	ile	çalışmalarda	çeşitli	nedenlerle	değişkenlerin	tümünün	veya	
bir	kısmının	trende	sahip	olmaları	sonucunda	anlamlı	sonuçlar	elde	edilmesidir.	Özellikle	durağan	olmayan	
zaman	serilerinde	karşılaşılan	bir	problemdir.	

Değişken Açıklama Frekans
log(brent usd) dolar cinsinden günlük brent petrol fiyatlarının logaritması Günlük
log(bloksatis) eşleşmiş blok satış miktarının logaritması Saatlik
log(rüzgar) Rüzgar santrallerinde üretilen uzlaştırma esas veriş miktarının logaritması Saatlik
log(linyit) Linyit santrallerinde üretilen uzlaştırma esas veriş miktarının logaritması Saatlik
log(jeotermal) Jeotermal santrallerinde üretilen uzlaştırma esas veriş miktarının logaritması Saatlik
log(dogalgaz) Doğalgaz santrallerinde üretilen uzlaştırma esas veriş miktarının logaritması Saatlik
log(barajlı) Barajlı HES'lerde üretilen uzlaştırma esas veriş miktarının logaritması Saatlik
log(fbalis) 2000 TL/MWh'de saatlik alış teklifleri toplamının logaritması Saatlik
log(fuel_oil) Fuel oil santrallerinde üretilen uzlaştırma esas veriş miktarının logaritması Saatlik
log(biokutle) Biokütle santrallerinde üretilen uzlaştırma esas veriş miktarının logaritması Saatlik
log(sdogalgaz) Sıvı doğalgaz santrallerinde üretilen uzlaştırma esas veriş miktarının logaritması Saatlik
log(ptf) GÖP'de sunulan tekliflerin arz ve talebe göre eşleşmesiyle oluşan saatlik elektrik enerjisi fiyatının logaritması Saatlik
systemproxy enerji fazlası olduğunda "1", enerji açığı olduğunda "0" değerini alan kukla (proxy) değişken Saatlik
@trend trend değişkeni

Tablo 1: Veriseti Açıklama Tablosu

İktisadi zaman serileri, çoğunlukla aynı yönde 
ilerleme eğilimi taşır ve regresyonlar çoğu zaman 
iki değişken arasındaki ilişkinin gerçek derecesini 
değil, içlerinde bulunan ortak eğilimi yansıtır. Böyle 
düzmece bir ilişkiden kurtulmak için ortak uygula-
ma, eğilimin değişkeni @trend’in regresyona dahil 
edilmesidir. Durbin Watson değerinin R2 değerinden 
yüksek olması tahmin edilen regresyonun düzmece1 
olduğundan kuşkulanmak için iyi bir gevşek kuraldır. 
Tablo 2’deki Model 1 ve Model 2’ye ait Durbin Watson 
ve R2 değerlerine baktığımızda böyle bir sorun ol-
madığını görüyoruz. 

İki modeli karşılaştırmadığımızda ilk göze çarpan 
Model 2’nin SMF fiyatlarını yüzde 74’lük R2 oranıy-
la Model 1’e göre daha iyi açıklayabilmesi. Bununla 
birlikte Model 1’de var olan güçlü trend etkisi Model 
2’de gözlemlenmiyor. Ayrıca rüzgar, linyit, doğal gaz, 
fuel oil, sıvılaştırılmış doğal gaz, jeotermal santralla-

1  Düzmece regresyon, genellikle zaman serileri ile çalış-
malarda çeşitli nedenlerle değişkenlerin tümünün veya bir 
kısmının trende sahip olmaları sonucunda anlamlı sonuçlar 
elde edilmesidir. Özellikle durağan olmayan zaman serilerin-
de karşılaşılan bir problemdir.

rının üretim miktarlarının SMF fiyatlarındaki yüzde 
değişimleri açıklama güçleri bireysel olarak düştü, 
bu açıklayıcı değişkenlerin t-istatistikleri düşerek 
istatistiki olarak anlamsız hale geldi. 

Bazı saatlerde PTF ve SMF ortalama fiyatları 
arasında önemli farklılaşmalar oluşsa da PTF’nin 
Model 2’de SMF’yi açıklama gücü artış göstererek 
GİP piyasalarının etkinliğini destekleyen bir görü-
nüm çiziyor. Özellikle yenilenebilir enerji kaynak-
larının sistemdeki artışıyla dengelenmesi zorlaşan 
arz ve talep, Model 2 sonuçlarına bakıldığında GİP ve 
yeni YEKDEM Yönetmeliği sonrası daha yönetilebilir 
bir hale gelmiş gibi görünüyor. 

Model 1’deki rüzgar, jeotermal ve barajlı hidroe-
lektrik santral üretimlerine baktığımızda ise yüzde 
1’er birimlik üretim artışının sırasıyla SMF’nin orta-
lama yüzde 0.23, yüzde 0.71 ve yüzde 0.85 artması 
gerekiyor. Model 2’de ise rüzgar, linyit, fuel oil ve sıvı 
doğal gaz değişkenlerinin istatistiki olarak anlamsız 
hale geldiğini görmemize rağmen modelin F-ista-
tistiği anlamlı ve bu da çoklu doğrusallık problemi 
hakkında şüphe doğuruyor. Santral üretimlerinin 
tüketim talebine göre aynı yönde hareket etme eği-
liminde olacakları için aralarında çoklu doğrusallık 
bulunması beklenen bir durum ve çoklu doğrusallık 
seviyesi çok yüksek olmadığı sürece açıklayıcı de-

	

İki	modeli	karşılaştırmadığımızda	ilk	göze	çarpan	Model	2’nin	SMF	fiyatlarını	
yüzde	74’lük	R2	oranıyla	Model	1’e	göre	daha	iyi	açıklayabilmesi.	Bununla	
birlikte	Model	1’de	var	olan	güçlü	trend	etkisi	Model	2’de	gözlemlenmiyor.	
Ayrıca	rüzgar,	linyit,	doğal	gaz,	fuel	oil,	sıvılaştırılmış	doğal	gaz,	jeotermal	
santrallarının	üretim	miktarlarının	SMF	fiyatlarındaki	yüzde	değişimleri	açıklama	
güçleri	bireysel	olarak	düştü,	bu	açıklayıcı	değişkenlerin	t-istatistikleri	düşerek	
istatistiki	olarak	anlamsız	hale	geldi.		

Bazı	saatlerde	PTF	ve	SMF	ortalama	fiyatları	arasında	önemli	farklılaşmalar	
oluşsa	da	PTF’nin	Model	2’de	SMF’yi	açıklama	gücü	artış	göstererek	GİP	
piyasalarının	etkinliğini	destekleyen	bir	görünüm	çiziyor.	Özellikle	yenilenebilir	
enerji	kaynaklarının	sistemdeki	artışıyla	dengelenmesi	zorlaşan	arz	ve	talep,	
Model	2	sonuçlarına	bakıldığında	GİP	ve	yeni	YEKDEM	Yönetmeliği	sonrası	daha	
yönetilebilir	bir	hale	gelmiş	gibi	görünüyor.		

Model	1’deki	rüzgar,	jeotermal	ve	barajlı	hidroelektrik	santral	üretimlerine	
baktığımızda	ise	yüzde	1’er	birimlik	üretim	artışının	sırasıyla	SMF’nin	ortalama	
yüzde	0.23,	yüzde	0.71	ve	yüzde	0.85	artması	gerekiyor.	Model	2’de	ise	rüzgar,	
linyit,	fuel	oil	ve	sıvı	doğal	gaz	değişkenlerinin	istatistiki	olarak	anlamsız	hale	
geldiğini	görmemize	rağmen	modelin	F-istatistiği	anlamlı	ve	bu	da	çoklu	
doğrusallık	problemi	hakkında	şüphe	doğuruyor.	Santral	üretimlerinin	tüketim	
talebine	göre	aynı	yönde	hareket	etme	eğiliminde	olacakları	için	aralarında	
çoklu	doğrusallık	bulunması	beklenen	bir	durum	ve	çoklu	doğrusallık	seviyesi	
çok	yüksek	olmadığı	sürece	açıklayıcı	değişkenlerin	hala	DESTE2	olduğu	
varsayımı	ile	modelleri	kullanabiliriz.	

																																																													
2	BLUE-Best	Linear	Unbiased	Estimators	

Bağımsız Değişkenler Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Prob Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Prob
log(brent usd) -0.803037 0.238575 -3.365.973 0.0008 0.838785 0.328573 2.552.812 0.0108
log(bloksatis) 0.225403 0.047578 4.737.549 0.0000 0.101348 0.044227 2.291.561 0.0221
log(rüzgar) 0.235717 0.034185 6.895.367 0.0000 0.010564 0.034776 0.303765 0.7614
log(linyit) -0.611454 0.210485 -2.904.974 0.0037 -0.128576 0.166570 -0.771904 0.4403
log(jeotermal) 0.714333 0.246022 2.903.531 0.0037 0.127097 0.191215 0.664679 0.5064
log(dogalgaz) 2.133.217 0.159070 1.341.052 0.0000 -0.003351 0.164248 -0.020403 0.9837
log(barajlı) 0.858044 0.107902 7.952.044 0.0000 0.233558 0.087671 2.664.027 0.0078
log(fbalis) -2.179.760 0.240136 -9.077.178 0.0000 -0.300456 0.203449 -1.476.812 0.1400
log(fuel_oil) 0.324614 0.104748 3.099.001 0.0020 0.008156 0.073786 0.110533 0.9120
log(biokutle) -1.264.611 0.293630 -4.306.817 0.0000 -0.308131 0.193609 -1.591.511 0.1118
log(sdogalgaz) 0.139714 0.034226 4.082.056 0.0000 0.004681 0.022296 0.209956 0.8337
log(ptf) 0.722879 0.023528 3.072.473 0.0000 0.747180 0.019812 3.771.331 0.0000
systemproxy -0.871085 0.041076 -2.120.672 0.0000 -0.691341 0.028561 -2.420.619 0.0000
@trend -7.87E-05 4.07E-05 -1.932.242 0.0534 -0.000147 0.002747 -0.053557 0.9573

R2 0.6171 0.7413
Durbin-Watson 0.9881 1,2102
df 6187 1483

MODEL 1 MODEL 2
Tablo 2: Sistem Marjinal Fiyatları Tahmini için Model 1 ve Model 2
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ğişkenlerin hala DESTE2 olduğu varsayımı ile model-
leri kullanabiliriz.

Yine burada toplam piyasa verileri yerine piyasa-
daki pivot şirket bazında verilerle santral türlerine 
göre aynı modeller kurulabilirse çoklu doğrusallık 
problemi ile karşılaşılmaması yüksek ihtimaldir. 
Özellikle yeni rüzgar santrallarının devreye girme-
siyle düşen PMF’ye rağmen rüzgar santral üretim-
lerinin SMF üzerindeki arttırıcı etkisi daha detaylı 
analiz edilmelidir.     

Tablo 3’te daha kompakt bir regresyon denklemi 
üzerinden SMF fiyatlarını açıklanmaya çalıştık. Mo-
del 3 ve Model 4’ün temel argümanı, üretim santral-
ları üzeri yerine yine PTF’nin referans fiyat olarak 
kullanıldığı ama farklı olarak elektrik tüketiminin 
yüksek olduğu saatlerin ve toplam tüketimin de mo-
dele eklenmesiyle tüketim bazlı bir açıklama sunma 
çabası. Yine Model 1 ve Model 2’de olduğu gibi Model 
3 ve Model 4’te de aynı açıklayıcı değişkenler kulla-
nılarak 18 Aralık 2015-1 Ekim 2016 ve 1 Temmuz 
2016-1 Ekim 2016 tarihleri arasındaki saatlik veriler 
ile oluşturulmuş EKK modelleridir.

Bu bağlamda oluşturulan modellerinin regres-
yon denklemi:

Yine	burada	toplam	piyasa	verileri	yerine	piyasadaki	pivot	şirket	bazında	
verilerle	santral	türlerine	göre	aynı	modeller	kurulabilirse	çoklu	doğrusallık	
problemi	ile	karşılaşılmaması	yüksek	ihtimaldir.	Özellikle	yeni	rüzgar	
santrallarının	devreye	girmesiyle	düşen	PMF’ye	rağmen	rüzgar	santral	
üretimlerinin	SMF	üzerindeki	arttırıcı	etkisi	daha	detaylı	analiz	edilmelidir.						

Tablo	3’te	daha	kompakt	bir	regresyon	denklemi	üzerinden	SMF	fiyatlarını	
açıklanmaya	çalıştık.	Model	3	ve	Model	4’ün	temel	argümanı,	üretim	santralları	
üzeri	yerine	yine	PTF’nin	referans	fiyat	olarak	kullanıldığı	ama	farklı	olarak	
elektrik	tüketiminin	yüksek	olduğu	saatlerin	ve	toplam	tüketimin	de	modele	
eklenmesiyle	tüketim	bazlı	bir	açıklama	sunma	çabası.	Yine	Model	1	ve	Model	
2’de	olduğu	gibi	Model	3	ve	Model	4’te	de	aynı	açıklayıcı	değişkenler	
kullanılarak	18	Aralık	2015-1	Ekim	2016	ve	1	Temmuz	2016-1	Ekim	2016	
tarihleri	arasındaki	saatlik	veriler	ile	oluşturulmuş	EKK	modelleridir.	

Bu	bağlamda	oluşturulan	modellerinin	regresyon	denklemi:	

utüketimpuantysystemproxptfSMF ++++= )log()log()log( 4321 ββββ 	
Puant	açıklayıcı	değişkeni	saat	07:00-21:00	saatleri	arasında	“1”,	diğer	saatlerde	
“0”	değerini	alan	kukla	(proxy)	değişkedir.	Model	3	ve	Model	4’e	ait	Durbin	
Watson	ve	R2	değerlerine	baktığımızda	da	düzmece	regresyon	problemi	
olmadığını	görebiliriz.	

	
Model	1-2	ve	Model	3-4	R2	değerlerine	baktığımızda	üretim	bazlı	model	
yaklaşımının,	tüketim	bazlı	yaklaşımına	göre	daha	etkin	bir	sonuç	verdiğini	
görmüş	olsak	da	EPİAŞ	şeffaflık	platformunda	sağlanan	veri	detayları	nedeniyle	
tüketim	yaklaşımın	modellerin	veri	sınırlamaları	olduğunu	da	göz	ardı	etmemek	
gerekir.		

SONUÇ	

GÖP’te	oluşan	Piyasa	Takas	Fiyatı	(PTF),	Dengeleme	Güç	Piyasası’nda	oluşan	
Sistem	Marjinal	Fiyatı	(SMF)	için	bir	referans	fiyatı	niteliğinde	olsa	da	şeffaflık	
platformundaki	veriler	üretici	ve	tüketici	eğilimlerini	etkin	bir	şekilde	

Bağımsız Değişkenler Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Prob Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Prob
log(ptf) 0.815886 0.014102 5.785.663 0.0000 0.621560 0.019535 3.181.710 0.0000
systemproxy -0.984167 0.023852 -4.126.208 0.0000 -0.862642 0.033677 -2.561.552 0.0000
puant 0.127578 0.025808 4.943.448 0.0000 0.075052 0.032832 2.285.949 0.0224
log(tüketim) 0.105703 0.006638 1.592.339 0.0000 0.195442 0.009341 2.092.271 0.0000

R2 0.5520 0.6039
Durbin-Watson 0.8455 0.8891
df 5910 1491

Tablo 3: Sistem Marjinal Fiyatları Tahmini için Model 3 ve Model 4
MODEL 3 MODEL 4

Puant açıklayıcı değişkeni saat 07:00-21:00 sa-
atleri arasında “1”, diğer saatlerde “0” değerini alan 
kukla (proxy) değişkedir. Model 3 ve Model 4’e ait 
Durbin Watson ve R2 değerlerine baktığımızda da 
düzmece regresyon problemi olmadığını görebiliriz.

Model 1-2 ve Model 3-4 R2 değerlerine baktı-
ğımızda üretim bazlı model yaklaşımının, tüketim 
bazlı yaklaşımına göre daha etkin bir sonuç verdiğini 
görmüş olsak da EPİAŞ şeffaflık platformunda sağ-
lanan veri detayları nedeniyle tüketim yaklaşımın 

2  BLUE-Best Linear Unbiased Estimators

modellerin veri sınırlamaları olduğunu da göz ardı 
etmemek gerekir. 

SONUÇ
GÖP’te oluşan Piyasa Takas Fiyatı (PTF), Den-

geleme Güç Piyasası’nda oluşan Sistem Marjinal 
Fiyatı (SMF) için bir referans fiyatı niteliğinde olsa 
da şeffaflık platformundaki veriler üretici ve tüketici 
eğilimlerini etkin bir şekilde modellemek için yeterli 
değil. Doğal gaz piyasası da EPİAŞ’ta işleme açılma-
dan önce elektrik piyasası dinamiklerini bu detayda 
analiz etmek piyasada oluşabilecek sarmal etkile-
ri önceden tahmin edebilmek için önemli modeller 
oluşturulmasına katkıda bulunacağını düşünüyoruz. 
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Tablo	3’te	daha	kompakt	bir	regresyon	denklemi	üzerinden	SMF	fiyatlarını	
açıklanmaya	çalıştık.	Model	3	ve	Model	4’ün	temel	argümanı,	üretim	santralları	
üzeri	yerine	yine	PTF’nin	referans	fiyat	olarak	kullanıldığı	ama	farklı	olarak	
elektrik	tüketiminin	yüksek	olduğu	saatlerin	ve	toplam	tüketimin	de	modele	
eklenmesiyle	tüketim	bazlı	bir	açıklama	sunma	çabası.	Yine	Model	1	ve	Model	
2’de	olduğu	gibi	Model	3	ve	Model	4’te	de	aynı	açıklayıcı	değişkenler	
kullanılarak	18	Aralık	2015-1	Ekim	2016	ve	1	Temmuz	2016-1	Ekim	2016	
tarihleri	arasındaki	saatlik	veriler	ile	oluşturulmuş	EKK	modelleridir.	

Bu	bağlamda	oluşturulan	modellerinin	regresyon	denklemi:	

utüketimpuantysystemproxptfSMF ++++= )log()log()log( 4321 ββββ 	
Puant	açıklayıcı	değişkeni	saat	07:00-21:00	saatleri	arasında	“1”,	diğer	saatlerde	
“0”	değerini	alan	kukla	(proxy)	değişkedir.	Model	3	ve	Model	4’e	ait	Durbin	
Watson	ve	R2	değerlerine	baktığımızda	da	düzmece	regresyon	problemi	
olmadığını	görebiliriz.	

	
Model	1-2	ve	Model	3-4	R2	değerlerine	baktığımızda	üretim	bazlı	model	
yaklaşımının,	tüketim	bazlı	yaklaşımına	göre	daha	etkin	bir	sonuç	verdiğini	
görmüş	olsak	da	EPİAŞ	şeffaflık	platformunda	sağlanan	veri	detayları	nedeniyle	
tüketim	yaklaşımın	modellerin	veri	sınırlamaları	olduğunu	da	göz	ardı	etmemek	
gerekir.		

SONUÇ	

GÖP’te	oluşan	Piyasa	Takas	Fiyatı	(PTF),	Dengeleme	Güç	Piyasası’nda	oluşan	
Sistem	Marjinal	Fiyatı	(SMF)	için	bir	referans	fiyatı	niteliğinde	olsa	da	şeffaflık	
platformundaki	veriler	üretici	ve	tüketici	eğilimlerini	etkin	bir	şekilde	

Bağımsız Değişkenler Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Prob Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Prob
log(ptf) 0.815886 0.014102 5.785.663 0.0000 0.621560 0.019535 3.181.710 0.0000
systemproxy -0.984167 0.023852 -4.126.208 0.0000 -0.862642 0.033677 -2.561.552 0.0000
puant 0.127578 0.025808 4.943.448 0.0000 0.075052 0.032832 2.285.949 0.0224
log(tüketim) 0.105703 0.006638 1.592.339 0.0000 0.195442 0.009341 2.092.271 0.0000

R2 0.5520 0.6039
Durbin-Watson 0.8455 0.8891
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Tablo 3: Sistem Marjinal Fiyatları Tahmini için Model 3 ve Model 4
MODEL 3 MODEL 4



İstanbulluların elektrik şikayetine  
Kars’tan yanıt verilecek

Enerji Bakanlığı ve EPDK’nın uyarılarına kulak veren elektrik dağıtım şirketleri, çağrı merkezi kurma 
çalışmalarını başlattı. Yılsonuna kadar Anadolu’nun farklı kentlerinde 9 çağrı merkezi kurulacak. 
İlkini Bereket Enerji’nin kurduğu çağrı merkezinin hemen ardından İstanbul’un Avrupa yakası da dahil 
11 ilin elektrik dağıtımı yapan CLK, Tekirdağ ve Kars’ta iki yeni merkez açacak... 

BAKAN ÇAĞRI YANITLADI
Bakan Albayrak, Bereket Enerji’nin çağrı merkezi 
açılışının ardından Manisa’dan arayan bir vatanda-
şın sokak aydınlatmasına yönelik çağrısını yanıt-
ladı. Arayan kadına bakan olduğunu söylemeyen 
Albayrak, sorunun çözümüne ilişkin olarak gereken 
adımın atılacağı bilgisini verdi. 
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 GÜNDEM   
Deniz Suphi 

 �Müşteri şikayetlerini azaltmak, kaliteli elektrik hiz-
meti vermek için bir dizi yatırım yapmak zorunda 
olan elektrik dağıtım şirketleri çağrı merkezleri-
nin sayısını artırmaya başladı. Son olarak Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın hem 
müşteri memnuniyetini artırmak hem de istihda-
ma destek olmak için elektrik dağıtım şirketleri-
nin çağrı merkezi kurması için talimat vermesinin 
ardından 9 çağrı merkezi kurma çalışmalarına 
hız verildi. Hatta ilk çağrı merkezi, Bereket Ener-
ji tarafından 28 Eylül’de Denizli’de açılışı yapılan 
ADM-GDZ Çağrı Merkezi oldu. Bakan Albayrak, bu 
yatırımların sürmesini desteklemek için Bereket 
Enerji’nin çağrı merkezinin açılışına katıldı. 
Açılış töreninde bir konuşma yapan Albayrak, 

elektrik dağıtımını özelleştirip bu alanı başıboş bı-

rakmadıklarını belirterek, 40 milyon haneye doku-
nan bu sektörde vatandaş memnuniyeti için dene-
timi daha sıkı yapmak zorunda olduklarını söyledi. 
Albayrak, bu yıl sonuna kadar 9 çağrı merkezi kuru-
lacağını ve 2 binden fazla kişiye istihdam yaratıla-
cağını, arızalara hızlı müdahale için de 5 bin teknik 
personel alınacağını açıkladı. 



KAYITLAR 5 YIL SAKLANACAK
Görüşme kayıtları ve tüm işlemlerin kayıt altına alına-
cağı çağrı merkezlerinde, işlemlere ve raporlamalara 
ait veriler değiştirilemeyecek şekilde olacak. 
Çağrı merkezi sisteminde 1 yıl boyunca doğrudan 
erişilebilir biçimde bulunacak işlem kayıtları, 5 yıl 
boyunca merkezlerin yedekleme ünitelerinde sakla-
nacak.
Aynı merkezden hizmet alımı yapan şirketlerin sis-

temleri birbirinden bağımsız şekilde işlenecek ve ra-
porlamalarla kalite göstergelerine ilişkin gerçekleme 
değerleri şirket şirket bazında üretilecek.
Çağrı merkezlerinin gerekli niteliklere haiz olduğu il-
gili standartlara uygun biçimde işletildiği ve üretilen 
raporların doğruluğu  bu konuda akredite kuruluşlar 
tarafından incelenerek belgelendirilecek ve her yılın 
mart ayı sonunda EPDK’ya sunulacak.

45 SANİYEDE YANIT VERİLECEK
Bu arada EPDK da çağrı merkezlerinin hizmet kalite-
si standartlarına ilişkin usul ve esasları belirledi. İl-
gili yönetmelik uyarınca elektrik dağıtım şirketleri 
(EDAŞ) ile görevli tedarik şirketleri tarafından ülke 
çapında kurulması planlanan 9 çağrı merkeziyle, 
arıza bildirimi, kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi 
kullanım ihbarı, ödeme bildirimlerine ilişkin itiraz 
ve şikayet gibi başvurular cevaplandırılacak.
Yeni esaslara göre, çağrı merkezini arayan kişinin 45 
saniye içinde bir operatöre bağlanması zorunlu hale 
getirildi. Merkezleri arayan ve sesli yanıt sistemine 
giriş yaparak 2 dakika içinde işlemini tamamlaya-
mayan abonelerse bu sürenin sonunda otomatik 
olarak yeniden operatöre yönlendirilecek. Söz ko-
nusu operatöre bağlanma sürelerine bu bölümlerde 
yapılan reklamlar, duyurular ve bilgilendirmeler de 
dahil olacak.
Her başvuru için bir takip numarasının oluşturula-
cağı görüşmelerin ardından cevap ve bilgilendirme 
için yapılacak geri dönüşler arayan kişinin talebine 
uygun olarak e-posta, telefon, kısa mesaj yoluyla 
veya yazılı olarak yapılacak.
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Albayrak, sektördeki altyapı ihtiyacını karşılamak 
için büyük yatırım hamlesi yapacaklarını da belirte-
rek, “Tüketim her geçen gün artıyor. Önümüzde iki 
şeritli bir yol var. Bu yolda çukurlar var ve araba 
sayısı arttığı için iki şerit yetmiyor. Yolu asfaltlamak 
yetmez, şerit sayısını da artırmamız lazım. 21 dağı-
tım bölgesinde Avrupa Mükemmellik Kalite Ödülü’nü 
alacak şekilde şirket dönüşümü gerçekleşecek” 
dedi.Enerjinin diğer alanlarında da önemli yatırım-
lar yapacaklarını, sektörde önemli dönüşümlerin 
gündeme geleceğini kaydeden Albayrak, “Doğal gaz, 
enerji üretimi, madencilik sektörü başta olmak üze-
re yerli ve yenilenebilir, dönüşümü çok kısa sürede 
atılacak adımlar ve projelerle hayata geçiriyoruz. 
Yılsonuna doğru yerli ve yenilenebilir stratejinin ilk 
ayağı olarak, yerli kömürle ilgili ilk ihalemizi, güneş 
ihalemizi yapacağız” diye konuştu. 

Patron, tüketici olacak 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Baş-

kanı Mustafa Yılmaz, tüketicinin memnun olmadığı 
bir piyasanın sağlıklı olamayacağını vurgulayarak, 
“Bu sektörde asıl patron tüketici oldu. Nihayetinde 
elektrik enerjisinin üretiminden tüketim noktalarına 
ulaştırılmasına kadar oluşan tüm maliyetleri tüketi-
ciler finanse ediyor” dedi.

Törendeki konuşmasında sağlık sorunları nede-
niyle elektrikli cihazlara bağlı yaşayan vatandaşlara 
kesintisiz enerji sağlanacağını, hastaların borcun-
dan dolayı elektriğinin kesilmemesini hedefledikle-
rini kaydeden Yılmaz, bu abonelere borçlarını taksit-
lendirme olanağı sunulacağını açıkladı.  

Anadolu’ya yayılacak 
Enerji Bakanlığı ve EPDK’nın bu yöndeki talebi-

ni dikkate alarak harekete geçen dağıtım şirketleri 
arasında CLK Enerji de bulunuyor. CLK Enerji çatısı 
altında Akdeniz, Boğaziçi, Çamlıbel, Uludağ Elektrik 

dağıtım ve perakende satış şirketleri ve toptan satış 
şirketi bulunuyor. Toplam dört bölgede, 11 il ve 10 
milyona ulaşan abonesiyle CLK Enerji, iki ilde çağrı 
merkezi kuracak. Bu illerde biri Kars, diğeri Tekir-
dağ.  Kars’taki çağrı merkezinin  ekim ayının içinde 
hizmete girmesi bekleniyor. CLK Enerji’nin kuracağı 
iki çağrı merkezinde toplam 600 kişi istihdam edi-
lecek. Böylece İstanbul’un Avrupa yakasında oturan 
bir abonenin elektrik kesintileri ya da arızalarla ilgili 
şikayetleri, Türkiye’nin diğer ucu olan Kars’tan ya-
nıtlanacak.





2016 yılının son çeyrek dö-
nemine girmemize günler kala, 
doğal gaz piyasasında artan be-
lirsizlikler ve düşük seyreden 
talep, gelecek yılın planlamasını 
oldukça zorlaştırıyor. Enerji IQ, yı-
lın son çeyrek dönemi ve 2017 yılı 
süresince doğal gaz piyasasında 
oluşması beklenen yapıya ilişkin 
bilgileri derledi. 

Doğal gaz tüketiminde, ge-
çen yıl gerçekleşen düşüşün, bu 
yıl daha da artması bekleniyor. 
2014 yılında 48.72 bcm olarak 
gerçekleşen tüketim, geçen yıl 
yaklaşık yüzde 2.5 düşüşle 47.55 
bcm olarak gerçekleşmişti. Geçen 
yılın ilk 9 ayı sonundaki tüketim 
ise 34.69 bcm olarak kayıtlara 
yansımıştı. Fakat bu yıl, bugüne 
kadar gerçekleşen tüketime göre, 
eylül ayı sonda ulaşılacak rakam 
31.80 bcm olarak hesaplanıyor. 
Bu tablo, bu yılın ilk 9 ayından 
gerçekleşen tüketimin, geçen yı-
lın aynı dönemine göre yüzde 8.3 
azaldığını gösteriyor. Geçen yılın 
son çeyrek döneminde tüketilen 
12.80 bcm’in, yüzde 8 oranında 
azalarak bu yılın son çeyreğine 
yansıyacağı varsayımıyla, bu yılın 
sonunda gerçekleşecek tüketim, 
43.54 bcm olarak hesaplanıyor. Yıl 
sonunda, hava koşullarına bağlı 
olarak 43.5-44.5 bcm aralığında 
oluşacak tüketim ise talebin 2011 
yılı seviyesine gerileyeceği anla-

mına geliyor. Yıl sonu tüketimi bu 
aralıkta gerçekleşirse, EPDK’nın 
2016 yılı doğal gaz tüketim tahmi-
ni olarak açıkladığı 49.563 bcm de 
yüzde 12 oranında sapmış olacak. 

Elektrik santrallarının çekişi 
de azaldı

Talebin bu şekilde düşüş trendi 
göstermesinin altında, doğal gaz 
santrallarının çekişlerindeki aza-
lış ana etken olarak görülürken, 
linyit santrallarına kısa bir süre 
önce verilen yük ve gelir garantisi 
de talebi aşağı yönlü etkiledi. 

2015 yılında, 2014 yılına göre 
elektrik üretiminde kullanılan 
doğal gaz miktarında yüzde19 
oranında bir azalma görüldü. 
2014 yılında elektrik santralları-
nın toplam doğal gaz tüketimin-

deki payı yüzde 48 iken, 2015 yı-
lında yüzde 39.8’e geriledi. Eylül 
2016 itibarıyla ise bu oran yüzde 
38.5 seviyesinde seyrediyor. 

Tüketimdeki bu gerileme, ister 
istemez ithalatçı şirketlerin al ya 
da öde yükümlülüklerine de yeni-
den önem kazandırıyor. BOTAŞ’ın 
2016 yılı sonunda al ya da öde’ye 
girecek miktarının oluşup oluş-
mayacağı, ülkenin son çeyrekteki 

YIL 
EPDK tahmini 
(milyar Sm3) 

Gerçekleşen 
(milyar Sm3) 

Fark 
(milyar Sm3) 

Bir önceki yıla göre 
tüketim  değişimi 3 

(milyar Sm) 
2004 23.200 22.273 927 1.335 
2005 25.800 27.348 -1.548 5.076 
2006 30.100 30.982 -882 3.634 
2007 36.200 35.395 805 4.413 
2008 37.500 36.865 635 1.470 
2009 35.000 35.219 -219 -1.646 
2010 37.000 37.411 -411 2.192 
2011 39.000 44.146 -5.146 6.698 
2012 48.500 45.200 3.300 1.054 
2013 47.600 45.918 1.682 718 
2014 46.500 48.717 -2.217 2.799 
2015 50.800 47.460 3.340 -1.257 
2016 49.563 43.58* 5.983 -3.88 

YIL 2015  (milyar Sm3 ) 2016 (milyar Sm3 ) 
İlk 9 ay 34.6 31.8* 
Q4 12.8 11.78* 
Toplam 47.4 43.58* 
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Emre Ertürk

Bu yılın ilk 9 ayı sonunda gerçekleşmesi beklenen 31.80 bcm tüketim, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 8.3 daralmayı gösteriyor. Bu daralma son çeyrekte de sürerse, yıl 
sonundaki tüketim 43.5-44.5 aralığına düşerek 2011 seviyesine gerileyecek

Doğal gazda 2017 için büyük belirsizlikler 



İsrail gazı için bu sorular yanıt bekliyor 
Türkiye ile İsrail arasındaki 

Mavi Marmara krizinin yaralarını 
saran anlaşmanın, ağustos ayın-
da TBMM’de kabul edilerek yürür-
lüğe girmesi, beş yılı aşkın süredir 
gündemde olan doğal gaz ithalatı 
konusunu ön plana çıkardı. Özel 
sektör Türk firmaları ile İsrail dev-
leti ve gaz sahalarının hissedarı 
olan şirketler arasındaki görüş-
meler de bu anlaşmanın üzerine 
hızlandı. Ancak iki devlet arasın-
da, gelecekte varılabilecek ticari 
anlaşmaya zemin teşkil edebile-
cek, ‘politik ve stratejik’ çerçeve 
mutabakatın henüz sağlanama-
ması, görüşmelerin ilerlemesini 
engelliyor. 

Enerji IQ’nun konuya ilişkin 
sorularını yanıtlayan İsrailli bir 
kaynak, taraflar arasındaki mü-
zakerelerin bir ileri aşamaya 
geçebilmesi için, önce devletler 
arasında uzlaşılması gereken ko-
nuları sıraladı. 

Henüz hiç bir Türk firmasının, 
Türk hükümetinden aldığı yetki 
(mandate) ile İsrailli firmalarla 
görüşmediğini belirten yetkiliye 
göre, üzerinde mutabakat gerek-

tiren konular şöyle: 
 �Türk tarafını temsilen projeye 
katılacak firma veya konsorsi-
yum, nasıl bir karar mekaniz-
ması ile ne zaman, kim tarafın-
dan belirlenecek? 
 � İsrail gazını satın alacak şir-
ket veya konsorsiyum, aynı 
zamanda boru hattını da inşa 
edecek mi? 
 �Boru hattı nasıl inance edile-
cek? Türkiye, İsrail veya belki 
de üçüncü taraf bir ülke bu fi-
nansmanı nasıl sağlayacak? 
 �Gazı satın alımı ve boru hat-
tı inşası için konsorsiyuma ve 
müzakerelere, devlet mi yoksa 
özel sektör mü veya kamu-özel 
ortaklığı mı katılacak? 
Konuya yakın İsrailli yetkili, 

adının açıklanmaması şartıyla 
verdiği bilgide, iki ülke enerji ba-
kanlarının bu konular üzerinde 
mutabakat sağlaması halinde, ta-
rafların bir proje ve anlaşma için 
müzakerelere başlayabileceğini 
ve ilerleyebileceğini vurguladı. 

Türkiye’nin karar vermesi 
gereken sorular

Süreci takip eden bir Türk yet-
kili ise Kıbrıs sorunu çözülmeden 
projenin ilerleyemeyeceğinin Türk 
yetkililere bildirildiğini söyledi. 
Aynı yetkili, İsrail merkezli Delek 
ve ABD merkezli Noble Energy’nin, 
müzakereleri İsrail devletinin de-
ğil, kendilerinin yürüttüğünü ifade 
ettiklerini de belirtti. 

İsrailli yetkilinin Enerji IQ’ya 
aktardığı bilgiler üzerine değer-
lendirmelerde bulunan konuya 
yakın bir Türk yetkili, dikkat çeken 
tespitlerde bulundu. Türk yetki-
li, İsrailli kaynağın aktardığı hu-
suslar üzerinde iki ülke arasında 
sağlanacak mutabakatın, projeye 
zemin teşkil edeceğini doğruladı.

Yetkili, açıklamalarını şöyle 
sürdürdü: Bilindiği üzere mevcut 
düzenlemelere göre doğal gazın 
ithali için, ilgili şirket veya şir-
ketlerin EPDK’dan ithalat lisansı 
alma şartı var. Dolayısıyla Delek ve 
Noble şirketleri, söz konusu gazın 
ithali için bugüne kadar kendisi ile 
yalnızca çeşitli özel sektör şirket-
lerinin görüşmesi nedeniyle, bu 
şirketlerden hangisinin bu yetkiye 
haiz olacağını bilmiyor. 
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tüketim performansının ardından 
kesinleşecek. 

Bu durum, BOTAŞ’ın gaz satış 
sözleşmesi yaptığı müşterilerinin 
eksik çekişlerini, geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da telafi etmesi yönün-
deki beklentiyi zayıflatıyor. 2017 
yılı için doğal gaz piyasa dinamik-
lerini etkileyecek önemli bir ge-

lişme de ocak ayı sonunda yaşa-
nacak. YİD santrallarından doğal 
gaz yakıtlı 253 MW kurulu güce 
sahip Ova Elektrik’in ticari işlet-
me süresi 21 Ocak 2017 tarihinde 
sona erecek. Doğal gaz yakıtlı Yİ 
veYİD santrallarının, ticari sözleş-
melerinin bitiminden sonra nasıl 
işletileceği de piyasanın geleceği 

açısından büyük önem taşıyor. 
Doğal gaz tüketimdeki 

düşüşün, gelecek yıl da devam 
etmesi halinde, yeni bir giriş nok-
tası olarak sisteme eklenecek Ko-
lin FSRU da dikkate alındığında, 
Türkiye arz güvenliği bağlamında 
rahat ancak talep güvenliği anla-
mında gergin bir gaz yılı geçirecek. 



2016  yılı Ağustos ayında ger-
çekleşen toplam 25,724 GWh 
elektrik üretiminin %59,3’ü ser-
best üretim şirketleri tarafından 
gerçekleştirildi. Serbest üretim 
şirketleri, üretimdeki paylarını 
bir önceki aya göre 1,4 artırırken, 

1 Aylık bazda en güncel verilerden 
faydalanılmıştır.

geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre 3,7 puan artırdı. 

Serbest üretim şirketlerini 
%19,8’lik oran ile EÜAŞ santral-
leri ve %15,3’lük oran ile yap işlet 
santralleri izliyor. Toplam üre-
timin kalan %5,5’lik oranını ise 
İşletme Hakkı Devir Santralleri ve 
Yap İşlet Devret Santralleri oluş-

turuyor.2 
Ağustos ayı içerisinde gerçek-

leşen toplam üretimin %36,9’u 
doğal gaz ve LNG santralleri, 
%32,2’si kömür santralleri tara-
fından karşılandı. Doğal gaz ve 

2 Kaynak olarak 31 Ağustos 2016 ta-
rihli TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi Sistemi raporu 
kullanılmaktadır.
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Serbest 
Üretim Sant.
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kömür santrallerini %18,4 ile hid-
rolik barajlı ve %3,4 ile hidrolik 
akarsu santralleri izledi. 2016 yılı 
Temmuz ayında %7,5’lik bir ora-
na sahip olan rüzgâr santralleri-
nin 2016 Ağustos ayında toplam 
üretimdeki payları %6,6 olarak 
gerçekleşti3. 

3 Kaynak olarak 31 Ağustos 2016 ta-

Verilere göre, 2016 Temmuz 
ayında toplam üretimin %65,4’lük 
bir kısmını karşılayan termik 
santraller 2016 Ağustos ayında 
4,9 puanlık bir artışla toplam üre-
timin %70,3’lük kısmını karşıladı. 

2016 yılı Ağustos ayında or-

rihli TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi Sistemi rapo-
ru kullanılmaktadır.

talama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2015 yılı Ağustos ayı ortalama 
elektrik fiyatına göre %4,4 oranın-
da artarak, 161,48 TL/MWh ola-
rak kaydedildi. Bu değer, 2015 yılı 
Ağustos ayında 154,66 TL/MWh 
olarak gerçekleşmişti. Ağustos 
ayı ortalama piyasa takas fiyatı, 
bir önceki ayın ortalama fiya-
tı olan 135,06 TL/MWh’e göre 
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%19,6 daha yüksek gerçekleşti. 
Ağustos ayında en yüksek piyasa 
takas fiyatı 11 Ağustos tarihinde 
188,86 TL/MWh olurken, en düşük 
ortalama PTF, 14 Temmuz günü 
122,12 TL/MWh olarak kayıtlara 
geçti. 

2016 yılı Ağustos ayında pik 
saatlerde4 188,10 TL/MWh ola-
rak gerçekleşen ortalama PTF, 
bir önceki yılın aynı dönemindeki 
183,48 TL/MWh’lik değerine göre 
%2,5 oranında arttı.5 Pik saatler 
ortalaması, bir önceki ayın pik sa-
atler ortalama değeri olan 153,87 
TL/MWh’e göre %22,2 daha yük-
sek. 2015 yılı Ağustos ayında pik 
dışı (off-peak) saatler ortalaması 
125,83 TL/MWh iken, bu değer 
2016 yılı Ağustos ayında 134,85 
TL/MWh oldu ve %7,2 oranında 
bir artış gösterdi.

2015 yılı Ağustos ayı içerisinde 
toplam 25.046.118 MWh olan 
elektrik talebi, bir önceki yıla göre 
%4,9’luk bir artış göstererek bu 
yılın ağustos ayında 26.268.561 
MWh değerine yükseldi.6 2015 yılı 
Ağustos ayında günlük ortalama 
33.705 MWh olan talep, 2016 yılı 

4 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki 
saatleri ifade eder.

5 Gün Öncesi Piyasası ortalama 
elektrik fiyatları hesaplamalarında kay-
nak olarak Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. 
Piyasa Gelişim Raporları PTF ortala-
maları kullanılmaktadır.

6 Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi Ra-
porları 2015 ve 2016 yılları Günlük Ra-
porları ile 31 Ağustos 2016 tarihli TEİAŞ 
Yük Tevzi Bilgi Sistemi raporu kullanıl-
maktadır.
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A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır. 
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yükseldi.6 2015 yılı Ağustos ayında günlük ortalama 33.705 MWh olan talep, 2016 yılı 
Ağustos ayında 35.082 MWh olarak gerçekleşti.  

 
2016 yılı Temmuz ayı sonunda 77.092 MW olan toplam kurulu güç değeri %0,04’lük bir 
artışla 2016 yılı Ağustos ayı sonunda 77.123 MW olarak kaydedildi. Toplam kurulu gücün 
%60,7’lik kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ ve EÜAŞ’a bağlı ortaklık 
santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %25,6 seviyesinde oldu. Yap işlet santralleri 
%7,9’luk, yap işlet devret santralleri %3’lük orana sahip. 

 

2016 yılı Ağustos ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %33,9’luk kısmı doğal gaz ve LNG 
yakıt tipi santralleriyle karşılanırken, %25,1’lik kısmı barajlı hidrolik santraller tarafından 
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tarihli TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi Sistemi raporu kullanılmaktadır. 
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Ağustos ayında 35.082 MWh ola-

rak gerçekleşti. 

2016 yılı Temmuz ayı sonunda 

77.092 MW olan toplam kurulu 

güç değeri %0,04’lük bir artış-

la 2016 yılı Ağustos ayı sonun-

da 77.123 MW olarak kaydedildi. 

Toplam kurulu gücün %60,7’lik 

kısmını serbest üretim şirketle-

ri oluştururken, EÜAŞ ve EÜAŞ’a 

bağlı ortaklık santrallerinin top-

lam kurulu güçteki payı %25,6 

seviyesinde oldu. Yap işlet sant-

ralleri %7,9’luk, yap işlet devret 
santralleri %3’lük orana sahip.

2016 yılı Ağustos ayı sonun-
da oluşan toplam kurulu gücün 
%33,9’luk kısmı doğal gaz ve 
LNG yakıt tipi santralleriyle kar-
şılanırken, %25,1’lik kısmı barajlı 
hidrolik santraller tarafından kar-
şılandı. Bu yakıt tiplerini %21,6’lık 
oranla kömür7 izledi. Akarsu tipi 

7 Kömür santrallerini taş kömürü, 
linyit ve ithal kömür santralleri oluştur-
maktadır. TEİAŞ kurulu güç tabloların-
da asfaltit, fueloil, nafta ve motorin ile 

hidrolik santraller 

%8,9’luk, rüzgâr sant-

ralleri toplam kurulu 

gücün %6,6’lık kısmını 

oluşturdu.8 

2015 yılı Ağustos 

ayında 3,69 milyar m3 

olarak kaydedilen top-

lam doğal gaz tüketi-

mi, 2016 yılının yedin-

ci ayında 2015 yılının 

Ağustos ayına göre %5 

oranında değer kaybı 

ile 3,51 milyar m3 ola-

rak gerçekleşti. Elektrik 

santrallerinde tüketilen 

doğalgaz miktarı 2015 

yılı Ağustos ayında 1,52 

milyar m3 iken bu mik-

tar 2016 yılının aynı dö-

neminde %10,3 oranın-

da azalarak 1,37 milyar 

m3 olarak kaydedildi.9 

Elektrik santrallerinde 

tüketilen doğal gaz mik-

tarının toplam doğal gaz 

tüketimine oranı 2015 

yılı Ağustos ayında %41,2 iken, bu 

oran 2016 Ağustos ayında %38,9 

olarak gerçekleşti.

birlikte sınıflandırılmaktadır.

8 Kaynak olarak 31 Temmuz 2016 
tarihli TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi Sistemi ve 
31 Ağustos 2016 tarihli TEİAŞ Yük Tevzi 
Bilgi Sistemi raporları kullanılmaktadır.

9 2016 yılı Ağustos ayı Elektrik üre-
timi için tüketilen toplam doğalgaz 
miktarı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 
raporlarından alınmaktadır.
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Lisanssızkarşılandı. Bu yakıt tiplerini %21,6’lık oranla kömür7 izledi. Akarsu tipi hidrolik santraller 

%8,9’luk, rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün %6,6’lık kısmını oluşturdu.8  

 
2015 yılı Ağustos ayında 3,69 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2016 
yılının yedinci ayında 2015 yılının Ağustos ayına göre %5 oranında değer kaybı ile 3,51 milyar 
m3 olarak gerçekleşti. Elektrik santrallerinde tüketilen doğalgaz miktarı 2015 yılı Ağustos 
ayında 1,52 milyar m3 iken bu miktar 2016 yılının aynı döneminde %10,3 oranında azalarak 
1,37 milyar m3 olarak kaydedildi.9 Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının 
toplam doğal gaz tüketimine oranı 2015 yılı Ağustos ayında %41,2 iken, bu oran 2016 
Ağustos ayında %38,9 olarak gerçekleşti. 

 

 

                                            
7 Kömür santrallerini taş kömürü, linyit ve ithal kömür santralleri oluşturmaktadır. TEİAŞ kurulu güç 
tablolarında asfaltit, fueloil, nafta ve motorin ile birlikte sınıflandırılmaktadır. 
8 Kaynak olarak 31 Temmuz 2016 tarihli TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi Sistemi ve 31 Ağustos 2016 tarihli TEİAŞ 
Yük Tevzi Bilgi Sistemi raporları kullanılmaktadır. 
9  2016 yılı Ağustos ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. 
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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Merkez: Yanıkkapı 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

Enerji kontrolü sizin elinizde olsun!
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Abone Olmak İçin...

� Nükleer lisansı için dev adım
� Türkiye-Rusya ilişkisi nereye gidiyor?
� Dağıtım şirketlerinin çağrı merkezi atağı


