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� Kesintilerin arkasındaki neden...
� Limit düşümü rekabeti getirecek mi?
� Trump ve kömür denklemi...
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Smart Energy Demand Coalition

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.
THIS FAIR IS ORGANIZED WITH THE PERMISSION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY IN ACCORDANCE WITH THE LAW NUMBER 5174.

5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarına Geri Sayım Başladı!
Countdown for 5    International Istanbul Smart Grids and Cities Congress and Fair has already started!
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Enerji, her ne kadar ülkelerin iç hizme-
ti gibi görünse de aslında doğası gereği 
uluslararası bir nitelik taşıyor. Özellik-
le dışa bağımlı olan ülkelerde bu du-
rum çok daha ön plana çıkıyor. Türkiye 
de enerjide dışa bağımlı bir ülke olma-
sının yanı sıra enerji kaynaklarının ge-
çiş hattı üzerinde yer alması nedeniyle 
ülkeler arası enerji politikalarından 
daha fazla etkileniyor. 
Şu sıralarda kaynak çeşitliliği üzerine 
yoğunlaşılmış durumda ancak bürok-
rasisin hatta hükümetin en önemli 
gündem maddelerinden biri “enerji 
diplomasisi” olacak. Çünkü Türkiye 
gibi Avrupa ülkeleri de bu kaynak çe-
şitliliğinin peşine düşmüş durumda. 
Ayrıca Azerbaycan, İran, İsrail hatta 
Irak var olan enerji kaynaklarını hedef 
pazarlara yani Avrupa’ya ulaştırmayı 
istiyor. İşte Türkiye, coğrafi olarak bu 
iki isteğin ortasında bulunuyor. Hem 
Rus gazının hegamonyasından kurtul-
mak isteyen Avrupa hem de Rus kay-
naklarına alternatif olabilecek ülkeler; 
Türkiye’ye kilitlenmiş durumda. 
Bu gelişmenin farkında olan Türkiye, 
özellikle TANAP ile önemli bir adım 
attı. Yapımı süren TANAP sadece Tür-
kiye için değil, Avrupa için de yeni bir 
kaynak anlamına geliyor... Öte yandan 
özellikle Güneydoğu Avrupa’daki bir-
çok ülke hem kendi içlerinde hem de 
Türkiye ile yeni anlaşmalar, boru hat-
ları, LNG anlaşmaları, tesisleri kurmak 
için çaba gösteriyor. Hepsinin farklı 

gerekçeleri, altyapı sorunları, avantaj 
ve dezavantajları var ancak ortak nok-
taları Rusya...
Çünkü herkesin karşısında enerjiyi 
ciddi bir dış politika kozu olarak kul-
lanmakta ustalaşmış bir ülke var. 
Rusya, Avrupa gibi bir pazarı bırak-
mamak için her yolu deniyor, alterna-
tif boru hattı projeleri geliştiriyor, var 
olan projelere eklemlenmeye çalışıyor. 
Hatta ikili görüşmeler yapıp bazı avan-
tajlar öne sürerek gaz sattığı ülkeleri 
birlikte hareket etmekten vazgeçirme 
yolunu bile gidiyor. 
Elbette Avrupa Birliği de bu gerçeğin 
farkında, bazı yaptırımlarla üye ül-
kelerin birlik dışında hareket etme-
sini engellemeyi istiyor ancak şimdi-
lik pek başarılı olduğu söylenemez.  
İşte Türkiye’nin karşısında böyle çet-
refilli bir manzara var. Bir yandan gaz 
arzını uygun fiyatlarla sürdürmek, bir 
yandan kaynak çeşitliliği yaratmak bir 
yandan da uluslararası projelere ev 
sahipliği yapacak bir “enerji hub”ı ol-
mak. Bu üçlü sac ayağını başarıyla yö-
netmek için de enerji diplomasisinde 
uzmanlaşmak gerekiyor. 
Dergimizin ana konusu yukarıda genel 
çerçevesini çizdiğimiz enerji projeleri 
oldu. Her sayımızda olduğu gibi bu ay 
da enerjinin her alanına dokunan ha-
ber ve araştırmalarımızla dopdolu bir 
dergi hazırladık. 
Keyifle okuyacağınızı umuyuroz...

Türkiye enerji diplomasisinde 
uzmanlaşmak zorunda

 

 Enerjini  Koru

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

Gel sen de enerjini koru. Çünkü güzel günler enerji ister. 
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Güneydoğu  
AvrupA doğAl  
GAz diplomAsisi ve  

Türkiye

lisanstan muaf elektrik üretim 
projesi kapanış toplantısı 
yapıldı

epdk’dan 
lpG dağıtım şirketlerine 
soruşturma

elektrik dağıtımda yeni ortaklık 
kömürde Asya sermayesi girişi 
olacak

Toptan elektrik satanlar, maliyeti faturalara 
yansıtacak

Tesla’nın pilleri 
şebekeye taşıyan devrimi

24 40 44 52
“Lisanstan Muaf Elektrik Üretim Projesi” ile 
“Sivil Toplum Diyaloğu Programı”nın Dördüncü 
Dönemi’nde yer alan TENVA, 9 Şubat Perşembe günü 
Ankara’da düzenlediği konferans ile proje çıktılarını 
kamuoyu ile paylaştı

Otogaza uygulanan vergilerin tüpgazdan fazla olması 
yeni bir dalga yarattı. Bazı dağıtım şirketleri tüpgaz 
dolumu için aldıkları LPG’yi otogaz istasyonlarına 
satıp haksız kazanç elde etmeye başladı. 

Geçen yıl enerji alanında en önemli gelişme Rusya 
ile ilişkilerin normalleşmesi oldu. Satın alma ve yeni 
yatırım konusunda önceki yılların gerisine düşen 
Türkiye enerji sektöründe bu yıl, elektrik dağıtımında 
yeni ortaklıklar bekleniyor.

Bazı elektrik toptan satış şirketleri, BOTAŞ’ın arzı yüzde 90 düzeyinde 
kısması nedeniyle santralların çalışmaması ve birim elektrik 

fiyatlarının yükselmesinin faturasını müşterilerine çıkardı. 

Tesla Motors’un üç yeni depolama tesisi, lityum iyon depolama 
sistemlerinin şebeke elektriğine entegrasyonu için nasıl iddialı 

hazırlandığını gösteriyor. 
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Z. Işık Adler 

TANAP, 6 PRojeYe 14 MİlYoN Tl 
DeSTek veRecek 

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), geçti-
ği güzergah üzerinde yürütülen sosyal ve çevresel yatırım 
amaçlı 6 projeye 14 milyon TL fon desteği sağlayacak. Bu 
amaçla Karadeniz Bölgesi’nde gelir getirici girişimlerden, 
otizmli çocukların eğitimine kadar çeşitli projeleri yürüten 
kurum ve kuruluşlarla TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. arasın-
da sözleşmeler imzalandı. Sözleşmeler kapsamında, 2019 
yılında tamamlanması planlanan projeler ve uygulayıcı ku-
rum ile kuruluşlar şöyle sıralandı: Habitat Derneği-HABİTAT 
Sosyo-Ekonomik Kalkınma Programı, Öğretmen Akademisi 
Vakfı-Öğretmenin İzinde, Eskişehir Seyitgazi Belediyesi-Eski 
Köy Okulları Hayat Buluyor, Frig Vadisi Canlanıyor, Tohum 
Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı-Eğitime Uzanan 
Yol Projesi, Türkiye Kalkınma Vakfı-Karadeniz Bölgesi’nde 
Arıcılığın Kırsal Dezavantajlı Nüfus İçin Gelir Getirici Eko-
nomik Bir Faaliyet Olarak Geliştirilmesi ve Entegre Organik 
Yumurta Tavukçuluğu.

TüRkİYe RüzgARDA 
AvRuPA üçüNcüSü 

olDu 
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin 
(TÜREB) her yıl yayınladığı Rüzgar 
Enerjisi İstatistik Raporu açıklandı. 
TÜREB tarafından açıklanan raporda, 
Türkiye’deki toplam rüzgar kurulu 
gücünün, 2015 yılı sonunda 4 bin 718 
MW iken, 2016 yılında gerçekleştiri-
len 1387 MW kurulu güçle toplamda 6 
bin 106 MW’a çıktığı açıklandı. Avru-
pa’da ise Almanya 2016’da gerçekleş-
tirdiği 5 bin 443 MW ile birinciliğini 
korurken, Fransa 1561 MW ile ikinci, 
Türkiye 1387 MW ile üçüncü, 887 MW 
ile Hollanda dördüncü ve 736 MW ile 
İngiltere beşinci sırada yer aldı. 
TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Serdar Ataseven, konuya ilişkin 
yaptığı açıklamada          2016 yılı so-
nunda Türkiye’nin yakaladığı bu ba-
şarının herkesi mutlu ettiğini, bunun-
la birlikte başarının sürdürülebilir 
olması için gelecekteki belirsizliklerin 
giderilmesine yönelik çalışmalara sü-
ratle başlanması gerektiğine dikkat 
çekti. 

gDz elekTRİk DAğITIM, “eNeRjİ AvcIlARI” YeTİşTİRİYoR 
Enerjinin verimli kullanılması konusunda farkın-
dalık oluşturmayı hedefleyen GDZ Elektrik Dağıtım, 
geçen yıl başlattığı ve 2 bin öğrenciye ulaştığı Enerji 
Avcıları Projesi’nin ikinci aşamasını başlatıyor. GDZ 
Elektrik Dağıtım, İzmir ve Manisa’da 47 ilçeyi tek 
tek gezecek, okulları ziyaret edecek, binlerce çocuğa 
enerjinin nasıl verimli kullanılacağını anlatacak. 
Çocukların evlerinde, okullarında yıl boyunca ener-
jiden nasıl tasarruf ettiklerini takip edecek. 
Enerji Verimliliği Haftası’nda start alan projede, 
hedef kitle olan 4-6 yaş grubu miniklere, enerji-
nin önemi ve nasıl verimli kullanılacağı anlatılı-
yor. Çocuklarla sınırlı kalmayan projeye okul yö-

neticileri, öğretmenler, aileler de dahil ediliyor. 
Çocukların nasıl birer enerji avcısına dönüştüğü 
yıl boyu takip ediliyor, böylece projenin sürekliliği 
sağlanıyor. 
GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Metin 
Demirdağ, geçen yıl başlattıkları Enerji Avcıları 
projesinde 2 bin öğrenciye ulaştıklarını söyledi. 
Demirdağ, “Bu projeyi en az 5 yıl sürdürmeyi he-
defliyoruz. Her yıl aldığımız geri bildirimlerle içe-
riği zenginleştiriyoruz. İzmir, Manisa Valilikleri ve 
İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nin tam desteğiyle bu 
yıl bölgemizdeki 47 ilçede en az 5 bin öğrenciye 
ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. 
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oPeT, AkARYAkIT DAğITIM SekTöRüNDe YIlIN eN 
BAşARIlI MARkASI SeçİlDİ 

Pazarlama sektörünün önemli 
mecralarından Marketing Tür-
kiye ile pazar ve tüketici araş-
tırmaları konusundaki yetkin-
liğiyle öne çıkan Akademetre 
tarafından 3’üncü kez düzenle-
nen “The ONE Awards Bütünle-
şik Pazarlama Ödülleri”, 5 Ocak 
2017 tarihinde Raffles İstanbul 
Zorlu Center’da gerçekleştirilen 
törenle sahiplerini buldu. “İti-
bar ve Marka Değer Performans 
Ölçümü” araştırmasını temel 
alan ödüller kapsamında bu yıl 
43 kategori üzerinden değerlen-
dirme yapıldı. İlk olarak saha 
araştırması ile ilk beşe kalan 
markalar saptandı. Toplam 12 
ilde 1200 kişiyle gerçekleştirilen 
yüz yüze görüşmeler sonucunda 
ise 38 sektörün yıl içinde itiba-
rını en çok artıran markaları be-
lirlendi. 

Araştırma sonuçlarına göre akar-
yakıt dağıtım sektörünün en ba-
şarılı markası OPET oldu. OPET 
adına ödülü, Genel Müdür Cüneyt 
Ağca, Pazarlama ve İletişimden 
Sorumlu Genel Müdür Yardım-
cısı Timuçin Güler ve Kurumsal 
İletişim Müdürü Ayşenur Aydın, 
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği 
Başkanı Gonca Karakaş’ın elin-
den aldı. OPET Genel Müdürü 
Cüneyt Ağca törende yaptığı ko-

nuşmada “Markamızın sektörde 
ve müşterilerimiz gözünde artan 
değeri ve bayilerimizle kurduğu-
muz karşılıklı güvene dayalı iş 
ortaklığı, başarımızın devamlılı-
ğını sağlıyor. Ürün ve hizmet ka-
litemizi her geçen gün artırarak, 
bir akaryakıt dağıtım markası 
olmanın ötesinde müşterimizin 
kalbinde kalıcı yer edinmek üze-
re çalışmalarımıza şevkle devam 
edeceğiz” dedi. 

İRAN gAzI ucuzA gelecek, TAzMİNAT DA öDeYecek 
İran Petrol Bakan Yardımcısı ve Ulusal Gaz Şirketi 
Genel Müdürü Hamid Rıza Iraki’nin yaptığı açık-
lamaya göre İran, Türkiye’nin açtığı uluslararası 
tahkim davasının gereklerini yerine getirecek. 
Mahkemenin kararı gereğince, Türkiye’ye verilen 
doğal gaz fiyatlarına yüzde 13,3 indirim uygulana-
cağını aktaran Iraki, Tahran’ın Ankara’ya yaklaşık 
1,9 milyar dolar tazminat da ödeyeceğini belirtti.
Türkiye, İran aleyhine doğal gaz fiyatının yük-
sek olduğu gerekçesiyle 2012’de açtığı ulusla-
rarası tahkim davasını kazanmıştı. Uluslarara-
sı Tahkim Mahkemesi, İran’ın Türkiye’ye ihraç 
ettiği gaz fiyatlarında 2011’den itibaren yüzde 
10-15 indirime gitmesi ve tazminat ödemesi yö-
nünde karar almıştı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Enerji Bakanı Be-
rat Albayrak, “Bundan sonrasında uygun maliyete 

tedarik sağlayacağız. Türkiye için güzel bir haber 
oldu. Büyük bir kazanım oldu. Tahkim süreci iyi 
takip edildi. Önümüzdeki süreçte İran gazı için 
yeniden mahsuplaşıp önümüze bakacağız. Uygun 
maliyette tedarik sağlayacağız” dedi. 
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uluSlARARASI  
TeMİz köMüR zİRveSİ  

İSTANBul’DA YAPIlAcAk
Kömür Üreticileri Derneği tarafından bu yıl ilk kez 
yapılacak Uluslararası Temiz Kömür Zirvesi, kömür 
üretimi ve enerji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve 
yabancı firmalarla kamu kuruluşlarının temsilcilerini 
bir araya getirecek. 22-23 Mart’ta İstanbul’da gerçek-
leştirilecek zirvenin açılışını Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak yapacak. İki gün boyunca kö-
mür endüstrisinin her boyutuyla ele alınacağı zirve, 
üretici ve tedarikçi firmalara birebir görüşmeler ve iş-
birlikleri için önemli bir fırsat sunacak. Zirveye yerli 
firmaların yanı sıra Kanada, Çin, Hindistan, Malezya, 
Çek Cumhuriyeti ve Polonya’dan da sektör temsilcileri 
ve firma sahipleri katılacak. 
“Yerli Temizdir” sloganıyla ilk kez gerçekleştirilecek 
Uluslararası Temiz Kömür Zirvesi’ne ev sahipliği ya-
pacak Kömür Üreticileri Derneği Başkanı Muzaffer 
Polat “Yerli kömür üretimi, enerjide dışa bağımlılığın 
ve cari açığın azaltılmasında üsleneceği rol, yarataca-
ğı ekonomik katma değer ve istihdamla büyük önem 
taşıyor. Yerli ve yabancı yaklaşık 1000 sektör temsil-
cisini ağırlayacağımız, kömür madenciliği ve santral 
teknolojilerindeki son gelişmeleri değerlendireceği-
miz zirvede, kömür üretimindeki çevreci yaklaşımlar 
ve teknolojiler alanının uzmanları tarafından detaylı 
olarak ele alınacak” dedi. 

eNgİe, SToPPle İle 
DoğAl gAz HATlARINDA 
güveNlİğİ ARTTIRAcAk 

Engie, güvenlik amacı ile geliştirdiği yeni ürünü 
STOPPLE’ı Türkiye’de de görücüye çıkardı. En-
gie mühendislerinin tasarladığı STOPPLE, doğal 
gaz veya diğer gaz şebekelerinin abone bağlantı 
hatlarında ani debi değişimlerinde gazı keserek 
güvenliği sağlıyor. Yeni ürün gaz kesim vanasız 
olarak tesis edilmiş doğal gaz servis hatlarının 
daha güvenli hale getirilmesi için kazı yapmadan 
yerleştirilebiliyor. 
Engie Türkiye CEO’su Denis Lohest ’in ev sahip-
liğinde düzenlenen basın toplantısında tanıtılan 
ürünün canlı uygulaması İZGAZ’ın eğitim saha-
sında gerçekleşti. Toplantıda bir konuşma yapan 
Lohest, “Yeni hizmetler, Türkiye stratejimizde 
önemli yer tutuyor. Hizmete sunduğumuz bu yeni 
teknoloji müşterilerimizin güvenliği arttıran ve 
çevreye duyarlı bir uygulama sağlıyor. 2009’dan 
beri yeni doğal gaz bağlantı hatlarında gaz kesim 
vanası bulunması mevzuat düzenlemeleriyle tek-
nik bir zorunluluk haline getirildi. Bu düzenle-
melerden önce yapılmış doğal gaz hatlarında ise 
bu güvenlik uygulamasının yapılmasına ihtiyaç 
var. Ar-Ge mühendislerimiz tarafından geliştiri-
len STOPPLE çevreye duyarlı, maliyet açısından 
verimli ve hızlı bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. 
Dünyada ilk kez alt yapı kazı çalışmaları yapıl-
madan, doğal gaz servis hatlarına ürün yerleşti-
rerek, trafik ve çevreye de herhangi bir rahatsızlık 
vermeden daha ekonomik bir şekilde,  güvenliği 
yükseltmiş oluyoruz. Sadece enerji sağlayıcı ola-
rak değil, yeni ürünler tasarlayarak da enerji ala-
nında katkılar sunmaya çalışıyoruz” dedi.
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HAlkBANk, SekTöRüN İlk ‘eNeRjİ 
YöNeTİMİ’ BelgeSİNİ AlDI 

Sürdürülebilirlik konusunda çalışmalarını sürdüren Halk-
bank, sera gazı emisyonlarını düşürme esasıyla, etkili bir 
enerji yönetimi için yöntemleri ve prosedürleri belirleyen 
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni kuran ilk Türk bankası 
oldu. Halkbank, enerji tüketimlerini en aza indirmek üzere 
hayata geçirdiği Enerji Yönetim Sistemini, ISO 14001 Çevre 
Yönetim Sistemi ile de entegre ederek faaliyetlerinden kay-
naklı çevresel etkileri en aza indirecek, enerji tüketimleri-
ni kontrol altına alacak ve kaynakların en verimli şekilde 
yönetilmesine büyük katkı sağlayacak. Halkbank enerji per-
formans göstergeleri oluşturacağı ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemi ile enerji verimliliğini artırmak üzere fırsatları be-
lirleyecek. Banka sera gazı emisyonlarının azaltımı ve olası 
olumsuz çevresel etkilerin azaltılarak çevrenin korunması-
na konusunda geliştirdiği iyileştirmeleri de tüm faaliyetle-
rine entegre edecek.  
Enerji tüketimini ve enerji kaynaklarını yöneterek verim-
lilik artışıyla birlikte sera gazı emisyonlarını azaltmayı 
hedeflediklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat 
Taşkesenlioğlu şunları söyledi: “Çevre ve enerji yönetim sis-
temlerimizi sürekli iyileştirmeye, elektrik ve su gibi ener-
ji kaynak tüketimleri ile faaliyetlerimiz sonucunda oluşan 
çevresel etkileri kontrol altına almaya büyük önem veriyo-
ruz. Bankamızın sürdürülebilirlik faaliyetleriyle ilgili iç de-
netim, hedef ve uygulamalar için çevre ve enerji prosedür-
lerimizi tamamladık. Sürdürülebilir enerji yönetiminden 
taviz vermeyecek ve dış ticaret açığının en büyük kalemi 
olan enerjinin tüketiminin azaltılması konusunda sektöre 
örnek olan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.”

eNeRjİSA’YA 
‘İTİBAR’lI öDül

Marketing Türkiye, Akademetre işbir-
liğiyle marka değerini ve itibarını en 
çok artıran markaları ödüllendirdi. 
Bütünleşik pazarlama alanında bu yıl 
üçüncüsü düzenlenen “The ONE Awar-
ds” ödül töreninde Enerjisa, enerji 
sektöründe itibarını en fazla artıran 
marka olarak ödüle layık görüldü. 
Enerjisa’ya ödül getiren tüketici araş-
tırması, 12 ilde 1.200 kişinin katılı-
mıyla gerçekleştirildi.
Enerjisa adına ödülü alan CEO Kıvanç 
Zaimler, “Halkımızın oylarıyla belirle-
nen The ONE Awards’ta sektörümüzde 
itibarını en çok artıran marka ödülü-
nü kazanmanın gururunu yaşıyoruz. 
Markamıza ve itibarımıza yaptığımız 
yatırımların karşılığını almak ger-
çekten gurur verici” diye konuştu. 
Önümüzdeki dönemde yatırımlarını 
sürdüreceklerini dile getiren Zaimler, 
şöyle devam etti: “Ben bu ödülü tüm 
Enerjisa çalışanları ve müşterileri-
miz adına alıyorum. Yeni başarılar 
için çalışmaya devam edeceğiz, çünkü 
güzel günler enerji ister.”
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güNeşTe kAPASİTeNİN çoğuNu 
lİSANSSIz üReTİM oluşTuRDu
Türkiye’nin güneş enerjisine dayalı elektrik üretim ka-
pasitesinin 31 Ocak 2017 sonu itibarıyla 860,6 MW sevi-
yesine yükseldiği açıklandı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 
tarafından açıklanan verilere göre, bu kapasitenin 12,9 
MW’lık bölümünü geçtiğimiz yılın ekim ayında devreye 
giren iki lisansslı güneş enerjisi santralı, 847,7 MW’lık 
bölümünü ise toplamda 847,7 MW kurulu güce sahip 
1.076 lisanssız proje oluşturuyor. Verilere göre ocak 
ayında toplam kurulu güçleri 28,1 MW olan 33 lisanssız 
güneş enerjisi santralı devreye girdi. Türkiye’nin toplam 
elektrik üretim kapasitesi ise devreden çıkan santrallar 
sonrası 32,2 MW’lık net artışla 78 bin 529,6 MW’a yük-
seldi.

çAlIk eNeRjİ’NİN TAHvİl 
İHRAcINA YoğuN TAleP

Çalık Holding ve Mitsubishi Corporation or-
taklığındaki Çalık Enerji, 100 milyon TL ola-
rak çıktığı tahvil ihracını gelen yoğun talep 
üzerine 150 milyon TL olarak tamamladı. 
ÜNLÜ & Co aracılığı ile gerçekleştirilen ih-
raçtan elde edilecek gelir, şirketin enerji ya-
tırımlarının finansmanında kullanılacak.  
150 milyon TL tutarındaki 2 yıl vadeli özel sek-
tör tahvili, Çalık Enerji’nin ikinci ihracı oldu. 
Şirket yine aynı tutardaki ilk ihracının itfasını 
27 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirmişti. 3 ayda 
bir faiz ödemeli olarak gerçekleştirilen ihracın 
ilk kupon ödemesi için belirlenen faiz oranına 
göre yıllık bileşik getirisi yüzde 16.1424 oldu. 
Yapılan ihraç ile elde edilecek finansmanın, 
Çalık Enerji’nin yenilenebilir enerji yatırımları 
için kullanılması öngörülüyor. 
Çalık Enerji CFO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Salih Tuncer Mutlucan, konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada, ihraca beklentilerin üzerinde yo-
ğun bir talep geldiğini belirterek şunları söyle-
di: “Enerji üretim, elektrik ve gaz dağıtımında 
küresel ölçekte faaliyet gösteren şirketimizin 
özel sektör tahvil ihracına gösterilen bu ilgi  
güçlü sermayedar ve bilanço yapısına duyulan 
güvenin bir yansımasıdır. Çalık Enerji yurt içi 
ve yurt dışındaki faaliyetleri ile ülkemiz adına 
katma değer yaratmaya devam edecektir. Şirke-
timiz söz konusu kaynağı yenilenebilir enerji 
yatırımlarının finansmanında kullanacaktır.”

CK EnErji’nin çalişanlari 
sahnEyE çiKTi

CK Enerji, Türkiye’nin özel insanlarına’ adadığı sosyal 
sorumluluk projesi ‘Hayatı Aydınlat’ kapsamında dü-
zenlediği Türk halk müziği konserinde çalışanları ile 
sahnedeydi. Konserde CK Enerji çalışanlarına sevilen 
sanatçı Gülşen Kutlu performansı ile destek verdi. Kon-
ser sonrasında ‘birlikte, el ele’ mesajı için davetlilerin 
boyalı el baskılarından oluşan dev bir afiş oluşturuldu. 
Geçen yıl elde edilen gelirle özel çocuklara, özel 6 sınıfın 
yapıldığı konserlerin bu yılki serisinde İstanbul’un 39 
farklı noktasında akülü sandalye kullanan ‘özel insanla-
rımıza’ yönelik şarj istasyonları kurulması hedefleniyor.
Hayatı Aydınlat Konseri’nde bir konuşma yapan CK 
Enerji Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Cengiz, 
son yıllarda Türkiye’nin önde gelen gruplarının hayata 
geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal bi-
linç oluşturmaya büyük katkı sağladığına işaret ederek, 
“Cengiz ve Kolin Şirketler Grubu olarak bir araya gelip 
oluşturduğumuz CK Enerji çatısı altında, geçtiğimiz yıl 
bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirmek için kol-
ları sıvadık. Engelli vatandaşlarımızın her biri bizim 
için özel insanlar. Bu özel insanlarımız tüm engellere 
rağmen hayatlarını onurlu bir şekilde sürdürmek adına 
ekonomik ve sosyal hayatımızın bir parçası olarak yaşa-
ma tutunuyorlar. Biz bu özel insanların hayatlarına ışık 
olmak için Hayatı Aydınlat projemizin merkezine onları 
koyduk” dedi.



18 • Şubat 2017 Şubat 2017 • 19

 YATIRIM   
Z. Işık Adler 

  YATIRIM     

Zorlu EnErji Pakistan’a  
solar parK KuraCaK

Zorlu Enerji, güneş enerjisi alanında yatırımlarına Pakistan’ın Lahor 
kentinde gerçekleşen imza töreni ile 100 MW’lık bir solar park ek-

ledi. Pakistan hükümeti tarafından 3 yıl sonra kabul edilen ilk ve en büyük 
yenilenebilir enerji başvurusu olma özelliği taşıyan bu yatırımla birlikte 
Zorlu Enerji’nin yurt dışında kurulu gücü 447 MW’a, toplam kurulu gücü 
ise 1147 MW’a ulaşacak. 

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan 
Ak, “Pakistan, yurt dışında yenilenebilir enerji alanında ilk yatırımımızı 
yaptığımız ülke olduğu için bizim için ayrı bir yere sahip. Enerji açığı yük-
sek olan Pakistan’da yenilenebilir enerji alanında şimdiye kadar önemli 
yatırımlara imza atmış bir şirket olarak, güneş enerjisi alanında yeni bir 
başlangıç yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Daha önce devreye aldığımız 
rüzgar santralımıza güneşi de ekliyoruz. Pakistan’da yatırıma devam 
edeceğiz, gideceğimiz daha çok yol var” dedi. 

İmza töreninde konuşan Pencap Eyalet Başbakanı Shehbaz Sharif ise 
tamamlanması 6 ay sürecek olan projeyle Pakistan’ın enerjide dışa ba-
ğımlılığının azaltılmasının hedeflendiğini belirterek “Türkiye ile Pakistan 
arasında atılan bu proje, Türkiye’nin ikinci enerji yatırımı olarak bizim için 
büyük önem arz ediyor” dedi. 

DEsiba vE jurawaTT günEş PanEli ürEtEcEk

Desiba Enerji ile Alman gü-
neş paneli üreticisi J.v.G 

Thoma GmbH Jurawatt, Türki-
ye’de güneş paneli üretmek üzere 
bir şirket kurdu. Desiba Enerji Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mustafa Ülkan Delikan ile J.v.G 
Thoma GmbH Yönetim Kurulu 
Başkanı Hans Thoma tarafından 
verilen bilgilere göre, yeni kurulan 
şirkette Desiba Enerji’nin hisse 
oranı yüzde 80, J.v.G Thoma’nın ise 
yüzde 20 olacak. 30 milyon euro-
luk yatırımla Mersin’de kurulumu-
na başlanan fabrika, ilk etapta yıl-
lık 400 MW’lık üretim kapasitesine 
sahip olacak. Şirket, 2017 yılı için 
ise 200 MW’lık üretim hedeflemiş 
durumda.

Delikan, J.v.G Thoma tarafından 
geliştirilen ve Türkiye’de üretilecek 
çöl tipi ürünlerin 125 santigrat de-
receye kadar verimlilik kaybetme-

den elektrik üretimi gerçekleştire-
bilme özelliğine ve 35 yıllık garanti 
süresine sahip olduğunu söyledi. 
Delikan ihracat açısından ise ilk 
aşamadaki hedeflerinin Türki-
ye’nin yakın coğrafyasındaki Orta 
Doğu ülkeleri, ikinci aşamada ise 
ABD pazarı olduğunu kaydetti.

1996 yılında Almanya’da ku-

rulan J.v.G Thoma GmbH fotovol-
taik panel üretim ekipmanları ile 
Jurawatt markası ile çöl tipi ve 
tropikal tip olarak nitelediği mo-
nokristalin ve polikristalin güneş 
panelleri üretiyor. Şirket, ortak-
lıklar yolu ile Bangladeş, Brezilya, 
Güney Kore, Kosova, Polonya ve 
Hindistan’da üretim yapıyor. 

jaPonya 45 TErmiK  
sanTral kuracak

Japonya hükümetinin 10 yıl içinde 45 yeni kömür yakıtlı 
elektrik santralı kuracağı açıklandı. Japonya, 2011’deki 

Fukuşima nükleer felaketinin ardından nükleer santrallarını 
devre dışı bırakmasından sonra, enerji güvenliğini sağlayabil-
mek için 10 yıl içinde 45 yeni kömür santralıyla enerji ihtiyacını 
karşılayacak. Ülkede ultra süper kritik birimleri veya entegre 
gazlaştırma kombine çevrim teknolojileri gibi yeni, düşük kar-
bon salan temiz kömür santral teknolojileri kullanarak kömü-
rün etkilerini azaltmaya çalışacak. 

Çevrecilerin tüm protestolarına rağmen Japonya Başba-
kanı Shinzo Abe ülkenin elektrik üretiminde kullanılan kay-
naklarda dışarıya aşırı bağımlı olduğu gerekçesiyle bu planın 
arkasında duruyor. Japonya’nın yeni kömür santrallarının ka-
pasiteleri ile ilgili net bir rakam belirtilmedi ancak 20 GW’dan 
daha büyük olması bekleniyor.

gE vE gama’dan TürKiyE’nin ilK DijiTal EnErji sanTrali

General Electric (GE) ve 
Gama Enerji, Türkiye’nin ilk 

dijital enerji santralı için anlaşma 
imzaladı. Bu anlaşma ile Türkiye’de 
ilk defa bir enerji santralında ve-
rimliliği ve üretkenliği artıran en-
düstriyel bulut yazılım uygulama-
ları kullanılacak. Gama Enerji’nin 
Kırıkkale ilindeki 840 MW kurulu 
gücündeki İç Anadolu Doğalgaz 
Kombine Çevrim Santralı’nda nde 
GE’nin endüstriyel internet işletim 
sistemi Predix™’in gelişmiş dijital 
çözümleri olan Varlık Performans 
Yönetimi (APM) ve Operasyon Op-
timizasyonu (OO) kurulumu yapı-
lacak. Söz konusu dijital çözümle-
rin 2017’nin ilk çeyreğinde devreye 
alınması planlanıyor. Gama Enerji 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Mü-

dürü Sıtkı Şerifeken, “GE ile iş bir-
liğinde Türkiye’de ilk dijital enerji 
santralı dönüşümünü gerçekleşti-
recek şirket olmaktan gurur duyu-
yoruz. GE’nin enerji sektöründeki 
endüstriyel uzmanlığı, gelişmiş di-

jital yetkinlikleri ve 15 yıllık iş birliği 
tecrübemize baktığımızda, bu yeni 
çözümlerin bakım maliyetlerini 
düşüreceğine ve santraldaki ope-
rasyonel verimliliği artıracağına 
inanıyoruz” dedi. 

konya’ya iKi rüzgar 
sanTrali daha gEliyor

Esin Rüzgar Enerji, Konya’nın Selçuklu 
ilçesinde 27 MW’lık Çamınbaşı Rüzgar 

Enerji Santralı kuracak. 9 adet 3 MWm gücün-
de türbinden oluşan ve toplam 27 MWm kuru-
lu gücünde Çamınbaşı Rüzgar Enerji Santra-
lı’nın 54 milyon TL’ye mal olması hesaplanıyor. 
Projede inşaat döneminde 10, işletme aşa-
masında ise beş kişi çalışacak. 

İkinci santral da yine Selçuklu ilçesine ku-
rulacak olan 16 MW’lık Kuyulukoyak Rüzgar 
Enerji Santralı… Aladağ Rüzgar Enerji tarafın-
dan yapılacak santralda 8 adet rüzgar türbi-
ni kullanılacak. 37 milyon TL bedelli projenin 
inşaat döneminde yılda 9 ay, ayda 26 gün 10 
personel, günde 8 saat tek vardiya çalışacak. 

Mustafa Ülkan Delikan                         Hans Thoma
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tEkno ray solar’ın 
2017 hEDEfi 175 mv

Türkiye’de güneş enerjisi sektörüne yatırım ya-
pan ve geçen yılı 125 MW ile kapatan Tekno Ray 

Solar, 2017 yılı hedefini 175 MW olarak belirledi. Tek-
no Ray Solar, 2017 yılı içinde 80 MW’lik  projenin ba-
kım-işletme ve Scada&Uzaktan İzleme Sistemi hiz-
metlerini de sağlayacak. Türkiye’nin en büyük güneş 
enerjisi santralı olma özelliğini taşıyan Konya Kızören 
Güneş Enerjisi Santralı’nı kuran şirket, ortaklığını yü-
rüttüğü Enerray SPA’nın kurulumunu gerçekleştirdiği 
güneş enerjisi santralları ile birlikte başta Brezilya, 
İtalya, Ürdün olmak üzere, global referansını yaklaşık 
900 MW mertebesine taşıdı. 

bErEKET EnErji, 
ÇatalağZı’nda kaPasitE 

arttırıyor

Bereket Enerji, Zonguldak’ta işlettiği Çatalağzı 
Termik Santralı’na 660 MW’lık ithal kömüre da-

yalı ilave ünite entegre edecek. 2014 yılında özelleşti-
rilen ve Bereket Enerji tarafından işletmesi devralınan 
Çatalağzı Termik Santralı’nın kapasitesi, maliyeti 1 
milyar 300 bin dolar olacak ithal kömüre dayalı pul-
verize kazan teknolojisiyle arttırılacak. Böylece daha 
önce yerli kömürle üretim yapan 314.68 MW’lık mev-
cut iki ünite ile birlikte toplam kurulu kapasite 974.68 
MW’a çıkacak. Proje kapsamında santralın çalışma 
süresi 8 bin saat/yıl; projenin lisans süresi ise 49 yıl 
olarak öngörülüyor. 

ErmEnistan, ilK günEş sanTralini Kuruyor 

Ermenistan, yenilenebilir 
enerjinin payını arttırmak 

için ilk güneş enerjisi santralını 
kurmaya hazırlanıyor. Ermenis-
tan, 58 milyon dolar değerindeki 
ülkede yenilenebilir enerjiyi art-
tırma projesi kapsamında 50 MW 
kapasiteli ilk güneş enerjisi sant-
ralinin kurulumu için ihale düzen-
leyecek. Santralın Gegharkunik 
şehrinde Masrik köyü yakınlarında 
kurulması planlanıyor. Kurulum 
çalışmalarının bu yıl başlaması 
ve 2020 yılında da ticari faaliyete 

başlanması hedefleniyor. İhaleye 
kırktan fazla şirketin katılmak is-
tediği kaydediliyor. 

2015 yılında altı yıllık bir prog-
ram başlatan Ermenistan, ülke-
de enerji çeşitliliğini yenilenebilir 

enerji kaynakları ile sağlamayı he-
defliyor. Proje, Ermenistan Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İklim 
Yatırım Fonu, Dünya Bankası ve 
Asya Kalkınma Bankası tarafından 
destekleniyor.
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"Kömür Üreticileri Derneği  Üye Şirketleri ile 
Tedarikçiler Bir Araya Geliyor."

 Kömür Üreticileri Derneği Üye Şirketleri
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  KARİYER      KARİYER   
Z. Işık Adler 

Bayraktar’ın görevleri arasına  
TPAO da katıldı 

Türkiye Petrolleri Anonim Or-
taklığı Genel Müdürlüğü’nde açık 
bulunan yönetim kurulu üyeliğine 
Alparslan Bayraktar atandı. 2001-
2006 yılları arasında Goldenline 
Inc’de satış yöneticisi olarak görev 
yapan Bayraktar, 2010-2016 yılları 
arasında EPDK Kurul Üyesi olarak 

görev yaptı. Bayraktar, 2013 yılında 
ERRA Başkanı, 2015 yılında da 

Uluslararası Enerji Düzenleyicileri 
Konfederasyonu’nun (ICER) Baş-
kanı olarak seçilmişti. Bayraktar, 
2016 yılı Ağustos ayında Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcılığı görevine atanmıştı. 

Enerjide dış ilişkileri Safa Uslu yönetecek
Enerji Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Genel 

Müdürü olarak Safa Uslu atandı. Çalışma haya-
tına 2001 yılında TBMM’de milletvekili danışma-
nı olarak başlayan Uslu, daha sonra Dış İlişkiler 
Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı Özel Kalem 
Müdürü görevini yapmıştı 2007-2011 yılları ara-
sında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün da-

nışmanlığını da yapan Uslu, 2012 yılında Enerji 
Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Mü-
dür Yardımcılığına atanmıştı. Uslu, 28 Eylül 2016 
tarihinde de TPIC yönetim kurulu üyesi olarak 
görevlendirilmişti.  Sakarya Üniversitesi İşletme 
Bölümü mezunu olan Uslu, Durham Üniversite-
si’nde yüksek lisans yaptı. 

BOTAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Ertuğrul Altın atandı
BOTAŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine Ertuğrul Altın atandı. 

Karar, 7 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. İş 
hayatına 1990 yılında aile şirketinde başlayan Altın, 1996-
2004 arası İGDAŞ’ta mühendis, uzman, şef, müdür ve en son 
bölge müdürü olarak çalıştı. 2004-2008 yılları arasında Ça-
lık Grubu’na bağlı Bursagaz’da genel müdürlük yapan Altın, 

2009-2011 yıllarında Zorlu Grubu’nda Trakya Gaz ve Gaz-
daş şirketlerinin genel müdürü, 2011-2013 yılları arasında 
TANAP Genel Müdürü olarak çalıştı. 2014-2015 arasında 
SOCAR adına TANAP’ta Teknik Kontrat Komitesi Üyesi olarak 
görev alan Altın, Kasım 2015’te Enerji ve Tabi Kaynaklar Ba-
kanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak atanmıştı.

BEDAŞ’da genel müdür koltuğu el değiştirdi
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (BEDAŞ) Ni-

san 2015’ten bu yana genel müdür olarak görev 
yapan Mehmet İslamoğlu, koltuğunu 24 Ocak 
2017 tarihinden itibaren Akdeniz Elektrik Dağıtım 
A.Ş. (AEDAŞ) Genel Müdürü Murat Yiğit’e devret-
ti. İslamoğlu, CLK Enerji bünyesinde bulunan Ak-
deniz, Çamlıbel ve Boğaziçi bölgelerinin Dağıtım 
Grubu Koordinatörlüğü görevini üstlendi. 

Kariyerine 1977 yılında TEK Trabzon Bölge 
Müdürlüğü’nde mühendis olarak başlayan, Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda danışman, Cen-
giz Holding Enerji Koordinatörlüğü görevlerini yü-
rüteen İslamoğlu, gruba bağlı dağıtım bölgelerin-
de yöneticilik yaptı. 

BEDAŞ Genel Müdürü olan Murat Yiğit ise 
1998 yılında İBB Ulaşım Daire Başkanlığı 
Trafik Müdürlüğü’nde iş hayatına başladı. 
2000 yılında BEDAŞ’da kısa bir süre ça-
lışan Yiğit, 2012-2014 yılları arasında 
AYEDAŞ’ta üst düzey yöneticilik yaptı. 

Petform’da Camcı dönemi başladı
Petrol Platformu Derneği’nin (PETFORM) Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Ocak 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleş-

tirildi. PETFORM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Aziz Camcı, bu yıl yönetim kurulu başkanı olarak 
seçildi. Camcı, uzun yıllar BOTAŞ’ta ve EPDK’da üst düzey görevler üstlenmişti. PETFORM’un genel kurulunda,gaz grubu ve 
arama-üretim grubu başkanlıklarında değişiklik yapılmadı. Yönetim kurulu üyelerinden Rıdvan Uçar Gaz Grubu Başkanlı-
ğı’nı, Ali Yıldızel ise Arama ve Üretim Grubu Başkanlığı’nı sürdürecek. Yönetime giren tek yeni isim Davut Bayram oldu. 

Petform’un yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Aziz Camcı (Egegaz Yönetim Kurulu Başkanı), Aytaç Eren (Güney Yıldızı 
Petrol Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Rıdvan Uçar (Aygaz Doğalgaz), Ali Yıldızel (Genel Energy), Altan Kolbay (Turcas 
Petrol), Gökhan Yardım (Angoragaz), Davut Bayram (Naturgaz). 

SEDAŞ’ın dağıtım direktörü Şentürk oldu 
Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ’de (SEDAŞ) 14 Aralık 2015 tarihi itibarıyla dağıtım direktör vekili 

olarak göreve başlayan Dr. Ersan Şentürk, bu göreve asaleten atandı. Şentürk, ölçme ve veri, 
dağıtım varlıkları, işletme bakım ve şebeke yönetimi gruplarından sorumlu olacak. 

1973 İstanbul doğumlu olan Ersan Şentürk, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisli-
ği Bölümü‘nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 
Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde doktora eğitimi alan Şentürk, iş hayatına Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başladı. 2000-2009 yılları arasında Turkcell’de 
çalışan Şentürk, daha sonra Avea’da yöneticilik görevinde bulundu. 

Pala, Türk Akımı ekibine dahil oldu
Enerji sektörünün tanınan ismi Dr. 

Cenk Pala, Türk Akımı projesinin ge-
liştiricisi konumundaki Gazprom’a ait 
olan South Stream Transport B.V. şir-
ketinde göreve başladı.

Hollanda merkezli şirketin İstan-
bul’da faaliyet gösterecek ofisinde 
Türkiye Kamu İlişkileri Koordinatörü 

görevini yürütecek olan Dr. Cenk Pala, 
daha önce de TAP projesinin Türkiye 
Temsilciliği görevini yürütmüştü.

Kariyerine 1990 yılında Gazi Üni-
versitesi’nde akademisyen olarak baş-
layan Pala, 1997 yılında BOTAŞ Inter-
national’da kıdemli ekonomist olarak 
çalıştı. 1998 yılında BOTAŞ’ta ulus-

lararası projeler bölümünde göreve 
başlayan Pala, Strateji ve İş Geliştirme 
Başkanlığı görevi sırasında çok sayıda 
boru hattının yapımı ve anlaşması sü-
recinde görev yaptı. 2008 yılında özel 
sektöre geçen Pala, E.ON Ruhrgas’ın 
Türkiye yapılanmasında çalıştı. Pala 
son olarak Enerjisa’da İş Geliştirme 
Müdürü ve TAP’ta danışman olarak 
görev yapıyordu.



24 • Şubat 2017 Şubat 2017 • 25

▶ EPDK’dan LPG dağıtım şirketlerine soruşturma ANKARA KULİSİ    
Deniz Suphi

Dökme LPG’nin tonu, (KDV ve ÖTV dahil), 2016 
yılı sonu itibarıyla 2 bin 976 TL düzeyinde bulunuyor. 
Otogazın ton fiyatı da (vergiler dahil) 3 bin 646 TL 
düzeyinde. Arada, dökme LPG lehine 676 TL’lik vergi 
farkı ortaya çıkıyor.

Otogazda, ÖTV’nin ve KDV’nin tüpgazdan daha 
yüksek tutulması, bazı dağıtım şirketlerinin vergiyi 
istismar aracı olarak kullanmasına yol açıyor. Bu 
şirketler, tüpgaz dolumu için aldıkları LPG’yi, otogaz 
istasyonlarına kaydırıyor. Bu satış sonrasında mil-
yonlarca liralık vergi farkından doğan haksız kazanç 
sağlıyor. Devlet de bu tutarda vergi kaybına uğruyor. 
Ankara’da enerji yönetimi, süregelen bu soruna neş-
ter atmaya hazırlanıyor. 

EPDK öncelikle LPG dağıtım şirketlerinin aldı-
ğı ve sattığı miktarları karşılaştırıyor. Kurum, bazı 
dağıtım şirketlerinin, haksız kazanç elde edecek bi-
çimde hareket ettiğini, tüpgaz yerine otogaz dolumu 

yaptıklarını belirledi. Kaynaklar, bu işlemi yapan 10 
dolayında dağıtım şirketi bulunduğu, bu şirketler 
hakkında gereken idari adımların atılacağı, açılacak 
soruşturma sonunda para cezalarının kesileceği 
mesajını verdi.

Vergi farkı kalkabilir 
Enerji kulislerinde, otogaz ile tüpgaz arasındaki 

vergi farkının kaldırılabileceği de gündeme geldi. 
Kaynaklar, bu farkın istismara yol açtığını belirterek, 
“Bu konuda bazı adımlar atılabilir” değerlendirme-
sini yaptı. Vergi konusunun Maliye Bakanlığı’nın so-
rumluluğunda olduğunu anımsatan kaynaklar, “Ma-
liye de bilgilendirildi ve bilgi akışı sürüyor. Gereken 
adımların zaman yitirilmeden atılması hem sektö-
rün hem de enerji yönetiminin talebi” dedi.

LPG ithalatı da artıyor
Öte yandan Türkiye’nin LPG ithalatı, geçen yılın 

kasım ayında 2015 Kasım ayına göre yüzde 14,4 ar-
tarak 308 bin 726 tona ulaştı. EPDK Kasım Ayı Sıvı-
laştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Ra-
poru’na göre, 2016 Kasım ayında en çok LPG ithalatı 
yapılan ülkeler sırasıyla Norveç, Cezayir, ABD, Rus-
ya, Kazakistan ve Ukrayna oldu. Rafinerici ve dağıtıcı 
lisansı sahiplerince 2016 Kasımı’nda yapılan LPG 
ithalatı, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,4 
artarak 308 bin 726 tona çıktı. Bu dönemde rafinerici 
lisansı sahiplerinin toplam LPG üretimi ise yüzde 3,3 
azalarak 77 bin 202 ton oldu.

İhracat yüzde 15.2 azaldı
LPG ihracatı 2016 Kasım ayında bir önceki yılın 

aynı ayına kıyasla yüzde 15,2 azalarak 23 bin 467 
tona geriledi. En çok ihracat sırasıyla Mısır, Tunus, 
KKTC, Romanya, ve Türkiye Serbest Bölgesi’ne ya-
pıldı. Dağıtıcı lisansı sahiplerince geçen yılın kasım 
ayında, 67 bin 862 ton tüplü, 12 bin 860 ton dökme 
ve 248 bin 857 ton otogaz olmak üzere 329 bin 581 
ton LPG satışı gerçekleştirildi.

Bir önceki yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında 
tüplü LPG satışı da geçen yılın kasım ayında yüzde 
2,6 artarken, dökme LPG satışı yüzde 19,4 azaldı. Bu 
dönemde otogaz satışlarında yaşanan yüzde 1,7’lik 
artışla birlikte toplam LPG satışı yüzde 0,9 arttı. LPG 
pazarında yüzde 75,5 ile otogaz birinci sırada yer 
alırken, bunu yüzde 20,6 ile tüplü LPG ve yüzde 3,9 
ile dökme LPG izledi.

 �Otogaza uygulanan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) 
ve KDV’nin tüpgazdan daha yüksek tutulmasını 
fırsata çeviren bazı dağıtım şirketleri, tüpgaz do-
lumu için aldıkları LPG’yi, otogaz istasyonlarına 
satmaya başladı. Bu işi yapanlar ton başına vergi 
farkından kaynaklanan 670 TL kazanç sağlıyor. 
Şikayetler ve denetimler sonucu ortaya çıkan bu 
durum üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-
mu (EPDK) harekete geçti. Kurum, 10 dolayında 
LPG dağıtım şirketini yakın markaja aldı.  

Otogaza uygulanan vergilerin tüpgazdan fazla 
olması yeni bir dalga yarattı. Bazı dağıtım 
şirketleri tüpgaz dolumu için aldıkları LPG’yi 
otogaz istasyonlarına satıp haksız kazanç elde 
etmeye başladı. Şikayetler üzerine harekete geçen 
EPDK, soruşturma başlattı

EPDK’dan 
LPG dağıtım şirketlerine 
soruşturma
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▶ Lisanstan Muaf Elektrik Üretim Projesi kapanış toplantısı yapıldı TENVA’DAN HABERLER   
Esen Erkan

Can, “Kaynağı itibarıyla evrensel üretimin yetkinliği 
ve teknoloji olarak yerli olması ihtiyacımız. YEKA, 
bize bu konuda fırsat sunuyor. Yenilenebilir enerji-
nin payı sürekli artıyor hatta dünyaya göre daha hızlı 
ilerliyoruz. Lisanssız elektrik üretiminin 832.5 MW’a 
ulaştığını görüyoruz. 20 MW rüzgar, 5000 MW güneş 
seviyelerine ulaştık. Bunu geliştirmek, sürdürmek 
için çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Son 4 yılın en önemli konusu lisansız 
elektrik üretimi

Toplantıda katılımcılara hitap eden TENVA Hasan 
Köktaş, son 4 yılın konularından en önemlisinin li-
sansız elektrik üretimi olduğunun altını çizerek “Li-
sansız üretim sadece elektrik üretimi değil, birçok 
alanı da etkiler. Sektör teknoloji, insan kaynağı, mil-
lileştirme gibi geniş bir toplumsal paydaşlardan olu-
şuyor” diye konuştu. Toplantının açılışında konuşan 
Avrupa Birliği Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanı 
Aylin Çağlayan Özcan da AB üyelik sürecinde enerji 
sektörünün önemine değindi. 

TENVA ekibinden Dr. Fatih Cemil Özbuğday, Dr. 
Fehmi Tanrısever ve Can Tutaşı’nın yaptığı proje su-

numlarında projenin tüm detayları konuşuldu. Top-
lantıda sektörün Avrupa ülkeleriyle ilgili durumu, 
finansal ve hukuksal aşamaları, sektör avantajları 
ve dezavantajları gibi konular tüm yönleriyle katı-
lımcılara aktarıldı.  

Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nın dördüncü dö-
neminde yer alan diğer iki enerji projesi de konferans 
kapsamında gündeme geldi. GÜNDER-Uluslarara-
sı Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Genel 
Sekreteri Faruk Telemcioğlu, “Türkiye’de Lisanssız 
Enerji, Mevzuat Ve Pazar Yapısı” başlıklı sunumuyla; 
Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği-EUROSOLAR Tür-
kiye Başkanı Tanay Sıtkı Uyar ise “Lisanssız Enerji 
Üretiminin Topluluk Enerjisi Açısından Önemi” baş-
lıklı sunumları ile katılımcıları bilgilendirdi. 

Konferans kapsamında tüm katılımcılara Proje 
Kitabı ve Enerji Panorama dergisi ücretsiz olarak 
dağıtıldı. Projenin çıktılarından olan E-Öğrenme 
Platformu’na kayıt yaptırarak lisanssız enerji ulusal 
konferansı sunumları, proje kitabı ve proje eğitim 
sunumlarına ulaşmak mümkün. İlgili link: http://li-
sanssizenerji.neting.hu/login/index.php

 �Türkiye Enerji Vakfı’nın (TENVA) Macaristan mer-
kezli Enerji Piyasası Düzenleyici Kuruluşları Böl-
gesel Birliği-ERRA ile birlikte yürüttüğü “Lisans-
tan Muaf Elektrik Üretim Projesi”nin kapanış 
toplantısını Ankara’da gerçekleştirdi. Enerji sek-
töründe yer alan ve sektöre ilgi duyan herkesin 
katılımına açık olan Lisanstan Muaf Elektrik Üre-
tim Projesi kapsamındaki Ulusal Kongre’de, pro-
jenin bir yıl içerisindeki tüm gelişimi ve çıktıları 
enerji sektörünün temsilcilerinin de katılımıyla 
değerlendirildi.
2016 yılı Şubat ayında uygulamaya geçen eği-

tim projesi kapsamında sektör paydaşlarına yönelik 
anket çalışmaları, eğitim faaliyetleri, yurt içi ve yurt 
dışında çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi. Projeyle 
sağlanan eğitim müfredatı, e-öğrenme platformu ve 

eğitim kitabı, ulusal kongre kapsamında sektöre ka-
zandırıldı. 

“Lisanssız teknolojilerinin yerli olmasını 
sağlamak gerekli”

Konferans kapsamında açılış konuşması yapan 
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can, “Ar-
tık yenilebilir enerji daha fazla ulaşılabilir olmaya 
başladı. Bazı yetkinlikler kazanıyoruz. Depolama 
sistemleri gelişiyor, ısı termal depolamalar yapılı-
yor. Türkiye yenilenebilir enerji noktasında önemli 
adımlar atıyor. Güneş, rüzgar, jeotermal gibi yeni 
kaynaklar artmaya devam ediyor. Bu konuda tüm 
çalışmalara başladık ve Türkiye’de enerji vizyonu 
için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. 2023 yenile-
nebilir enerji vizyon için çalıştıklarının altını çizen 

Lisanstan Muaf Elektrik Üretim Projesi 
kapanış toplantısı yapıldı

“Lisanstan Muaf Elektrik Üretim Projesi” ile “Sivil Toplum Diyaloğu Programı”nın 
Dördüncü Dönemi’nde yer alan TENVA, 9 Şubat Perşembe günü Ankara’da 
düzenlediği konferans ile proje çıktılarını kamuoyu ile paylaştı

Hasan Köktaş Dr. Oğuz Can
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▶ Güneydoğu Avrupa doğal gaz diplomasisi ve Türkiye KAPAK   
Esen Erkan

 �Geçtiğimiz ayın sonunda Avustur-
ya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen 
Avrupa Doğal Gaz Konferansı, Avrupa 
ülkeleri arasında, özellikle gaz kay-
naklarının çeşitlendirilmesi konusun-
da, halen ortak bir politikanın kuru-
lamadığını bir kez daha gösterdi. Bu 
dağınık politikanın farkında olan Rus 
yetkililer ise, Avrupa’nın doğal gaz 
kaynak çeşitlendirmelerine yönelik 
uzun yıllar önce temelleri atılan ve 
somutlaşan projelerde sorunlar çı-
karabilecek bir öneriyi üstü kapalı da 
olsa dile getirdiler. 
Gazprom Başkan Yardımcısı Alexan-

der Medvedev 24 Ocak’taki konuşma-
sında, Avrupa’ya fazladan 100 milyar 

metreküp daha gaz gönderebileceklerini 
ancak altyapı sorunları yaşadıklarını id-
dia ederek, Trans Adriyatik Boru Hattı’nın 
da (TAP) tamamlanmasının ardından bu 
sorunun kısmen de olsa çözülebileceğini 
söyledi. 

Bu açıklama, doğal gazda Rusya’nın 
kendisine alternatif olacak projelere en 
azından, kendi alternatifini oluşturarak 
ve bu alternatifi de daha avantajlı olacak 
şekilde dizayn ederek rekabete giriştiği 
tezini bir kez daha doğrularken, Rus-
ya’nın gözünün TAP’ta olduğuna yönelik 
söylentileri de haklı çıkarmış oldu. 

Oysa Azeri gazını Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya götürerek AB’nin doğal gaz-

Güneydoğu 
AvrupA doğAl GAz 
diplomAsisi ve 
Türkiye

TANAP, TAP, Türk Akımı, Posedion, Kuzey Akım 2 gibi çok sayıda devam 
eden ve proje halinde olan boru hatları Avrupa Birliği, Rusya, Ukrayna ve 
Türkiye arasında çok yönlü bir ‘gaz diplomasisi’ başlattı. Rusya’nın Avrupa 
pazarını kaybetmemek için attığı adımlar, Balkanlar ve Türkiye’nin gaz 
ticaretinden elde edebileceği avantajları engellemeye dönük bir yaklaşım 
içeriyor. Türkiye, bu süreçte “hub” olma yolunda atacağı adımları iyi tartıp 
stratejik davranmak zorunda... 
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▶ Güneydoğu Avrupa doğal gaz diplomasisi ve Türkiye▶ Güneydoğu Avrupa doğal gaz diplomasisi ve Türkiye

ile 12 milyar metreküplük Rus gazını Yunanistan’a 
iletmek üzere bir mutabakat anlaşması imzaladı. 

Bu güzergahtaki ülkelerden Yunanistan, ciddi 
bir doğal gaz tüketicisi olmasa da Azeri ve Rus do-
ğal gaz alternatiflerini bir şekilde rekabete sokarak 
transit geliri elde etme yönünde bir politika izliyor. 
İtalya ise köklü ortaklıkları olan Rusya ile bir şekilde 
işbirliğine gidip gerek doğudan gerekse güneyden 
gelecek boru hatları ile bölgesinde doğal gaz ticaret 
merkezi olma yönünde kararlı adımlar atıyor. Kuze-
ye bakıldığında, özellikle Almanya, AB’nin Rus gazı-
nın çeşitlendirilme yönündeki niyetine karşın Kuzey 
Akım 2 boru hattı gibi bir projeye sıcak bakabiliyor. 
Bu durumsa Polonya’nın başını çektiği birkaç ülke-
nin transit gelirlerini kaybetmesi anlamına geldiği 
için, AB ülkeleri arasındaki ihtilafı kızıştırıyor.

Avrupa Komisyonu’nun onayı gerekiyor 
Tüm bu anlaşmalar, boru hatları planları ve ener-

ji hatları için görüşmeler perde arkasında tüm hızıy-
la sürse de Avrupa Birliği, özellikle enerji politikala-
rında bir birlik sağlamak ve Rusya’nın proje önerileri 
ile birlik üyesi ülkeler arasında ihtilaf yaratmasını 
engellemek için bir karar aldı. 

2016 Aralık ayında AB Komisyonu tarafından 
yapılan açıklamada, üye ülkelerin enerji alanında 
üçüncü ülkelerle gerçekleştirecekleri hükümetler 
arası anlaşmaları imzalamadan önce Avrupa Kon-

seyi’nin onayına ihtiyaç duyacakları duyuruldu. Bu 
kararın, Rusya’nın teklif ettiği Kuzey Akım 2 ve Türk 
Akımı projeleri sonrası Avrupalı ülkeler arasındaki 
ihtilafları durdurmaya yönelik olduğu açıktı. 

Peki bu karar AB ülkeleri arasındaki enerji 

alanındaki çatırdamayı durdurabilecek mi? 

Yine aralık ayında İtalya’nın başkenti Roma’da 
düzenlenen Akdeniz İçin Birlik Enerji Bakanları Top-
lantısı’na, İtalyan yetkililerin Türk Akımı gibi projele-
re olan sıcak duruşları damgasını vurdu. İtalyan yet-
kililer konuşmalarında son dönemde bölgede Türk 
Akımı gibi yeni projelerin ortaya çıktığını, bu gibi pro-
jelerin Güney Doğu Avrupa’nın enerji arz güvenliğini 
sağlamada büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. 

Anlaşılan o ki, AB Enerji Birliği politikalarına rağ-
men Kuzeyli ortakların Kuzey Akım 2 boru hattına 
olan ilgileri, Güneyli üyelerin de Türk Akımı ve deva-
mı gibi AB’nin Rus gazına bağımlılığını devam ettire-
cek projelere sıcak bakmasını sağlıyor. Öte yandan 
birliğin son üyelerinden Bulgaristan, Türk Akımı ile 
iptal edilen Güney Akım nedeniyle yaşayacağı tran-
sit gelirlerin kaybından ötürü bu projenin tekrar 
canlandırılması için çalışmalar yürütüyor. Bu gibi 
çalışmalar da üçüncü ülkelerle yapılacak anlaşma-
ların AB Komisyonu onayı alması sırasında oluşacak 
argümanlarla üyelerin birbirlerini suçlayabileceğini 

da Rusya’ya olan bağımlılığını kırmaya yönelik daha 
önceki projeler de Rus alternatiflerinin yaratılması 
nedeniyle zor duruma düşmüştü. Örneğin, TANAP’ın 
selefi Nabucco projesi, Rus alternatifi Güney Akım 
nedeniyle tartışmalı duruma düşmüş ve diğer başka 
nedenlerle de proje olarak kalmıştı.

Rusya, Avrupa pazarını bir başka oyuncuya 
bırakmayacak

Şu andaki duruma bakıldığında, Azeri gazının TA-
NAP’la Türkiye-Yunanistan sınırına getirilip, TAP’la 
önce Yunanistan’a buradan da İtalya’ya gönderilme-
si için boru hatlarının inşaatları başladı. Buna karşın 
alternatifleri canlı tutma yönündeki gayreti Rus do-
ğal gaz diplomasisinin Avrupa pazarını kolay kolay 
ikinci bir oyuncuya bırakmayacağını gösteriyor. 

Rusya’nın TANAP ve TAP ikilisi ile rekabette TAP’ı 
ele geçirememesi durumunda devreye sokacağı 
boru hattı ise Türk Akımı’nın sonuna eklenecek Yu-
nanistan’dan İtalya’ya geçecek ‘Poseidon’ boru hattı 
olarak ortaya çıkıyor. 

Poseidon boru hattının yapımına yönelik olarak, 
Gazprom başkanı Alexei Miller geçen yıl 24 Şubat’ta 
Yunanistan’ın DEPA ve İtalya’nın da Edison şirketleri 

Çok bilinmeyenli 
denklem...

Bu gelişmelere bakıldığında 2019’da tamamlanma-

sı planlanan Dedeağaç LNG santralı ile Yunanistan, 

Bulgaristan’a doğal gaz sağlayabilecek. Bulgaristan 

da 11 Kasım 2016’da devreye alınan enterkoneksi-

yon hattı ile Romanya’ya gaz sağlayabilecek. 

Dedeağaç’a kurulacak bir LNG gazlaştırma tesisi ile 

Bulgaristan’ın yıllık 4 bcm, Romanya’nın ise 2 bcm 

olacak toplam 6 bcm’lik doğal gaz ithalatı kolayca 

sağlanabilir. Bu proje Romanya ve Bulgaristan’ın 

ihtiyacını karşılar ancak Rusya ile yürüttüğü enerji 

diplomasisini kazanmak isteyen AB için Ukrayna 

problemi çözülmemiş olur. AB Rusya ile fiyat mü-

zakerelerinde elini güçlü tutamaz. Ayrıca Roman-

ya ve Bulgaristan üzerinden geçen Batı hattı, Türk 

Akımı ile ikame edileceği için Rusya için de bir ka-

yıp yaşanmış sayılmaz. Rusya, AB pazarını kaybetmemek için her ülke ile ayrı görüşmeler yapıyor



Ukrayna sahip olduğu dev LNG depolama tesislerini kullanmak için Türkiye ile görüşmeler  yapıyor

Rusya’nın başarılı olup olmaması AB’nin alacağı tavra bağlı...
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etmek isteyen Avrupa Komisyonu’nun Orta ve Doğu 
Avrupa’da enterkoneksiyonlarla doğal gaz arz gü-
venliğini sağlamaya yönelik (CESEC) inisiyatifi de 
Türkiye ile Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna arasın-
da sağlanabilecek bir işbirliğini cazip kılabilir.  

Ortada 3 milyar dolarlık transit ücreti var 
Ukrayna, 2015’te 33.5 milyar metreküp (bcm) 

doğal gaz tüketirken devlet enerji şirketi Neftogaz’ın 
açıklamasına göre, bu miktarın 2016 sonu itiba-
rıyla 32 bcm’e düşmesi bekleniyor. Ülke 2011’de 
Rusya’dan 40 bcm gaz alırken bu miktar 2015’te 5 
bcm’e indi. Rusya’nın Ukrayna üzerindeki hatlardan 
Avrupa’ya gaz göndermeyi durdurma hedefi Ukray-
na’nın da Rusya’dan gaz almayı durdurma yaklaşı-
mının oluşmasına neden oldu.

Bu hedefe karşın halen ciddi bir doğal gaz tü-
keticisi olan Ukrayna, 2014 kışında ihtiyaç duydu-
ğu gazı “reverse supply” yöntemiyle Slovakya’dan 
aldı. Bu gaz da Rus gazıydı ve Rusya bu yöntemle 
Ukrayna’ya gaz satılmasını engellemeye çalıştı. Fa-
kat Rusya hem satamayacağı gazdan edeceği zarar 
hem de sözleşmelerinden kaynaklanan yaptırımlar 
nedeniyle bu yöntemle gaz vermeyi durduramadı. 

Rusya’nın Ukrayna’yı aradan çıkararak, deniz 
aşan boru hatlarıyla gaz göndermeyi istemesinin 
diğer bir nedeni ise ülkelere ödenen transit ücretle-
ri... Oxford Enerji Enstitüsü’ne göre yalnızca Ukray-

na’nın doğal gaz transitinden elde ettiği gelir, yıllık 
yaklaşık 3 milyar dolar. Üzerine Ukrayna’dan sonra 
gelen ülkelerin de aldığı gelirler eklendiğinde Rusya 
gelecekte boru gazının LNG ile rekabet edebilmesini 
sağlayan fiyat avantajı rolünü transit hatları ortadan 
kaldırarak canlı tutmak istiyor. 

Ukrayna ise Rusya’dan direk olarak aldığı gazı 
minimize ederek, reverse supply metodu ile Rus 
gazını bir aracı (Slovakya) üzerinden alıyor. (Arada-
ki fiyat farkını Dünya Bankası’ndan aldığı krediler-
le kapatıyor) Yıllık gaz tüketiminin yaklaşık 32 bcm 
olduğu düşünüldüğünde Ukrayna’nın, bu miktardaki 
bir gazı sistemine arz edebilmeyi sağlaması ise de-
vasa doğalgaz depolama tesisleri sayesinde oluyor. 
Ukrayna’nın depolama tesislerinin hacmi 31 bcm ve 
neredeyse ülkenin yıllık tüketimi ile eşit. 

Boğazların güvenliği ve LNG...
Ukrayna’nın yüksek olarak görülebilecek yakla-

şık 32 bcm’lik yıllık tüketimini ne kadar daha “rever-
se supply” ile sürdürebileceği soru işaretlerine yol 
açarken ülke, bu sorunu Karadeniz kıyısına kuracağı 
LNG tesisleri ile gidermek ve bunu sağlamak için de 
Türkiye’den yardım istiyor. Tabii ki bu durum Türki-
ye’nin uzun yıllardır öne sürdüğü boğazların güven-
liği argümanı ile taban tabana zıt düşüyor. 

Ukrayna’nın LNG’ye olan ihtiyacı Atlantik Konse-
yi’nin yeni ABD yönetimi için hazırladığı doğal gaz 

gösteriyor. Diğer bir deyişle, onay gerekliliği Rusya 
ile yapılacak anlaşmalarda AB enerji politikaları için 
oyun değiştirici bir süreç olmayabilir.

Tüm bu projelerle AB pazarını elinde tutmak iste-
yen ve doğal gaz gelirlerini ekonomisi ve bekası için 
hayati önemde gören Rusya, elindeki doğal gaz kar-
tı ile Ukrayna nedeniyle maruz kaldığı yaptırımlara 
cevap veriyor. Ayrıca Rusya, 2019’a kadar Ukrayna 
üzerinden Avrupa’ya gönderdiği tüm gazı başka hat-
larla göndermek ve bu hattı by-pass etmek istiyor. 
Kuzey Akım 2 ve Türk Akım gibi projeler de bu siya-
setin hayata geçirilmesi olarak görülüyor. 

Türkiye’nin durumu ve güzergah değişimi 
senaryoları

AB ve Rusya arasında devam eden doğal gaz 
çekişmesi, Türkiye açısından da önemli projele-
rin ortaya çıkmasına ortam hazırlıyor. Yüzde 50’ye 
yakını tamamlanan ve 2018’de faaliyete geçmesi 
planlanan TANAP ve yine Rus yetkililer tarafından 
2019’da operasyonel olacağı söylenen Türk Akımı 
(ilk fazı) projelerini örnek verebiliriz. Bunlardan TA-
NAP, AB’nin Rus gazına olan bağımlılığını azaltacak 
bir, Türk Akımı (ikinci fazı) ise bu bağımlılığı devam 
ettirecek bir proje olarak görülüyor. Türkiye ise bu 
iki projenin birbirine rakip olmadığı tezini savunuyor. 

Bu tez, Türkiye’nin kendi doğal gaz arz güvenli-
ğini sağlama ve sonrasında sınırları içerisinde, bir-
çok kaynaktan gelecek doğal gazla bir bolluk ortaya 

çıkararak bir ticaret merkezi olma hedefi açısından 
bakıldığında tutarlı bir tez olarak ortaya çıkıyor. 
Ancak Türkiye aynı zamanda AB ülkeleri arasında 
enerji odaklı olarak ortaya çıkabilecek ihtilafların 
güçlenmesi, bunun sonunda da TANAP gibi projele-
rin bir şekilde AB için eski önemini yitirmesi ve ya-
zının başında da belirtilen TAP’a bir şekilde Rus ga-
zının girerek Azeri gazının geri planda kalması gibi 
senaryolara da hazır olmak durumunda. Brüksel’in, 
Türkiye’nin enerji transit rolünü daha fazla güçlen-
dirmek istememesi de göz önünde bulundurulması 
gereken gerçekliklerden biri.

Bu senaryolara yönelik olarak Türkiye’nin, AB 
ve Rusya arasındaki doğal gaz diplomasisinde ana 
noktalara yönelik politikalar üretmesi faydalı olabi-
lir. Bu çekişmelerde halen önemini taşıyan en bü-
yük tartışma başlığı Ukrayna olmakla birlikte, bu 
ülkenin Rusya’dan aldığı gazı sıfırlamaya çalışması, 
bunun için yeni yatırımlarla LNG ticaretini artırarak 
Türk boğazlarındaki tehlikeyi artırması, Avrupa’nın 
bir şekilde Rus gazını Ukrayna üzerinden almaya 
devam etmek istemesi, Ukrayna’nın sahip olduğu 
devasa doğal gaz depolama tesisleri ile Türkiye’nin 
ticaret merkezi olma yönündeki amaçları için bir 
çözüm ortağı olabilmesi gibi özellikler, Türkiye’nin 
Ukrayna ile özellikle doğal gaz alanında bazı işbirliği 
olasılıklarını güçlendirebilir.

Rus gazını Ukrayna üzerinden almaya devam 
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Bulgaristan ve Türkiye’nin ihtiyaç duyması duru-
munda kullanılmak üzere hazır tutulur ve enerji arz 
güvenliği sağlanır. Böyle bir hamleyle, Rusya’nın 
TAP’a girmesi gibi bir ihtimal oluşması durumunda 
bu hamleye cevap verilmesi ve Azeri gazının Yuna-
nistan üzerinden İtalya’ya gönderilmesi yerine, Bul-
garistan ve Romanya üzerinden Ukrayna’ya bura-
dan da Avrupa ülkelerine gönderilmesi sağlanabilir. 
Ancak bu işlemin Azeri gazı Yunanistan sınırlarına 
girdikten sonra değil, direk olarak Bulgaristan’a bir 
bağlantı yapılması alternatifi Türkiye için daha man-
tıklı bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. 

Bulgaristan ve Romanya da kilit rol oynuyor
2020’de yıllık 4 bcm doğal gaz tüketmesi bekle-

nen Bulgaristan’ın şimdiki tüketimi yıllık yaklaşık 3 
bcm düzeyinde ve tamamını Rusya’dan alıyor. Ülke 
az da olsa artan doğal gaz ihtiyacını karşılamak 
ve zamanla eskimiş nükleer tesislerinden ürettiği 
elektriği doğal gaz çevrim santralları ile karşılamak 
istiyor. 

Halihazırda Bulgaristan tek doğal gaz sağlayı-
cısı Rusya’dan aldığı gazı çeşitlendirmek için Yu-
nanistan’la birlikte Dedeağaç’ta (Ege sahili) ortak 
bir LNG tesisi kurmaya hazırlanıyor. 2017’de başla-

ması ve 2019’da bitmesi beklenen projenin bütçesi 
220 milyon Euro olarak hesaplanıyor. Yunanistan’ın 
dünya denizcilik sektöründeki seviyesi ve tecrübesi 
düşünüldüğünde LNG taşımacılığında gelebileceği 
yer ve bundan sağlayabileceği gelir önemli miktar-
larda olabilir. Çünkü bu hatla gaz gönderilebilecek 
tek ülke Bulgaristan olmayacak, bu durumsa taşıdığı 
gazı batısına satmak isteyen Türkiye için iyi haber 
anlamına gelmeyebilir. 

20 milyon nüfuslu Romanya ise yıllık 10 bcm 
doğal gaz tüketiyor. Bunun yüzde 80’ini kendisi üre-
tebilen ülke, kalan ihtiyacının tamamını Rusya’dan 
alıyor. Ancak yerli üretimde ise son yıllarda dü-
şüş gözleniyor. Ayrıca Romanya 2010’dan bu yana 
Arad-Szeged enterkoneksiyonu ile Macaristan’dan 
gaz alabilir ancak teknik yetersizlik nedeniyle henüz 
gönderemiyor. 

Bu iki önemli ülkede doğal gaz açısından önem-
li bir gelişme 2016’nın Kasım ayında gerçekleşti. 
AB Enerji Birliği politikaları çerçevesinde Bulgaris-
tan-Romanya doğal gaz enterkoneksiyon hattı dev-
reye alındı. Böylece Romanya, Bulgaristan’dan doğal 
gaz alabilir hale geldi. Ters yönlü akış ise gerekli ya-
tırımların yapılmasının ardından gerçekleşecek.

raporunda da yer buldu. Konseyin Küre-
sel Enerji Merkezi tarafından yayımlanan 
“Yeni ABD Yönetimi İçin Bir Doğal Gaz Dip-
lomasi Stratejisi” isimli raporunda, Tür-
kiye’nin Avrupa enerji güvenliği ve Orta 
Doğu’daki istikrar için önemine değinilir-
ken, boğazların ABD LNG’sinin Ukrayna ve 
diğer Karadeniz ülkelerine ulaşabilmesi 
için tek yol olduğu belirtiliyor. Washington 
ile Ankara arasındaki işbirliğinin önem se-
viyesinin bu konular açısından en üst dü-
zeyde olduğuna değiniliyor. 

Avrupa Komisyonu ise Merkezi ve Gü-
neydoğu Avrupa Gaz Bağlantıları (CESEC) 
inisiyatifi ile Güneydoğu Avrupa ülkeleri 
arasındaki doğal gaz enterkoneksiyonları-
nın artırılmasını ve Ukrayna’nın da bu hat-
lardan beslenerek Ukrayna üzerinden ge-
len hatların kullanılmaya devam edilmesi 
için bir politika izliyor. AB açısından bakıl-
dığında Rus gazının Ukrayna üzerinden 
alınmaya devam edilmesinin sağlanması, 
Rusya’nın diğer projelerle gaz gönderme-
deki ısrarını engellemek ve TANAP gibi 
projelerin devam edebilmesini sağlamak 
açısından da önem taşıyor.

Türkiye-Ukrayna boru hattı 
senaryosu

Güneydoğu Avrupa’ya hem AB hem de 
ABD’den önümüzdeki dönemde verilebile-
cek bu tür destekler ve Türkiye üzerinden 
gelebilecek TANAP gibi projeler de göz 
önünde bulundurulduğunda Türkiye ile 
Ukrayna arasında mevcut Batı hattı para-
lelinde kurulabilecek çift yönlü bir doğal 
gaz boru hattının veya Türkiye ile Bulga-
ristan arasında yapılabilecek bir enterko-
neksiyon ile başta Romanya ve Ukrayna 
olmak üzere Balkan ülkeleri ile bir bağ-
lantı kurulabilmesi şeklinde bir senaryo 
gerek masada gerekse sahada avantajlar 
sağlayabilir. 

Böylece, Bulgaristan’ın ve Roman-
ya’nın bu ülkeler üzerinden de Ukrayna’nın 
ihtiyacı olan gaz, Boğazlar kullanılmadan 
gönderilmiş olur. Ayrıca Ukrayna’nın do-
ğal gaz depoları doldurularak, Romanya, 

Türkiye TAnAP kArTını iyi 
kullAnmAk zorundA

Türkiye ile Azerbaycan ve TANAP ortakları açısından bakıl-
dığında, Rusya’nın TAP’a girmesi ve TANAP’a İtalya yolunun 
Rus doğal gaz diplomasisi ile kesilmesi gibi bir ihtimal doğma-
sı durumunda, boru gazı LNG’den çok daha ucuz olduğu için ve 
uzun bir süre de böyle olacağı için Türkiye 2018’de TANAP’la 
getirdiği gazı, Bulgaristan’a ve Romanya’ya verebilir. Böyle bir 
durumda Bulgaristan ve Romanya daha ucuz olması gerekçesi 
ile TANAP ile gelen gazı tercih eder, Dedeağaç’ta 2019’da bit-
mesi beklenen santral ise yedekte tutulabilir. 
Seyreden yıllarda TANAP’ın 31 bcm’e çıkması ile de hem Ro-
manya ve Bulgaristan’ın ihtiyacının tamamı hem de Ukray-
na’nın doğal gaz ihtiyacının büyük oranı TANAP ile sağlanmış 
olur. Bu üç ülkenin herhangi bir sebeple boğazlardan LNG ge-
misi geçirmek istemesi engellenir. Ayrıca Rusya’yı Türk Akı-
mı’nın ikinci fazını inşa ederek TAP’a girme ya da Poseidon 
alternatifleri oluşturarak güneyde TANAP’ı zayıflatacak tüm 
hamlelerine karşılık olarak yapılabilecek bu hamle ile Rusya, 
alternatif yaratma politikası gereği, Ukrayna üzerinden gaz 
göndermeyi tekrar gündemine alabilir ve AB’nin bu yöndeki 
amaçları da hedefe ulaşmış olur. Böylece Ukrayna’nın doğal 
gaz arz çeşitliliği sağlanmış olur. Ayrıca TANAP’ın gazının 
Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya gitmesi hub olma yarışında 
Türkiye’nin önüne geçme ihtimali olan İtalya’yı yavaşlatabilir. 
Buna ek olarak, Türkiye üzerinden AB’ye doğal gaz göndermek 
isteyen İsrail, Kuzey Irak, İran Türkmenistan gibi tüm üretici 
ülkeler için de Türkiye rotasının seçilmesi için bir başlatıcı rol 
oynar. Bu gelişme ise Türkiye için gazda bir arz bolluğunun 
oluşmasına ve hub olma için gerekli koşullardan birinin oluş-
masına öncü olur. 
Ya da Türkiye ve AB böyle bir teklifi masada avantajlar sağla-
mak için kullanabilir. Rus yetkililer TAP’a ilgi duyduklarını her 
söylediklerinde, Ukrayna yolu hatırlatılabilir. Rusya ile müza-
kerelerde Türkiye ile Ukrayna arasında kalan bölgede burada 
bahsedilen türde bir işbirliğine gidebilecekleri mesajı baştan 
verilerek, Rusya’nın güney yönlü salvolarını henüz başlama-
dan bitirilebilir. Böylece TANAP’la Yunanistan sınırına gelen 
Azeri gazının TAP’la Avrupa’ya ulaşması herhangi bir Rus gazı 
araya girmeden sağlanır. Ayrıca şu ana kadar Rusya’nın politi-
kalarına edilgen olarak cevap vermeye alışan AB enerji diplo-
masisi, proaktif bir politika izlemeye başlamış olur. 
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▶ Enerjide birleşme ve satın alma yüzde 59 düştü, toplam tutar 2 milyar dolarda kaldı RAPOR   
Z. Işık Adler

ile makroekonomik ve piyasa kaynaklı belirsizlikler 
olarak sıralandı.

Petrol ve gaz sektöründe 2016’da, toplam 202 
milyon dolar değerinde yalnızca altı adet birleşme 
ve satın alma gerçekleşti. Bu değerin 159 milyon 
doları devlet akaryakıt şirketi TP Petrol’ün özelleş-
tirilmesinden sağlandı.

Yabancı yatırımcıların Türkiye enerji piyasasına 
ilgisi oldukça sınırlı kaldı ve dahil oldukları birleşme 
ve satın almaların toplam değerinin oranı sadece 
yüzde 7’ye ulaşabildi. Bu oran 2015 yılında yüzde 45 
seviyesindeydi.

2017’yi istikrar ve kamunun adımları 
belirleyecek 

Birleşme ve satın alma işlemlerindeki toparlan-
manın, piyasadaki karar alıcı ve düzenleyici kurum-
ların reformlar konusundaki kararlılığına ve Türkiye 
ekonomisine olan güvenin tekrar tesis edilmesine 
bağlı olacağını söyleyen PwC Türkiye Şirket Satın 
Alma ve Birleşme Hizmetleri Ortağı Engin Alioğlu şu 
değerlendirmelerde bulundu:

“2017 yılında birleşme ve satın alma ortamında-
ki iyileşmede, karar alıcı ve düzenleyici kurumların 
atacağı adımlara ek olarak, Türkiye ekonomisine 
olan güvenin tekrar yerine gelmesi de çok önem-
li bir rol oynayacaktır. Şu anda tahmin yürütmek 
zor olsa da sırada bekleyen elektrik üretim santralı 
özelleştirmelerinin tamamlanması ve özel sektör-
de OMV Petrol Ofisi, Osmangazi Elektrik Dağıtım ve 

Statkraft’ın Çetin Hidroelektrik santralı gibi muhte-
mel satış işlemleri, 2017 yılındaki birleşme ve satın 
alma rakamlarında önemli unsurlar olarak karşımı-
za çıkacak.”

 �Denetim, danışmanlık ve vergi hizmetleri şirke-
ti PwC Türkiye’nin, Türkiye enerji piyasasındaki 
şirket birleşme ve satın almaların yıllık analizini 
gerçekleştirdiği Energy Deals-Enerji Sektöründeki 
Birleşme ve Satın Almalar Raporu’nun 2016 so-
nuçları açıklandı. Bu yıl dokuzuncusu hazırlanan 
rapora göre, 2013’ten bu yana toplam işlem değe-
ri ve sayısında yaşanan düşüş 2016’da devam etti. 
İşlem sayısı önceki yıla göre yüzde 32 oranında 
gerileyerek 30’da kalırken, yaratılan toplam değer 
de yüzde 59 düşüşle 2 milyar dolarda kaldı.

Rapora göre, geçen yıl bir istisna yaratarak petrol 
ve gaz sektörünün gerisinde kalan altyapı sektörü, 
2016’da toparlanarak toplam işlem sayısının yüzde 
80’inin ve toplam değerin yüzde 90’ ının yaratıldığı 
segment oldu.

Altyapı segmentindeki işlem sayısı ve değeri, 
2016’da bir önceki yıla oranla sırasıyla yüzde 31 ve 
yüzde 42 gerileyerek 24 işlem ve 1,8 milyar dolarda 
kaldı. Bu durumun iki ana sebebi, özelleştirmelerde 
büyük ölçekli birleşme ve satın almaların olmaması 

Enerjide birleşme ve satın alma yüzde 59 düştü, 
toplam tutar 2 milyar dolarda kaldı

PwC Türkiye’nin her yıl çıkardığı “Türkiye Enerji 
Sektöründeki Birleşme ve Satın Almalar Raporu”nun 2016 
sonuçları açıklandı. Rapora göre 2016 yılında petrol, doğal 
gaz ve elektrik piyasalarında 30 adet şirket birleşme satın 
alma işlemi gerçekleşti. İşlem miktarı bir önceki yıla göre 
yüzde 32, yaratılan değer yüzde 59 düştü…

RAkAMlARlA 2016 
SoNuçlARI… 

 î 2015 yılında 44 olan birleşme ve satın alma 

işlemi sayısı 2016 yılında 30’a düştü. 

 î Toplam birleşme ve satın alma değeri yüzde 

59 oranında gerileyerek 2 milyar dolarda kaldı. 

 î Ortalama işlem değeri yüzde 39 oranında 

bir düşüşle 67 milyon dolar oldu. 

 î 2016 yılında altyapı segmentinde toplam 

1,8 milyar dolar değerinde 24 adet birleşme ve 

satın alma işlemi kamuoyuna açıklandı. 

 î Altı özelleştirme işlemi toplam altyapı bir-

leşme ve satın alma değerinin yüzde 52’sini 

sağlarken, 2015 yılında termik ve hidroelekt-

rik santralları (HES) arasında sağlanan denge 

2016 yılında yüzde 97 gibi büyük bir oranla 

hidroelektriğe kaydı. 

 î Beklentilerin aksine, Afşin-Elbistan B ihale-

si 2016 senesinde de yapılmadı.

 î Petrol ve gaz sektöründe toplam değer bir 

önceki yılın dokuzda birine gerileyerek 202 

milyon dolarda kaldı. Bu gelirin yüzde 80’i TP 

Petrol’ün özelleştirilmesinden elde edildi.

 î Devlet-özel sektör birleşme ve satın alma iş-

lemlerinin toplam değer içindeki oranı yüzde 

63’ten yüzde 43’e düştü.

 î 2015 yılında yüzde 45 olan yabancı yatırım-

cı işlemlerinin payı, 2016 yılında yüzde 7’ye 

düştü.
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Bu yıl neler olacak? 
2016’da olduğu gibi, 2017’de de birleşme ve sa-

tın alma ortamı büyük ölçüde enerji piyasasındaki 
karar alıcı ve düzenleyici kurumların reformlar ko-
nusundaki kararlılığı ve genel yatırım ortamındaki 
düzelmeye bağlı olacak.

 �Altyapı sektöründe 2017’de gerçekleşmesi bekle-
nen işlemlerin başında altı adet HES ve iki adet 
gazla santralının özelleştirme ihaleleri geliyor. 
HES’lere olan ilginin yine yerli yatırımcılarla sı-
nırlı kalması beklenirken; gaz santrallarına olan 
yabancı ilgisinin, bu santrallar için planlanan 
kapasite mekanizmasının hayata geçirilmesi ve 
gaz tedariğindeki sıkıntıların giderilmesine bağlı 
olduğu düşünülüyor. Altyapı sektöründe faaliyet 
gösteren özel şirketler cephesinde, Limak-Statk-
raft arasındaki potansiyel HES satışı 2017’de so-
nuçlanması bekleniyor. 
 �Diğer şirketlerin de 2016’da olduğu gibi 2017’de 
elektrik üretim portföylerini yeniden yapılandır-
maya devam edeceği bekleniyor. 

 �Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Av-
rupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’deki yenilebilir 
enerjiye yönelik projeler için sağladığı krediler de 
bu segmentteki hareketliliğe katkı sağlayacak.
 �Destekleme mekanizması YEKDEM’e dâhil olan 
yenilenebilir enerji şirketlerine yapılan ödeme-
lerle ilgili 2016 yılında yapılan bir düzenleme, şir-
ketlerin finansal durumları için önem taşıyor. Bu 
durum birleşme ve satın alma ortamı üzerinde 
etki yaratabilir. 
 �Elektrik dağıtım ve perakende sektöründe hare-
ketlilik olabilir. Bu şirketlerin özelleştirme döne-
minde yüklendikleri döviz cinsinden borçlarını, 
TL gelirleriyle karşılamakta zorluk yaşadıkları 
biliniyor. Bu durumun refinansman amaçlı hisse 
satışlarına sebep olması bekleniyor. 
 �Petrol ve gaz sektöründe beklenen işlemlerin ba-
şında OMV Petrol Ofisi’nin satışı geliyor. 
 �Doğal gaz sektöründeki liberalleşme hedeflerin-
de herhangi bir ilerleme görülmemesi sebebiyle, 
bu segmentte büyük ölçekli bir birleşme ve satın 
alma işlemi tahmin edilmiyor. 

Tablo 1: 2015 ve 2016 yılındaki işlemler

2015 2016 Yıldan yıla değişim
İşlem 
Sayısı

İşlem Değe-
ri (milyon$)

Ortalama 
Değer

İşlem 
Sayısı

İşlem Değeri 
(milyon $)

Ortalama 
Değer

% işlem 
sayısı

% toplam 
işlem değeri

Altyapı 35 3.100 89 24 1.800 75 -%31 -%42

Petrol ve gaz 9 1.730 192 6 202 34 -%33 -%88

Toplam 44 4.830 110 30 2.002 67 -%32 -%59

Tablo 2:  2013 – 2016 yılları işlem değerleri ve sayıları (milyon $)

Tablolar: 

1-) 2015 ve 2016 yılındaki işlemler 

2-) 2013 – 2016 yılları işlem değerleri ve sayıları (milyon $) 

!  

 
 

2015 2016 Yıldan yıla değişim

İşlem 
Sayısı

İşlem 
Değeri 

(milyon$)

Ortalama 
Değer

İşlem 
Sayısı

İşlem 
Değeri 

(milyon $)

Ortalama 
Değer

% 
işlem 
sayısı

% toplam 
işlem 

değeri

Altyapı 35 3.100 89 24 1.800 75 -%31 -%42

Petrol ve gaz 9 1.730 192 6 202 34 -%33 -%88

Toplam 44 4.830 110 30 2.002 67 -%32 -%59

2016

2015

2014

2013

 '- 0  2.000  4.000  6.000  8.000 

7050,63

5605,6292

4829,9132

2001,9684

%100 Yenilenebilir 
Enerjiye Küresel Geçişi 
Nasıl Hızlandırabiliriz?
Toplumların, ülkelerin ve bölgelerin %100 

yenilenebilir enerjiye geçişi ancak çözüm 

tarafında olan yerel, ulusal ve bölgesel 

hükümetlerle gerçekleşebilir.

Enerji alanındaki yeşil çözüm, mevcut en iyi 

teknolojilerin kullanıldığı akıllı şebekelerin, 

yenilenebilir enerji depolama sistemlerinin 

ve enerjinin son kullanım verimliliğinin 

entegrasyonuyla %100 yenilenebilir enerji 

hedefine ulaşılmasıdır.

Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği 

(EUROSOLAR Türkiye), birliğin vizyonu 

doğrultusunda %100 yenilenebilir enerjiye 

geçişin teknik, ekonomik ve siyasi 

boyutlarının ve sanayide, mimaride, 

ulaşımda ve eğitimde hayata geçme 

yollarının tartışılacağı uluslararası bir 

platform yaratmak için her yıl IRENEC 

Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji 

Konferansı’nı düzenlemektedir.

IRENEC 2017 Konferansımızda sizi de aramızda görmek isteriz.

18-20 MAYIS 2017

7. ULUSLARARASI 
%100 YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI

IRENEC 2017

www.irenec.org

Resmi Havayolu
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▶ Elektrik dağıtımda yeni ortaklık kömürde Asya sermayesi girişi olacak ANALİZ   
Z. Işık Adler

adedi güneş, 82 adedi yenilenebilir ve atık, 46 ade-
di çok yakıtlı (sıvı ve doğal gaz), 39 adedi kömür, 31 
adedi jeotermal, 23 adedi çok yakıtlı (katı ve sıvı), 
14 adedi fuel-oil, motorin, asfaltit ve nafta santral-
larıdır. Bunun yanında 1043 adedi güneş, 23 adedi 
rüzgâr, 33 adedi termik santralı olmak üzere toplam 
1099 adet de lisanssız santral mevcut.

2015’te Türkiye’de önceki yıla göre yüzde 3.9 ar-
tışla 261.8 milyon MWh elektrik üretimi yapıldı. 2016 
yılındaysa lisanslı ve lisanssız elektrik üretimi 270 
milyon MWh’e ulaştı.

2016’da elektriğin yaklaşık üçte ikisi termik 
santrallarda (doğal gaz, kömür ve diğer termik) üre-
tilirken, hidroliğin payı yüzde 26’ya yakındı. 2016 yılı, 
yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi 
için hızlı gelişen bir yıl oldu. Rüzgar, güneş, jeoter-
mal ve hidroelektrik kaynaklı üretim son yıllarda çok 
hızlı bir büyüme içinde ve 2016 yılında üretimin yüz-
de 32’sini oluşturdu.

2016 yılı itibarıyla toplam tüketim 274 milyar 
KWh olarak gerçekleşti. Elektrik tüketiminde yakla-
şık yüzde 2,1’lik bir artış söz konusu. 2016 yılında, 
günlük elektrik tüketiminde yeni rekorlar kırıldı; 27 
Temmuz 2016 tarihinde, günlük 878,5 milyon KWh 
elektrik tüketildi.

Petrol ve gaz piyasası
2016 yılı içinde birçok kez toplanan, ancak başta 

Suudi Arabistan ve İran arasındaki anlaşmazlıklar 
sebebiyle ortak bir karar alamayan Petrol İhraç Eden 
Ülkeler Topluluğu (OPEC) üyesi ülkelerin bakanları, 
eylül ayında ön anlaşması yapılan üretimin kısılması 
kararını görüşmek üzere Viyana’da bir araya geldi. 
Toplantıda, ham petrol arzının günlük 1,2 milyon 
varil düşürülerek 32,5 milyon varile indirilmesi ko-
nusunda anlaşma sağlandı. Hem bu kararın hem de 
küresel talepte canlanmanın etkisi ile 2016’nın son 
aylarında petrol fiyatları artışa geçti, 28 dolar/varil-
den başladığı yılı 56 dolar/varil seviyesinde kapattı.

Doğal gaz, yıl içerisinde dolar kurundaki değişik-
likler ve dış ilişkiler nedeniyle çok hareketli günler 
geçirdi. Özellikle aralık ayında yaşanan gaz kesintileri 
nedeniyle, doğal gaz kombine çevrim santralları ka-
panma noktasına geldi. Bu nedenle, elektrik fiyatları 
gün içi piyasasında rekor fiyatlara ulaştı, 2016 yılında 
ortalama 140 TL/MWh olarak gerçekleşen piyasa ta-
kas fiyatı, 23 Aralık’ta 1900 TL/MWh’e ulaştı.

EPDK, 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na 
istinaden piyasada aktif olan gaz ithalatçılarına yıllık 
ithalat kapasitelerinin yüzde 10’u kadar bir depo-
lama kapasitesine sahip olmayı zorunlu kıldı. 2016 
yılında yürürlüğe giren 6719 Sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun, ülkede yer altı depolama kapasitesinin 
elverişliliğine bağlı olarak depolama yükümlülüğü-

 �Araştırma şirketi KPMG tarafından hazırlanan 
“Sektörel Bakış: Enerji” adlı raporda, 2016 yı-
lının önemli olayları anlatılıp 2017 beklentileri 
anlatılıyor. Raporda, Dünya Enerji Kongresi’nin 
Türkiye’de yapılması, yaz saati uygulaması ile 
ilgili tartışmalar, TANAP kredilerinin onaylanma-
sı, Rusya ile siyasi ilişkilerin normalleşmesinin 
piyasaya etkileri önde gelen gelişmeler olarak 
gösteriliyor. 

Elektrik piyasası
2015 sonunda 73 bin 146 MW olan kurulu güç, 

Enerji Bakanlığı verilerine göre 2016 sonu itibarıyla 
yüzde 7’lik artışla yaklaşık 78 bin 500 MW’a çıktı. Ku-

rulu gücün yüzde 34’ü hidrolik santrallardan, yüzde 
29’u doğal gazdan, yüzde 22’si kömür santralların-
dan geliyor.

Toplam kurulu gücünün düşük olması nedeniyle, 
istatistiklere büyük etkisi olmasa da lisanssız güneş 
enerjisinden elektrik üretimi kapasitesinde yüz-
de 229’luk önemli bir artış yakalandı, kapasite 820 
MWe’ye ulaştı.

Enerji Bakanlığı verilerine göre, 2016 yılında 5 
bin 350 MW kurulu güce sahip 807 santral yatırımı 
yapıldı. Böylece elektrik enerjisi üretim santralı sa-
yısı 2.321’e yükseldi. Mevcut santralların 597 adedi 
hidrolik, 240 adedi doğal gaz, 148 adedi rüzgâr, 2 

ElEktrik dağıtımda yEni ortaklık 
kömürde AsyA sermAyesi Girişi oLAcAk

Geçen yıl enerji alanında en önemli gelişme Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi oldu. Satın alma ve yeni 
yatırım konusunda önceki yılların gerisine düşen Türkiye enerji sektöründe bu yıl, elektrik dağıtımında 
yeni ortaklıklar bekleniyor. Özelleştirmelerin yanı sıra termik santral yatırımlarının Asya sermayesini 
ülkeye çekeceği tahminleri yapılıyor…
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de bu politikanın devam edeceğini öngörüyoruz.
-Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Me-

kanizması (YEKDEM), yenilenebilir enerji kaynakla-
rında özelleştirme ve satın alma ilgisini çekmeye 
devam ediyor. Son yıllarda özelleştirilmesi yapılan 
santralların büyük bir bölümü, özelleştirilen hidroe-
lektrik santrallarıydı. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda yer-
li küçük yatırımcılar çeşitli hidroelektrik santrallar 
kurdu. Bu santralların yönetiminin ideal standart-
larda yapılmaması ve özelleştirilecek santrallar, bu 
varlıkları daha etkin ve verimli işletebilecek Türk ve 
uluslararası kurumsal firmaların ilgisini çekiyor.

ABD doları cinsinden fiyat garantisi sağlayan 
YEKDEM kaynakları, yatırımcılara kur riskine kar-
şı korumalı, düzenli getirili yatırım fırsatları sun-
maya devam ediyor. Hidroelektrik santralları gibi 
YEKDEM’den yararlanan jeotermal, rüzgar ve gü-
neş santrallarının şebekeye bağlanması son yıllar-
da ciddi bir artış gösterdi. Bu yıl sayıları az da olsa 
rüzgar ve jeotermal santrallarda birleşme ve satın 
alma işlemleri oldu ve bu alanlarda 2017 yılında ya-
tırımlar artacağı için birleşme ve satın alma aktivi-
telerinin artması öngörülüyor.

Yeniden yapılanma ihtiyacı doğdu
Elektrik fiyatlarının düşmesi özellikle doğal gaz 

santrallarının finansmanının yeniden yapılandırıl-
ması ihtiyacını doğurdu. Gerçekleştirilen elektrik 
üretim yatırımlarının, elektrik tüketim beklentile-
rinden daha hızlı büyümesi ve oluşan arz fazlası, 

serbest piyasadaki elektrik fiyatlarının düşmesine 
yol açtı. Düşük fiyat ortamında bekledikleri gelir tah-
minlerini sağlayamayan, başta doğal gaz santralları 
olmak üzere elektrik üreticileri, finansman ödeme-
lerinde sıkıntılarla karşılaşmaya başladı. Bu üreti-
cilerin borç yapılarının düzeltilmesi veya ek finans-
man kaynakları bulmaları gerekiyor. Ayrıca, Elektrik 
Üretim Anonim Şirketi’nin yayınladığı kapasite satış 
yönetmeliği ile kapasite piyasasının oluşturulma-
sı doğal gaz santrallarını olumlu etkileyecek. Yö-
netmelik, devletin doğal gaz santrallarına, üretim 
yapmadıkları durumlarda bile şebeke güvenliği için 
yedek kapasite tutma hizmetleri için mali destekte 
bulunmasını öngörüyor. Bu tür gelişmeler hem yerli 
hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor ve bazı 
santrallerin yeni ortaklıklar ve yapılandırma işlem-
lerine konu olmasını sağlayacaktır.

nün yüzde 20’ye kadar artırılması yetkisini EPDK’ya 
bıraktı.

Nükleer enerji
Türkiye’nin gündeminde, toplam yatırım tutarı 

42 milyar dolara yakın olması beklenen, 3 nükleer 
enerji projesi bulunuyor. Rusya ile normalleşen si-
yasi ilişkiler ile birlikte Akkuyu nükleer santralının 
inşaatına 2018 yılı sonuna kadar başlanması öngö-
rülüyor. İlk ünitesinin 2023 yılında, diğer ünitelerin 
de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar işletmeye 
alınması planlanıyor. Akkuyu Nükleer Santralı, dev-
reye girdiğinde toplam elektrik enerjisi ihtiyacının 
yüzde 9’a yakınını karşılayacağı tahmin ediliyor.

Mayıs 2013 tarihinde Japonya ile imzalanan an-
laşmaya göre, Sinop’ta kurulacak 4 ünite nükleer 
santralın inşasına 2019 yılı sonuna kadar başlan-
ması hedefleniyor. Üçüncü nükleer santral proje-
sinin geliştirilmesine yönelik olarak 2014 sonunda 
EÜAŞ ile Westinghouse EC ve SNPTC şirketleri ara-
sında bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu konuda 
Kırklareli başta olmak üzere yer tespit çalışmalar 
devam ediyor.

2017 birleşme ve satın alma yılı olacak 
Rapor, özelleştirme, şirket birleşme ve satın 

alma işlemleri Türkiye enerji pazarında, her ne ka-
dar 2016 yılında özelleştirmeler dışında çok fazla 
birleşme ve satın alma işlemi ile olmasa da 2017 
yılında bu tür işlemlerin özellikle yenilebilir enerji 
santralları, yerli kömür sahaları, doğal gaz santral-
ları ve elektrik dağıtımı varlıklarında olacağı beklen-
tisinde. 

2016 yılında, başta güneş enerjisi için olmak ü-
zere YEKA (Yenilebilir Enerji Kaynak Alanları) mev-
zuatının yayımlanması, Çayırhan kömür havzasının 
yerli kömür kaynakları kullanılarak kömür santralı 
kurulması amacıyla özelleştirme sürecinin başla-
ması gerçekleşti. İthal kömür santralları için kömür 
ithalat ücreti getirilmesi de 2016 yılında gerçekleşti. 
Bunlar hükümetin hem yenilenebilir enerjiye ve yerli 
üretime hem de enerji bağımsızlığı ve cari açık konu-
larına verdiği önemi gösteren uygulamalar. 2017’de 

elekTrik dAğıTım 
firmAlArındA yeni 

orTAklıklAr bekleniyor

2011 yılında özelleştirmesi yapılan dağıtım bölge-
leri sayesinde hem devletin kasasına 12 milyar do-
lardan fazla kaynak aktarıldı hem de firmalar ciddi 
miktarda altyapı yatırımı ve müşteri memnuniyetini 
artırıcı yatırımlar gerçekleştirildi. Son zamanlarda, 
işlemler gerçekleşmese de çeşitli yabancı grupla-
rın elektrik dağıtım şirketlerinde ortaklık ve satın 
alma konularını değerlendirdiği görülüyor. Elektrik 
dağıtım sektöründe devlet tarafından garantili kar 
marjı, elektrik dağıtım şirketlerinin geniş müşteri 
portföyüne ve düzgün nakit akışına sahip olması 
bu varlıkları yeni ortaklıklara açık hale getiriyor. Bu 
özellikler, elektrik dağıtım alanında önümüzdeki 
yıllarda milyar dolar seviyesinde birleşme ve satın 
alma işlemlerinin gerçekleşmesini sağlayacak.

büyük yATırımlAr 
yAPılmAsı bekleniyor

Türkiye’nin en büyük perakende satış ağına sahip 
olan Petrol Ofisi’nin OMV tarafından satış süreci 
devam ediyor. Bu satış işleminin 2017 ilk yarısında 
tamamlanması bekleniyor. Nisan 2017’de gerçekle-
şecek rüzgar enerjisi ihaleleri ve YEKA kurulumları 
yatırımcı çekmeye devam edecek. Kapasite piyasa-
ları mevzuatının uygun bir şekilde hazırlanmasıyla 
doğal gaz santrallarına nakit akışı açısından bir mik-
tar nefes aldıracağı tahmini yapılıyor. 
Çayırhan dışında yeni yerli kömür sahalarının kö-
mür santralı kullanımına açılması da 2017 yılında 
gerçekleşecek. Sabit fiyatlı alım garantisi getirilecek 
olan bu enerji santral projeleri, özellikle Asya kö-
kenli finansman kaynaklarını Türkiye’ye çekebilir. 
Dünya enerji piyasalarında, Paris COP21 görüşme-
leri sonucu karbon salınımın azaltılması, karbon 
salınımının maliyetlendirilmesi ve bu maliyetlerin 
enerji fiyatlarına nasıl yansıtılacağı en önemli konu-
ların başında geliyor. Türkiye için enerji bağımsız-
lığı önem olarak karbon pazarlarının kurulmasının 
önüne geçmiş durumda. Cari açık ve makroekono-
mik durum Türkiye’de bu politikanın yakın zaman-
da değişmeyeceğinin sinyalini veriyor.
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▶ Toptan elektrik satanlar, maliyeti faturalara yansıtacak HABER   
Deniz Suphi

serbest piyasada elektrik fiyatının 1 TL 90 kuruşa 
çıktığı günlerde çok sayıda üreticinin kendisini te-
lefonla aradığını, bu fiyat konusundaki tepkisini dile 
getirdiğini söyledi. Yılmaz, bu gelişme üzerine hem 
sektörü hem de tüketicileri korumak için “tavan fi-
yat” kararı aldıklarını belirterek, “Belki de bu kararın 
uygulanmasına hiç gerek kalmayacak. Fiyatlar, bel-
li bir düzeyde gerçekleşecek” sözlerini kullanmıştı. 
Yılmaz, düzenleyici otorite olan EPDK’nın öncelikli 
görevlerinden birinin, fiyatların düşük ya da yüksek 
olmasına neden olan unsurları ortadan kaldırmak 
olduğunu da anımsatmıştı. 

Fatura yine müşteriye yazıldı
Gaz santrallarında elektrik üretiminin kısılma-

sı ve elektrik fiyatlarının yükselmesi, toptan elekt-
rik satışı yapan ticaret şirketlerinden elektrik alan 
müşterilerin faturalarına yansıdı. Bazı toptan satış 
şirketleri, bir süre önce müşterilerine yazı göndere-
rek durumu açıkladı. Açıklamada doğal gaz kısıtları 
ve elektrikte yaşanan fiyat artışlarına işaret edile-
rek, bu durumun sözleşmede bazı zorunlu değişiklik 
yapılmasını gündeme getirdiği belirtildi. Yazıda,

“Aralık 2016 ve Ocak 2017 ayı faturalarınızda ge-

çici olarak fiyat revizyonu yapılacak; ilgili revizyon 
öngörülemeyen birim bedeli adı altında ayrı bir ka-
lem olarak faturada gösterilecektir” denildi.

Bir başka toptan satış şirketinin müşterilerine 
gönderdiği yazıda da dolar kurundaki artışa dikkat 
çekilerek, “fiyat ayarlaması” talebi iletildi. Yazıda, 
yeni zamlı birim fiyatların Aralık 2016 fatura dö-
neminden itibaren geçerli olacağı kayda geçirildi. 
Yazıda, müşterinin bu talebe karşılık sözleşmeyi 
feshedebileceği de belirterek, bu durumda elektrik 
tedarikinin yılın ikinci ayından itibaren kesileceği de 
vurgulandı.

Artış oranı yüzde 15 
Sektör temsilcileri, bu gelişmeler sonrasında 

bazı toptancılardan elektrik alan müşterilerin fatu-
ralarının en az yüzde 15 düzeyinde etkilendiğini söy-
lüyor. Sektör temsilcileri, toptan satış şirketlerine 
karşı yargı yoluna başvurabileceklerini de belirtiyor. 
Toptan satış yapan şirketler de dolar kurunun yük-
selmesi ve fiyatların dönemsel artışının birim elekt-
rik fiyatlarını artırdığını, bu maliyetleri taşımalarının 
imkansız olduğunu belirterek durumu kendileri açı-
sından izah ediyor. 

 �Türkiye, son yılların en sert kışını geçiriyor. Don-
durucu soğuk ve yoğun kar yağışı, ısınma amaçlı 
doğal gaz tüketimini patlattı. Günlük, konut ve 
ticarethanelerde tüketim 180 milyon metrekü-
pü aştı. Gaz santrallarının günlük gaz talebi 50 
milyon metreküp. Türkiye’nin, doğal gaz altyapısı 
günlük en fazla 205 milyon metreküplük tüketi-
mi karşılayabiliyor. Bu nedenle de enerji yönetimi 
çareyi, doğal gaz santrallarına kısıntı yapmakta 
buldu… 
Enerji yönetimi, konutlardan ve ticarethaneler-

den gelen ısınma amaçlı yoğun talebi karşılamak 
için gaz santrallarına akışı, aralık ayında önce  yüzde 
50 ardından yüzde 75 ve son olarak yüzde oranında 
90 kıstı. Bazı santrallar devre dışı kalınca bu durum 
elektrik arz-talep dengesini de etkiledi. Elektrik tale-

binin fazla, arzının ise düşük olduğu serbest piyasa-
da fiyatlar saatlik bazda 1.9 TL’yi gördü. 

Fiyatların bu seviyeye yükselemesi, “kriz fırsat-
çıları işe koyuldu” yorumlarına ve değerlendirme-
lerine yol açtı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK), elektrik fiyatlarındaki istismara ve kriz fır-
satçılığına engel olmak üzere harekete geçerek 
serbest piyasada elektrik fiyatlarına, “tavan” koyma 
yoluna gitti. EPDK, elektrikte tavan fiyatı, her kilovat-
saat için 50 kuruş olarak belirledi. 

EPDK fiyatı kontrol altına aldı 
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz; elektrikte, ser-

best piyasada 6 Ocak-1 Mart arasında geçerli olacak 
kilovatsaat başına 50 kuruşluk “tavan fiyat” kararını 
değerlendirirken, doğal gazda arz sorunuyla birlikte 

Toptan elektrik satanlar, 
maliyeti faturalara 

yansıtacak

Bazı elektrik toptan satış şirketleri, BOTAŞ’ın arzı yüzde 90 düzeyinde 
kısması nedeniyle santralların çalışmaması ve birim elektrik fiyatlarının 
yükselmesinin faturasını müşterilerine çıkardı. Şirketler, müşterilerine 
gönderdikleri yazıda, “Aralık 2016 ve Ocak 2017 ayı faturalarınızda geçici 
olarak fiyat revizyonu yapılacak; ilgili revizyon öngörülemeyen birim bedeli 
adı altında ayrı bir kalem olarak faturada gösterilecektir” bilgisini verdi… 
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▶ Enerjinin ‘akıllısı’  İstanbul’da konuşulacak RÖPORTAJ   
Esen Erkan 

Kongre ve fuara adını veren “Akıllı 
Şebekeler” bilgisayar ve ağ teknolojisi 
entegre edilerek elde edilen şebeke 
sistemlerini ifade ediyor. Tüm dünyada sıkça 
konuşulan verimlilik esaslı bu sistemlerin 
enerji sektöründeki ve Türkiye’deki yeri ve 
önemine dair neler söylemek istersiniz? 

20. yüzyılın sonunda teknolojide yaşanan geliş-
meler, şebeke endüstrisinde akıllı şebeke kavramını 
ortaya çıkardı. Daha önce mekanik işleyen ve yöne-
timi insan gücüne bağımlı olan şebeke işletmecili-
ğinde, artık şebekenin akıllandırılması döneminde-
yiz. Şebeke kavramı genel olarak verimli, sürekli, 
ekonomik ve güvenli sistemler sağlamak amacıyla 
kendisine bağlı tüm üretici ve tüketicileri gözlemle-
yen, bütünleştiren ve kendisine tanınan sınırlar için-
de yöneten bir sistem olarak tanımlanabilir. Akıllı 
şebeke sistemi yenilikçi ürünleri, servisleri ve ileri 
düzeydeki haberleşme sistemlerini gözlem ve yöne-
tim için kullanarak, çevreci, sürekli ve rekabet gücü 
yüksek bir enerji kaynağı sunuyor. 

Ülkemizde şebeke sistemine baktığımızda; 
1980’lerin ve 90’ların teknolojisiyle, o günün ihtiyaç-
larına cevap verecek şekilde kurulmuş bir altyapımz 
var. Bugün geldiğimiz noktada artık bu alt yapının 
ihtiyacı karşılamadığını görüyoruz. Bu kapsamda 
Enerji Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Çevre Bakanlığı 

ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bünyesinde 
bu altyapının yenilenmesi ve geliştirilmesi için çok 
ciddi yatırım çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmalar 
kapsamında sistem yenilenirken, dünyanın tercih 
ettiği en modern teknolojiye sahip şebeke sistem-
lerini ve altyapı da ülkemize kazandırılmaya çalışı-
lıyor. Bir taraftan yüzde yüz tüketici memnuniyetini 
mümkün kılmak ve diğer taraftan da şebekeyi uzak-
tan izleyerek kayıpların ve verimsizliğin önüne geçi-
lecek sistemler kuruluyor. 

Bu yeni nesil şebekelerin Türkiye’ye, enerji 
sektörüne katkısı ne olacak?

Ekonomiye ve çevreye sağlayacağı avantajla-
rın başında, şebekedeki kesinti sayısının azalma-
sı, işletme maliyetlerinde tasarrufun sağlanması, 
kesintilerin süresinin azalması, enerji üretiminde 
önemli bir yere sahip olan rüzgar ve güneş enerjisi 
gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli 
kullanılması gibi birçok katkılarından bahsedebili-
riz. Bunların sayesinde bir yandan çevremiz daha az 
zarar görmüş olacak bir yandan da üretim ve tüke-
tim maliyetleri azalmış olacak. Tüketici tarafından 
görülecek faydalar ise; kullanılan elektriğin kalitesi 
artacak ve enerji alım maliyetleri azalacak. Şirket-
ler sayaç okuma maliyetlerini düşürerek elde edilen 
detaylı verilerle daha doğru tahminler yapabilecek, 

 �Dünya enerji sektörünün gündemi yenilenebilir ener-
ji kapasitesinin artırmanın yanı sıra var olan enerjiyi 
daha verimli kullanarak maliyetleri düşürmek... Bu 
hedef de akıllı sistemlere olan ilgiyi artırdı. Birçok 
akıllı sistemleri kullanarak hem üretici hem de tüketi-
ci nezdinde enerji fiyatlarını düşürme peşinde. Türki-
ye de bu konuda ciddi adımlar atıyor. Bu yıl beşincisi 
düzenlenecek olan 5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şe-
bekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı da bu önemin bir 
göstergesi. Kamunun desteğiyle yapılan etkinlik bu yıl 
19-21 Nisan tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek. 10 bini aşkın kişinin katılımı bek-
lenen kongrenin önemini ve programının ayrıntılarını 
ICSG İstanbul 2017 Yürütme Kurulu Üyesi Şule Esma 
Dayangaç ile konuştuk.

Enerjinin ‘akıllısı’  
istanbul’da konuşulacak

Bu yıl 19-21 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul Kongre 
Merkezi’nde yapılacak olan “5. Uluslararası İstanbul 
Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı”na 50’yi 
aşkın ülkeden binlerce kişi katılacak. Dünyadaki 
akıllı şebeke, akıllı ulaşım ve akıllı şehir örneklerinin 
tartışılacağı etkinlikte ikili görüşmeler de yapılacak. 
ICSG İstanbul 2017 Yürütme Kurulu Üyesi Şule 
Esma Dayangaç, kongre ve fuarın Türkiye’nin enerji 
verimliliğini sağlama ve maliyetleri düşürmesinde 
büyük katkısı olacağını söylüyor

ICSG İstanbul 2017 Yürütme Kurulu Üyesi  
Şule Esma Dayangaç
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boyunca bu konu tartışılacak. Ayrıca 10 bin m2’lik 
alana yayılacak olan standlarda ürün ve faaliyetler 
sergilenecek. 

ICSG İstanbul’da her yıl katılımcı ülke, firma 
sayısı giderek artıyor. Bu yıl hangi ülkelerden 
nasıl bir katılımcı profili bekliyorsunuz?

Sizlerin de söylediği gibi her yıl daha da büyü-
yerek, uluslararası anlamda daha fazla katılımcı ve 
ziyaretçiye ev sahipliği yapıyoruz. Bu yıl, 19-20-21 
Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’n-
de gerçekleşecek olan “5. Uluslararası İstanbul Akıllı 

Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı”na önceki yıl-
lara oranla daha geniş kapsamlı yurt içi ve yurt dışı 
katılım sağlanacak. Son rakamlar,  50’nin üzerinde 
ülkeden 10 bin sektör temsilcisinin katılacağını gös-
teriyor. Bu yıl ülke pavilyonlarımız da artış oldu. İtal-
ya, İngiltere, İsveç, Almanya, Çin, Hindistan, Polonya 
ve Umman ülke pavilyonları şeklinde standlı katılım 
sağlayacak. Fuar alanında yaklaşık 300 firma stand-
lı katılım sağlayarak ürünlerini sergileyecek. 

Katılımcı profiline bakacak olursak bu yıl ICSG 
İstanbul 2017’de; denetleyici düzenleyici kamu ku-
rumlarını, Avrupa Birliği yöneticilerini, metroloji ve 
standardizasyon kuruluş temsilcilerini, sektör der-
neklerini, üretici ve ithalatçıları, Ar-Ge şirketlerini, 
danışmanları, enerji üreticilerini, IT şirketlerini ve 
çok sayıda sivil toplum kuruluşunu kapsayan geniş 
bir yelpaze var. 

Konuları ‘Bilim Kurulu’ belirledi

Kongre ve fuarın aynı etkinlik içinde 
gerçekleşmesi bilgi paylaşımı ve sektörün 
sorunlarının görüşülmesi açısından ayrı bir 
önem taşıyor. ICSG İstanbul 2017’nin özellikle 
üzerinde durduğu gündem başlıkları neler?

Fuarla eş zamanlı üç gün sürecek olan kongre 
programı içeriği, ICSG İstanbul 2017 Bilim Kurulu ta-
rafından çok büyük titizlikle oluşturuldu. Ana kong-
re salonunda endüstriyel sunumlar gerçekleşirken, 
paralel salonda da bilimsel sunumlar olacak. 

Konu başlıklarından bahsedecek olursak; akıllı 
şebeke ve şehirler stratejileri, planlama ve kalite, 
sosyo-ekonomik açıdan akıllı şebekeler ve akıllı şe-
hirler, akıllı şebeke sistemleri ve mimarileri, 4. ener-
ji yönetimi, akıllı şehir yönetimi,  akıllı ulaşım ve iz-
leme sistemleri, akıllı şebekelerde enerji üretim ve 
depolama sistemleri, enerji tüketimi tahmin teknik-
leri ve algoritmalar, akıllı şebeke ağları ve iletişim 
teknikleri, akıllı şebekelerin korunması, arızası, ona-
rımı ve bakımı, akıllı şebekeler ve sistemlerin ihtiyaç 
duyduğu kaynakların yönetimi, akıllı şehirler için 
yenilikçi uygulamalar ve örnek çalışmalar-akıllı şe-
bekeler ve enerji hasatı gibi konular sektörün önde 
gelen konuşmacıları yönetiminde pek çok kanaat 
önderini bir araya getirerek; katılımcılar arasında 
bilgi ve deneyim paylaşımının yanında iyi örneklerin 
öne çıkarılmasına da olanak verecek.

tüketiciler ise tüketim profilini görerek tüketimlerini 
daha doğru yönetme ve fatura tutarını düşürebilme 
imkanına kavuşacak.

Türkiye’den akredite olan tek etkinlik

Her yıl enerji sektörünün yerli yabancı tüm 
katılımcılarının bir anlamda buluşma noktası 
olan ICSG İstanbul’u, diğer enerji fuar ve 
kongrelerinden ayıran özellikler nelerdir? 

Bir önceki soruda detaylı olarak anlattığım üzere; 
Türkiye’nin enerji, çevre ve şehircilik politikaları ara-
sında; akıllı şebekeler ile enerji kayıplarının büyük 
oranda azaltılması, akıllı şehircilik uygulamalarında, 
kentlerdeki mevcut sistemlerin ve kaynakların daha 
verimli ve temiz çevre bilinci ile kullanılmasının 
belirlenmesi stratejileri önemli bir yer tutuyor. Bu 
bağlamda, İstanbul’u akıllı şebekeler ve akıllı şe-
hirler alanında dünyanın buluşma noktası yapmak 
amacıyla gerçekleştirilen ICSG İstanbul Kongre ve 
Fuarı, uluslararası ölçeklerde sektörün tek ve en 
önemli faaliyet alanı olmakla birlikte enerji ve çevre 
sektöründeki yeni gelişmelerin ve bu pazara ilişkin 
yeni projeksiyonların değerlendirilmesi açısından, 
sektörün tüm dinamiklerini bir araya getirme fırsatı 
sunuyor. 

ICSG İstanbul Kongre ve Fuarı, elektrik ve elekt-
ronik mühendislerinin uluslararası çapta en büyük 
akademik topluluğu olan IEEE’ye Türkiye’den ak-
redite olan tek kongre ve ICSG İstanbul’a sunulan 
bildiriler IEEE Dünya Enerji Birliği web sayfasında 
yayınlanıyor. 

Bunun yanı sıra ülkemizin yıllardır yakaladığı ba-
şarılı büyümeyi devam ettirebilmesi için kesintisiz 
ve ucuz enerjiye ihtiyacı var. Arz ve talep arasındaki 
dengenin mümkün olan en alt seviyede olması hem 
enerji  enerji tasarrufunu sağlayıp dışa bağımlılığı 
azaltacak hem de ülkemizin kalkınmasını daha da 
hızlandıracak. Yeni nesil modern akıllı şebekeler-
de, akıllı şehirlerde ve sistemlerde; üretim, dağıtım 
ve kullanım yeniden organize ediliyor. Akıllı elekt-
rik, gaz, su şebekeleri ve sistemleri, akıllı ulaşım 
sistemleri ve akıllı şehirlere ait teknolojik bilimsel 
araştırma-gelişme ve üretim için büyük yatırımlar 
yapılıyor. Dünyada, enerji tüketimini düşük maliyet-
ler ve tasarruflu kullanım imkanlarını sağlamayı 
planlamak ve uygulamak tek hedef haline geldi. İşte 
bu hedefe ulaşmak için ‘akıllı’ sistemler gerekiyor. 
ICSG İstanbul 2017 bu noktada önem taşıyor. Çün-
kü etkinlikte konusunun uzmanı yaklaşık 200 kişinin 
konuşmacı olduğu oturumlarda, panellerde 3 gün 

İkİlİ İş göRüşMeleRİ De 
YAPIlAcAk

Etkinlik kapsamında firmalar arası ikili iş gö-
rüşmeler de gerçekleştirilecek. Bu görüşmeler 
kapsamında yurtdışı firmalardan geri dönüşüm 
nasıl? İkili görüşmelerden ne kadar bir iş hacmi 
beklentisindesiniz?
ICSG İstanbul 2017 Kongre ve Fuarı’nda ulusla-
rarası boyutta, sektörün devlerini bir araya ge-
tiriyoruz. Sektör devleri ile devlet otoritesini bir 
araya getirerek, sektördeki sorunların ve çözüm 
önerilerinin konuşulduğu bir platform sağlıyo-
ruz. Aslında en önemli işlevlerimizden biri olan 
sorunuzda da bahsettiğiniz gibi ikili görüşmeler 
gerçekleştirerek ülkemizin ticaretinin gelişmesi-
ne de katkıda bulunuyoruz. 50 ülkeden uluslara-
rası düzeyde gelecek olan sektörün üst yetkilileri 
ile yapılacak ikili görüşmeleri birebir bizler orga-
nize ediyoruz.
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▶ Yenilenebilir enerji 8.1 milyon kişiyi istihdam ediyor  DÜNYA GÜNDEMİ   
Esen Erkan

Yenilenebilir enerji 
8.1 milyon kişiyi istihdam ediyor 

Küresel yenilenebilir enerji istihdamı, 2015 yılında yüzde 5 oranında artarak 8.1 milyona ulaştı. 
İstihdamdaki büyüme önceki yıla göre yavaşlarken enerji sektöründeki depresif emek piyasalarından 
farklı olarak, dünya çapında yenilenebilir enerjideki toplam iş sayısı artmaya devam ediyor
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RAPoRuN DİkkAT çekİcİ NokTAlARI şöYle özeTleNeBİlİR: 
 î Rapor, dünya genelinde 8,1 milyondan fazla kişi-

nin yenilenebilir enerji endüstrisi tarafından istih-
dam edildiğini ve geçen yıla oranla yüzde 5 artış gö-
rüldüğünü açıklıyor.

 î En fazla yenilenebilir enerji işi olan ülkeler Çin, 
Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Ja-
ponya ve Almanya. Yenilenebilir enerjideki istihdam 
Asya’ya doğru artış gösteriyor ve kıtanın küresel is-
tihdam içindeki payı yüzde 60’a yükselmiş durumda.

 î 2014’ten bu yana yüzde 11 artış ile küresel olarak 

2,8 milyon iş olanağı sağlayan yenilenebilir enerji-
deki en büyük işveren güneş enerjisi sektörü oldu. 
Güneş enerjisi sektöründeki istihdam, Japonya’da 
ve Amerika Birleşik Devletleri’nde büyürken Çin’de 
istikrar kazandı ve Avrupa Birliği’nde ise azalmaya 
devam etti.

 î 2015 yılında rüzgar enerjisi Çin, ABD ve Almanya 
ülkelerinde rekor düzeyde kuruluma ulaştı. Rüzgar 
enerjisinin küresel ölçekte yüzde 5 artışla 1,1 milyon 
istihdam yarattığı açıklandı.

 î Rapora göre; biyoenerji, sıvı biyo-
yakıtlarda 1.7 milyon, biyokütlede 822.000 
ve biyogaz alanında ise 382.000 iş olana-
ğına sahip kilit bir işveren ancak bazı ülke-
lerdeki mekanizasyon ve düşük biyoyakıt 
üretimi nedeniyle biyoyakıt istihdamı son 
birkaç yılda yüzde 6 geriledi.

 î Güneş enerjisi ile ısıtma ve soğut-
ma alanındaki işler 940.000’e düşerken 
Çin, Brezilya ve Avrupa Birliği pazarları 
daraldı.

 î IRENA’nın erken araştırması, yeni-
lenebilir enerjinin geniş enerji sektörüne 
göre daha fazla cinsiyet eşitliğine sahip ol-
duğunu da gösteriyor.
Raporun tamamına IRENA web sitesinden 
ulaşabilirsiniz.

 �Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı- IRENA, 
dünya genelinde 8,1 milyondan fazla kişinin 
yenilenebilir enerji endüstrisi tarafından is-
tihdam edildiğini ve geçen yıla oranla yüzde 5 
artış görüldüğünü bildiren “Yenilenebilir Enerji 
& İstihdam 2016” başlıklı raporunu yayınla-
dı. Rapor, yenilenebilir enerji işlerinin toplam 
sayısını belirlerken, enerji sektöründeki diğer 
işlerde ise azalma olduğunu belirtiyor. ABD’de 
yenilenebilir enerji işleri yüzde 6 artarken, pet-
rol ve gazda istihdam yüzde 18 azaldı. Çin’de 
yenilenebilir enerji 3.5 milyon kişiyi istihdam 
ediyor, petrol ve gaz sektörünün sağladığı is-
tihdam sayısı ise 2.6 milyon kişi. Büyük hid-
roelektrik santrallarındaki istihdam ise tüm 
dünyada 1.3 milyon insana ulaşmış durumda.
IRENA Genel Müdürü Adnan Z. Amin, “Yeni-

lenebilir enerji sektöründe devam eden iş büyü-
mesinin, enerji sektöründeki azalma eğilimlerinin 
aksine büyüdüğünü belirterek bu artışın, azalan 
yenilenebilir enerji teknolojisi maliyetleri ve poli-
tika çerçevelerinin etkinleştirilmesiyle sağlandığı-
na dikkat çekti. Z. Amin, “Artış eğiliminin yenilene-
bilir enerji kaynakları için güçlenmesi ve ülkelerin 
Paris’te üzerinde anlaşmaya vardığı iklim hedef-
lerine ulaşmaları yönünde ilerleme bekliyoruz” 
dedi.

En çok istihdamı güneş sağladı
2015 yılında Çin, Brezilya, ABD, Hindistan, Ja-

ponya ve Almanya’da en çok yenilenebilir enerji 
işlerine imza atıldı. Güneş fotovoltaik, 2.77 milyon 
işi olan dünya çapındaki en iyi yenilenebilir ener-
ji işvereni olurken bunu, 1.68 milyon iş ile rüzgar 

enerjisi ve 1.08 milyon iş olanağı ile sıvı biyoyakıtlar 
izliyor. Güneş enerjisi ile ısıtma ve soğutma dördün-
cü sırada 939 bin iş, bunu 822 bin işle katı biyokütle, 
382 bin işle biyogaz, 204 bin işle küçük hidroelektrik, 
160 binle jeotermal enerji ve 14 bin işle konsantre 
güneş enerjisi (CSP) izledi.

Raporda, sıvı biyoyakıtlardaki küresel istihdam 
2015 yılında yüzde 6 düşerek 1.68 milyona ulaştı. 
Düşüş, ABD ve Brezilya gibi ülkelerdeki makineleş-
meye ve Endonezya gibi diğer ülkelerdeki üretim 
düşüşüne bağlanırken sıvı biyoyakıt işleri, Avrupa 
Birliği, Malezya ve Tayland’da artış gösterdi. Brezilya, 
821 bin işle birlikte en büyük sıvı biyoyakıt iş gücüne 
sahip ülke oldu.
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▶ Tesla’nın pilleri şebekeye taşıyan devrimi İNOVASYON   
Esen Erkan

gili açıklamasında, “Bu sadece 
bir devrimin başlangıcı. Böyle bir 
hızın bir anda kavranması zordur. 
Depomuz, insani olanaklarla öl-
çekleyebildiğimiz kadar hızlı bü-
yüyor” dedi.

Fosil yakıt felaketi üzerine 
hızlanan gelişmeler

Yeni pil projeleri, Los Ange-
les’ın Porter Ranch semtindeki 
Aliso Kanyonu’nda meydana ge-
len doğal gaz sızıntılı fosil yakıt 
felaketi karşısında devreye girdi. 
Geçen şubat ayında mühürlen-
meden önce binlerce ton metan 
havaya karıştı. Güney California 
Edison (SCE) sonrasında, kışın 
kesinti riskini azaltmak için enerji 
depolama fırsatları dağıtılma-
ya başlandı. ‘Bekleyecek zaman 
yok’ deyip projelerine başlayan 
ekipler, benzeri görülmemiş bir 
başarı ile 6 ay içinde depolama 
çalışmalarını tamamladı. Tesla, 
yalnızca üç ayda geçmişte yıllar-
ca sürecek bir projeyi tamamla-
yarak, çok hızlı bir şekilde taşındı. 
Tesla Teknoloji Sorumlusu Strau-
bel, “Günün 24 saati orada çalışan 
ekipler vardı, inşaat römorkların-
da yaşıyorlardı ve sabahın ikisin-
de devreye alma işi yapıyorlardı. 
Dünyayı değiştirmek için atılan 
bir adım gibiydi” sözleriyle kısa 
sürede nasıl başarıya ulaştıkları-
nı anlatıyor. 

Pillerdeki fiyat sorunu
Rüzgâr ve güneş enerjisinin 

şebekeye hakim olma planlarının 
önemli bir parçasını oluşturan pil 
depolama endüstrisi, nispeten 
hala küçük. Ayrıca yakın zamana 
kadar piller, akşam saatlerinde 
ve sabah saatlerinde artan talebi 
karşılamak üzere ateşlenen do-
ğal gaz tesislerine kıyasla daha 

pahalıydı. Ancak lityum iyon piller 
için fiyatlar 2014’ten bu yana ne-
redeyse yarısına kadar gerilemiş 
durumda. Elektrikli arabalar tale-
bin artmasından ve şebeke depo-
sunda kullanılan aynı pil hücreleri 
için yeni bir üretim ölçeği ihtiya-
cından büyük ölçüde sorumlu tu-
tuluyor. Kaliforniya eyaleti, araç-
ların 2020 yılına kadar 1.32’den 
fazla gigawatt ekleyerek pil test-
lerine başlamasını şart koşuyor. 
Gelişmenin hızını göstermesi adı-
na belirtmekte fayda var: 2016’da 
küresel depolama piyasası bir gi-
gawatt’dan daha azdı. 

Kaliforniya’nın hedefi önemli 
ama Tesla’nın 2020’lerde yılda 15 
gigawatt saat 1 pil saklama ka-
pasitesini tek elle teslim etmesi 
-talep edilen saatlerde şebekeye 
birkaç nükleer enerji santralının 
sağlayacağı kadar elektrik ener-
jisi sağlaması- oldukça cüretkar 
görünüyor. Bununla birlikte, ko-
nuya herkes iyimser yaklaşamı-
yor. Bloomberg Enerji Finansman 
Analisti Yayoi Sekine, “İkna olmuş 
değilim. Pazar, her zamankinden 
daha hızlı ilerliyor ancak henüz 
gigawatt ölçeğinde değil” açıkla-
masını yapıyor. 

 �Tesla Motors, milyonlarca küçük pilin, fosil yakıt 
egemenliğini azaltmak için birlikte kullanılabile-
ceği konusunda büyük bir bahis gerçekleştiriyor. 
Bu fikir, şirketin Nevo Reno yakınlarında açtığı 5 
milyar dolarlık fabrikasını haklı çıkarmaya yar-
dımcı olsa da piller bugüne kadar yalnızca bir-
kaç gerçek ölçekte pilot projede kullanılmıştı. Ta 
ki yeni gelen haberlerle büyük açılış duyuruluna 
kadar...

Tesla, AES Corp ve Altagas Ltd tarafından inşa 
edilen üç büyük pil saklama tesisinin, aynı anda Gü-
ney Kaliforniya’da kurulacağı resmen açıklandı. Bu 
projelerden herhangi biri şimdiye kadar yapılmış 
en büyük pil depolama tesisi olabilecek boyutlarda 
ve dünya genelinde geçen yıl kurulu olan pil depo-
lama sistemlerinin yüzde 15’ini oluşturuyor. Tesla 
Baş Teknoloji Sorumlusu J. B. Straubel konuyla il-

Tesla’nın pilleri 
şebekeye taşıyan devrimi

Tesla Motors’un üç yeni depolama tesisi, lityum iyon depolama sistemlerinin 
şebeke elektriğine entegrasyonu için nasıl iddialı hazırlandığını gösteriyor. 
Aynı anda Güney Kaliforniya’da kurulacağı açıklanan tesisler, küresel çapta 
kurulu olan pil depolama sistemlerinin yüzde 15’ini oluşturacak

dePolAmAnın 

Şebekeye GeÇiŞi iÇin 

Henüz VAkiT VAr

En büyük pil depolama sözleş-

melerinden sorumlu olan Kali-

forniya şirketi SCE Başkanı Ron 

Nichols; şimdilik gaz tesisleri-

nin; alan, emisyon veya aciliyet 

tarafından sınırlandırılmayan 

projeler için kazandırmaya de-

vam ettiğini belirtiyor ve ekliyor: 

“Uzun vadede, büyük miktarlar-

da pilin şebekeye devralınabil-

mesi için daha çok zamana ihti-

yaç var.”
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Enerji depolayan pil tesis 
maliyetlerinin yarıya 
düşmesi gerekiyor

Elektrik santralları için pil 
maliyetlerini ve karlılığı değer-
lendirmek zor. Şirketler fiyat veri-
lerinden vazgeçmeye gönülsüz ve 
masraf oldukça değişken. Yine de 
depolama tesisleri, gazla çalışan 
tesislerden çok daha küçük bir 
alan kaplıyor, çevreyi kirletmiyor 
ve anlık tepkilere diğer teknoloji-
lere kıyasla daha değerli hizmet-
ler sağlayabiliyor. Küçük ama ar-
tan sayıda senaryoda, piller hali 
hazırda en ekonomik seçenek 
olarak sunuluyor.

Ancak Bloomberg analizine 
göre, özellikle Kaliforniya’da ge-
niş bir ölçekte karlı olabilmek için 
yeni projelerin maliyetinin yarısı 
kadar düşmesi gerekiyor ve bu 
bir 10 yıl daha mümkün olmaya-
cak gibi görünüyor. Hesaplamala-
ra göre; enerji depolayan pil tesis-
lerinin toplam kurulu maliyetinin 
kilovat saat başına yaklaşık 275 
dolara düşmesi gerekli.

Tesla, fiyatlandırma verilerini 

sunmayı reddetmiş olsa da ben-
zer boyuttaki Altagas projesinin 
en az 40 milyon dolara diğer bir 
deyişle, kilovat saat başına 500 
dolara mal olması bekleniyordu. 
Bloomberg analistlerine göre; 
Tesla’nın Reno operasyonlarının 
olağanüstü kapsamı ile şirket 
fiyatlandırması için yeni katlar 
kurabilir ve sektörü de kendisini 
takip etmeye zorlayabilir.

AES de uzun vadeli bir proje 
üzerinde çalışıyor

AES’nin pil depolama birimi 
başkanı John Zahurancik’in tah-
minine göre pil günleri geliyor. 
Zahurancik, pil fiyatlarının günü-
müzün 10 katı olduğu 2008’den 
bu yana, kenar kutusu depola-
ma projelerini birbirine bağlayan 
enerji depolama öncülerinden 
biri olarak biliniyor. Tesla’nın 20 
MW/80 MWh’den daha büyük 
olan 30 megawatt/120 megawatt 
saatlik sistemi için de nihai test-
lerini sürdürüyor.

AES ayrıca, 2021’de tamam-
lanması planlanan ve Tesla’nın 

sürdürmekte olduğu projenin beş 
katı büyüklüğünde uzun vade-
li bir proje üzerinde de çalışıyor. 
Zahurancik, “Enerji depolama için 
dünyadaki en büyük projeyi ger-
çekleştirmeye çalışıyoruz ve bir 
sonraki büyük test, bunu nasıl ge-
nişçe ölçeklendireceğimiz” diyor.

Tesla ve AES şirketlerini bir-
birinden ayıran en büyük şey, 
Tesla’nın Panasonic ile ortak bir 
şekilde, modüller ve çeviriciler 
içeren pil hücreleri de dahil olmak 
üzere, Reno’daki şirketin Gigafa-
ctory’sinde depolama birimleri-
nin bileşenlerini kendisinin inşa 
etmesi. Tesla, bu dikey entegras-
yonun maliyetleri düşürmeye ve 
sorunsuz bir sistem oluşturmaya 
yardımcı olduğunu düşünüyor. 
AES ise çeşitli tedarik zinciriyle 
uğraşmanın, en ucuz fiyatı ve piya-
sadaki en iyi teknolojiyi aramasını 
sağladığını savunuyor. Tesla’nın 
benzeri görülmemiş bir yüzdesini 
kendi bünyesinde ürettiği elektrik-
li otomobil ticaretinde devam eden 
tartışmalar da pil üretim teknoloji-
sine benzer nitelikte. Turan Güneþ Bulvarý Akçam Plaza 
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▶ Hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak alışkanlıklar İK&YÖNETİM   
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kalkıp yapmak mutluluk verir. Aynı zamanda, güne 
sakin bir başlangıç yapmak, stres seviyenizi de be-
lirgin ölçüde düşürür ve zihninizi proaktif bir nokta-
ya ulaştırır.

5. Su için
Sabahları ilk olarak bir bardak su içmek, bedeni-

nizin toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Sadece 
sindirim için değil, aynı zamanda metabolizmanızı 
hızlandırır, kendinizi daha enerjik hissetmenizi sağlar.

6. Sade olun
Etrafınızdaki kalabalık ve kargaşa, zihninizi de 

yorar. Yaşam alanlarınızı düzenli tutun, kullanmadı-
ğınız eşyaları kaldırın. Etrafınızdaki şeylerin ihtiyaç 
duyduğunuz ve kullandığınız şeylerden oluştuğunu 

bilmek sizi rahatlatır.

7. Online dünya için kendinize  
sınırlar belirleyin

Sosyal medya dalınca kendinizi kaptırmamak 
mümkün değil. Sonra bir bakmışsınız ki vaktinizin 
çoğu gitmiş. Bunun önüne geçmek için kendinize 
sınırlar belirleyebilirsiniz. Gün içinde belli zaman 
aralıkları belirleyin ve sosyal medya hesaplarınızı 
sadece bu sürelerde kontrol edin.

8. Akşam rutini belirleyin
Akşam rutini de en az sabah rutini kadar önem-

lidir. Akşam rutini bedeninizi iyi bir uykuya hazırlar. 
Yatağa girmeden bir saat önce, bedeninizi ve zihni-
nizi rahatlatmaya başlayabilirsiniz.

 �Hedefler koymak ve onlara ulaşmaya çalışmak 
hayatı daha verimli ve faydalı kılmamıza yol açı-
yor. Ancak bazen de bu hedefler, hayal kırıklığı 
da yaratabilir. İnsan oğlu doğası gereği bazen 
ulaşılması zor hedefler hedeflere odaklanıyor ve 
haliyle yaşama geçirmesi zor oluyor. Bu neden-
le hedeflerimize nasıl ulaşacağımız konusunda 
bize yardımcı olabilecek ipuçlarını değerlen-
dirmek gerekiyor. Uplifers.com ekibi tarafından 
hazırlanan hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak 
alışkanlıklar yol haritası sunabilir. İşte yaşam 
tarzınızı değiştirecek ve hedeflerinize ulaşmanızı 
kolaylaştıracak alışkanlıklar:

1. Gözünüzde canlandırın
Başınızı yastığa koyduğunuzda veya boş kaldı-

ğınızda, bir sonraki gün yapacaklarınızı gözünüzde 
canlandırın. Neyin iyi, neyin kötü gidebileceğini dü-
şünün. Böylece bir sonraki günü kafanızda planla-
mış ve belirsizlikleri azaltmış olursunuz.

2. Önceliklerinizi belirleyin
Hedeflerinize ulaşmanıza engel olan şeylerin ba-

şında, kişisel ve profesyonel hayattaki önceliklerini-
zi belirlememek geliyor. Kendinize şu soruyu sorun: 
Olmazsa olmaz hedeflerim nedir? Bunu belirledik-
ten sonra da sizi bu hedeften uzak tutan şeyleri geri 
planda bırakın. Bunlara her zaman geri dönüp tekrar 
bakabilirsiniz.

3. Erken kalkın
Sabahları erken kalkıp sizi bekleyen güne hazır-

lanmanın ne kadar güzel bir his olduğunu tatmalı-
sınız. Dikkatinizi dağıtan şeylerin hiçbir önemi yok, 
siz hazırsınız.

4. Sabah rutini oluşturun
Her sabah güne başlarken aynı şeyleri, aynı sı-

rayla yapmaya özen gösterin. Bir bardak su için, 
egzersiz yapın, bir şeyler okuyun. Normalde vakit 
bulamadığınız şeyleri sabahları biraz daha erken Ka
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Bilimsel çalışmalara göre sizi daha mutlu yapacak 10 şey
1. Egzersiz yapın – 7 dakika bile yeterli olabilir 6. Başkalarına yardım edin – sihirli sayı, yılda 100 saat

2. Daha fazla uyuyun- Bu sizi negatif duygulara karşı 
daha dayanıklı yapar

7. Gülümseyin

3. İş yerinize yakın bir yere taşının 8. Tatil planı yapın

4. Ailenizle ve arkadaşlarınızla vakit geçirin 9. Meditasyon yapın

5. Dışarıya çıkın 10. Şükredin

Hayatta büyük hedeflerinizin olması heyecan verici, motive 
edici ama bir yandan da ürkütücü olabilir. Eğer öyleyse 
‘ürkütücü’ kısmını bir nebze de olsa aşmanın bir yolu var; o 
da hedefinize uygun günlük alışkanlıklar edinmek...

Hedeflerinize 
ulaşmanızı sağlayacak 

alışkanlıklar



58 • Şubat 2017 Şubat 2017 • 59

Rüzgarda ön lisans başvuru belirsizliği
EPDK’nın 3-7 Nisan 2017 tarihleri arasında kabul edeceği rüzgar ön lisans başvuruları öncesinde, 
Nisan 2015 tarihinde alınan başvuruların hala sonuçlandırılmaması ve görüşe açılan yeni yarışma 
yönetmeliğinin yürürlüğe girmemesi, sektördeki belirsizlikleri arttırıyor

 �EPDK tarafından daha önce Ekim 2016 yerine Ni-
san 2017’ye ötelenen rüzgar ön lisans başvuru-
larına sayılı günler kala, sektördeki belirsizlikler 
yatırımcıları
endişelendiriyor. Geçtiğimiz kasım ayında gö-

rüşe açılan yeni yarışma yönetmeliğinin henüz so-
nuçlandırılıp yürürlüğe girmemesi, EPDK’nın online 
başvuru ile alacağını açıkladığı yeni ön lisans baş-
vurularının nasıl işlem göreceği konusundaki soru 
işaretlerini arttırıyor. Bunun dışında, Nisan 2015 ta-
rihinde alınan ön lisans başvurularının da hala so-
nuçlandırılmaması, yatırımcıları endişelendiriyor.

Bu durum, daha önce gündeme gelen “Nisan 

2015 tarihli ön lisans başvuruları iade mi edilecek?” 
sorusunu yeniden akıllara getirirken, Enerji Bakanlı-
ğı yetkililerinin verdiği bilgiler, YEKA modeli ile ilgili 
beklentiler nedeniyle sürecin askıya alındığı yönün-
de. Enerji IQ’ya konuşan üst düzey bir yetkili, “YEKA 
modeli tutarsa, çok büyük olasılıkla bir daha rüzgar-
da ve güneşte yarışma yapılmaz” dedi.

YEGM’den bir yetkili ise Nisan 2015 tarihli baş-
vuruların, yeni yarışma yöntemine göre sonuçlandı-
rılacağını, ancak bir kere daha bu şekilde toplu ön 
lisans başvurusu alınmasına sıcak bakılmadığını 
söyledi. Aynı yetkili, “Nisan 2017’de alınması bek-

 ENERJİ IQ   
Emre Ertürk

lenen RES ön lisans başvuruları iptal mi edilecek?” 
sorusuna ise “Şimdilik bu sürecin ilerlemeyeceğini 
söyleyebiliriz” sözleriyle yanıt verdi.

Yapılan yatırımlar ne olacak?
Değişik bölgelerdeki ölçüm direkleri ile ön lisans 

başvurusuna hazırlanan bir firma yetkilisi; “Bu işin 
bir de üzerinde hiç konuşulmayan hukuki boyutu var.

Yapılan onca yatırım ve harcanan emek var. Kim-
se kafasına göre direk dikmedi, bütün bunlar, EPDK 
Kurul Kararları dikkate alınarak yapıldı” dedi.

RES’lerin 2016 üretimi 15.4 TWh’a yükseldi
Türkiye’nin lisanslı rüzgar kurulu gücü, 31 Aralık 

2016 itibarıyla 5 bin 738.4 MW’a ulaştı. Bu rakam, 
78 bin 497 MW toplam kurulu gücün yüzde 7.3’üne 
karşılık geliyor. Rüzgar santralları, 2015 yılında 11 
bin 543 MWh ile o yıl üretilen 259.6 TWh saat elektrik 
enerjisinin yüzde 4.4’ünü karşıladı. 2016 yılında ise 
15 bin 411MWh üretim yaparak, yıl boyunca üretilen 
270.4 TWh elektrik enerjisinin yüzde 5.7’sini karşı-
ladı.

Özelleştirme ödemelerinde kur sabitlendi
Geçen ay çıkarılan KHK ile özelleştirme ihaleleri 
sonucunda dolar ödemesi olan yatırımcılara, 
2017 yılı süresince 3.53 TL/dolar kur ile ödeme 
yapma hakkı tanındı. Böylece kur riskini devlet 
üstlenmiş oldu

 �23 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayım-
lanan 683 sayılı KHK’nın altıncı maddesi uyarın-
ca, bugüne kadar özelleştirme ihalelerinde dolar 
üzerinden varlık satın almış tüm yatırımcıların 
2017 yılına ilişkin kur riski devlet tarafından üst-
lenildi. Yapılan düzenlemeye göre, yatırımcı talep 
eder ve idare kabul ederse, yabancı para birimli 

borçlar, 2 Ocak 2017 tarihli TCMB alış kuru üze-
rinden (3.53 TL/dolar) ödenebilecek. Eğer kur 
3.53 TL’nin altında oluşursa, yatırımcı bu hak ta-
lebinde bulunmayıp dolar üzerinden ödemesini 
yapabilecek.
Elektrik dağıtımı ve üretim özelleştirmelerini 

alan yatırımcılara rahat bir nefes aldıran kur sabit-
lemesi uygulaması, kur riskini kamunun üstlenmesi 
ile gerçekleşecek.

2012-2015 yılları arasında gerçekleştirilen 8 
elektrik üretim özelleştirmesine verilen en yüksek 
tekliflerin toplamı 8 milyar 656 milyon 500 bin dolar 
oldu.

Elektrik dağıtım özelleştirmelerinde ise toplam 
12.7 milyar dolar gelir elde edildi.



60 • Şubat 2017 Şubat 2017 • 61

▶ Hacettepe Üniversitesi’nde  Ekonomi ve Enerji Hukuku  bölümü açıldı▶ Elektrikte tedarik şirketleri portföy boşaltıyor

sadece 1 TL/MWh azalmasına ve toplam maliye-
tin 4 TL/ MWh artmasına neden olurken; tam tersi 
durumda PTF’nin 5 TL/MWh azalması da YEKDEM 
maliyetini sadece 1 TL/MWh yükseltiyor ve toplam 
maliyetin 4 TL/ MWh azalmasına neden oluyor.

“Perakende tarafında iflaslar başladı”
Enerji IQ’ya görüşlerini aktaran bir tedarik şirketi 

yetkilisi “Perakende tarafında bıçak kemiğe dayandı. 
PTF düşmesin diye 2016 yılında bir çok müdahale ve 
mevzuat bazlı değişiklikler yapıldı. Bu şekilde elekt-
rik üretim tarafı desteklenirken, özellikle kur artı-
şıyla birlikte perakende satış tarafında maliyetler 
tarife fiyatına dayandı. Perakende tarafında iflaslar 
başladı.

Özellikle kış döneminde her uzlaştırma sonrası 
2’şer 3’er şirket temerrüte düşüyor. YEKDEM için 
son çıkan mevzuat değişiklikleri minör fayda sağ-
layacak ancak kısa vadede de daha radikal bir çare 
görünmüyor. Bunun üstüne PTF düşmez veya tari-

feye zam gelmez ise bugüne kadar serbestleşme 
için atılan onca adım boşa gidecek ve böyle giderse 
son kaynak tedarikçileri olan K1’lere dönüşlerle ser-
bestlik 2011-2012 dönemine gerileyecek” dedi.

“Serbest piyasaya olan tüketici güveni 
kırılıyor”

Enerji IQ’nun görüşlerine başvurduğu bir başka 
enerji şirketi yetkilisi ise şu yorumu yaptı: “Yıllardır 
YEKDEM’de yer almaması gereken rezervuar kapa-
siteleri büyük HES’lerin, sırf daha çok getiriyor diye 
kamu eliyle YEKDEM’e dahil edilmesi ve bu manada 
YEKDEM yatırımlarına kayışın, ulusal tarifeden dü-
şük fiyat vermeye çalışan tedarikçileri zorlayacağı 
açıktı. Tedarikçilerin fiyat setlerini buna göre verme-
leri gerekirdi. Bu bir ticari risktir, alternatifi ise bu 
işi yapmamaktır. Şirketler portföy boşaltarak bunu 
yapıyorlar ama serbest piyasaya olan tüketici güve-
ni de kırılıyor. Rekabet azalırsa fiyat yükselebilir, bu 
da ticaretin doğasında var.“

 �Elektrik piyasasında fiyatların ve kurun dalgalı bir 
seyir izlemesi, bazı tedarik şirketlerinin, özellikle 
de ikili anlaşma yoluyla açığa yaptığı elektrik sa-
tışını kapatmamayı tercih eden ve dolayısıyla gün 
öncesi veya dengeleme piyasasından teminatları 
ile sınırlı olmak kaydıyla enerji alan firmaların fi-
nansal açıdan zorlanmasına neden oluyor. Ayrıca, 
2017 yılı ile birlikte YEKDEM hacminin yükselme-
si ve kurdaki artış nedeniyle maliyetlerin artması, 
tedarik şirketlerinin serbest tüketicilere yaptığı 
satışlardaki karlılığı, içinde bulunulan yüksek ta-
lep gerçekleşen kış aylarında olumsuz etkiledi. 
Bu doğrultuda sermaye yapısı kuvvetli olmayan 
tedarik şirketleri, portföylerinden serbest tüke-

ticileri çıkartarak serbest tüketicileri maliyetleri 
uygun olan diğer tedarik şirketlerine ve görevli 
tedarik şirketlerine devretmeye başladı.
YEKDEM’in 2016 yılında yaklaşık 24 TL/MWh saat 

olan maliyetinin, bu yıl forward kur ile 50 TL/MWh’a 
yaklaşması bekleniyor. Görevli tedarik şirketlerinin 
serbest olmayan ve serbest tüketici hakkını kullan-
mayan tüketiciler için geçerli olan ulusal tarifenin 
aktif enerji üretim bedeli, Piyasa Takas Fiyatı (PTF) 
ve YEKDEM ile kur arasındaki korelasyon da şirket-
leri zorlayan etkenler arasında yer alıyor.

Aynı YEKDEM üretim miktarı ve dolar kuru için 
PTF’nin 5 TL/MWh artması YEKDEM maliyetinin 

elektrikte tedarik şirketleri portföy boşaltıyor

Hacettepe üniversitesi’nde  
Ekonomi ve Enerji Hukuku  
bölümü açıldı

Hacettepe Üniversitesi Sos-

yal Bilimler Enstitüsü bünyesin-

de enerji ve ekonomi alanlarına 

yönelik bir tezsiz ikinci öğretim 

yüksek lisans programı açıldı. 

Program bünyesinde enerji ve 

ekonomi sektörlerini hukukla 

kesişimi bağlamında ele alan 

dersler yer alıyor. Hukuk lisans 

belgesi olmayanların Hukukun 

Temel Kavramları dersini ve eko-

nomi lisans belgesi olmayanların 

Ekonominin Temel Kavramları 

dersini almaları zorunlu tutuldu. 

Programda başarılı sayılabilmek 

için ayrıca ekonomi hukuku ve 

enerji hukuku alanlarına yönelik 

asgari üç dersin alınması gere-

kiyor.

Herhangi bir alandan lisans 

diplomasına sahip herkes prog-

rama başvurabilecek.

Başvuru için asgari akademik 

başarı ortalaması zorunluluğu 

ile ALES ve yabancı dil koşulu 

bulunmuyor. Ancak ALES ve ya-

bancı dil puanı olan adaylar, bu 

puanlarını belgelendirdikleri tak-

dirde, giriş sınavı değerlendir-

mesinde etkisi olacak. 

Finansal açıdan zorlanmaya başlayan bazı elektrik tedarik şirketleri, portföylerinden 
serbest tüketicileri çıkartarak, maliyetleri uygun olan diğer tedarik şirketlerine ve 
görevli tedarik şirketlerine devretmeye başladı. Sektördeki borç-alacak yapısı da 
bozulma sinyalleri veriyor



2016 yılı Aralık ayında gerçek-
leşen toplam 24,58 GWh elektrik 
üretiminin %62,3’ü serbest üretim 
şirketleri tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. Serbest üretim şirket-
lerinin, üretimdeki payları bir ön-
ceki aya göre 1,7 puan azalırken, 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 5 puan artmıştır.1   
Serbest üretim şirketlerini 

%23,2’lik oran ile EÜAŞ santral-
leri ve %8,7’lik oran ile yap işlet 
santralleri izlemektedir. Toplam 
üretimin kalan %5,8’lik oranını ise 
İşletme Hakkı Devir Santralleri ve 

1 Aylık bazda en güncel verilerden 
faydalanılmıştır.

Yap İşlet Devret Santralleri oluş-
turmaktadır2. 

Aralık ayı içerisinde gerçek-
leşen toplam üretimin %29,3’ü 
doğal gaz ve LNG santralleri, 
%36,7’si kömür santralleri tara-

2  Kaynak olarak 31 Aralık 2016 tarihli 
TEİAŞ Kurulu Güç Yük Tevzi Raporu kul-
lanılmaktadır.
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EÜAŞ EÜAŞ'a Bağlı 
Ortaklıklar

İşletme Hakkı 
Dev. Sant.

Otoprodüktör 
Sant.

Yap İşlet 
Sant.

Yap İşlet 
Devret Sant.

Serbest 
Üretim Sant.

2016 Kasım 13,9   - 1,8   - 16,1   4,2   64,0   
2016 Aralık 23,2   - 1,7   - 8,7   4,1   62,3   
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fından karşılanmıştır. Doğal gaz ve 
kömür santrallerini %21,1 ile hid-
rolik barajlı santraller izlemekte-
dir. Hidrolik akarsu santralleri ise 
toplam üretimin %3,3’lük kısmını 
oluşturmaktadır. 2016 yılı Kasım 
ayında %6’lık bir orana sahip olan 
rüzgâr santrallerinin 2016 Aralık 
ayında toplam üretimdeki payları 
%6,6 olarak gerçekleşmiştir3. 

Gerçekleşen üretim verilerine 

3  Kaynak olarak 31 Aralık 2016 tarihli 
TEİAŞ Kurulu Güç Yük Tevzi Raporu kulla-
nılmaktadır.

göre, 2016 Kasım ayında toplam 
üretimin %75,7’lik bir kısmını kar-
şılayan termik santraller 2016 Ara-
lık ayında 8,4 puanlık bir azalış ile 
toplam üretimin %67,3’lük kısmını 
karşılamaktadırlar. 

2015 yılı Aralık ayında 163,64 
TL/MWh olarak gerçekleşen orta-
lama piyasa takas fiyatı (PTF), 2016 
yılı Aralık ayında, 2015 yılı Aralık 
ayı ortalama elektrik fiyatına göre 
%33,9 oranında artarak, 219,04 TL/
MWh olarak kaydedilmiştir. Ara-
lık ayı ortalama piyasa takas fiyatı 

bir önceki ayın ortalama fiyatı olan 
148,06 TL/MWh’e göre %47,9 daha 
yüksek gerçekleşmiştir. Aralık ayın-
da en yüksek piyasa takas fiyatı 23 
Aralık tarihinde 586,56 TL/MWh 
olarak gerçekleşirken, en düşük 
ortalama PTF, 4 Aralık günü 135,92 
TL/MWh olarak gerçekleşmiştir. 

22 Kasım 2016 tarihinde EPİ-
AŞ tarafından yapılan duyuru ile 
birlikte TETAŞ ve EÜAŞ doğal gaz 
santrallerine BOTAŞ tarafından 
sağlanan doğal gaz miktarındaki 
kısıtlama, 14 Aralık 2016 günü tü-
ketimin daha fazla artması sonu-
cunda %50 civarına çıkartılmıştır. 
Sektör kaynaklarına göre, BOTAŞ 
doğal gaz santrallerine uyguladığı 
kısıntı miktarını 21 Aralık 2016’da 
%75’e ve 22 Aralık 2016’da %90’a 
çıkartmıştır. Doğal gaz santrallerine 
yapılan kısıntının devam etmesi, 15 
Aralık – 21 Aralık tarihleri arasında 
Gün Öncesi Piyasası’nda ortalama 
elektrik fiyatlarını rekor seviyelere 
taşımıştır.

2016 yılı Aralık ayında pik saat-
lerde4 256,64 TL/MWh olarak ger-
çekleşen ortalama PTF, bir önceki 
yılın aynı döneminde gerçekleşen 
192,55 TL/MWh’lik değere göre 
%33,3 oranında artmıştır5. Pik sa-
atler ortalaması, bir önceki ayın 
pik saatler ortalama değeri olan 

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

5  Gün Öncesi Piyasası ortalama elekt-
rik fiyatları hesaplamalarında kaynak ola-
rak Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Piyasa 
Gelişim Raporları PTF ortalamaları kulla-
nılmaktadır.
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3 Kaynak olarak 31 Aralık 2016 tarihli TEİAŞ Kurulu Güç Yük Tevzi Raporu kullanılmaktadır. 
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174,84 TL/MWh’e göre %46,8 daha yük-
sektir. 2015 yılı Aralık ayında pik dışı 
(off-peak) saatler ortalaması 134,73 TL/
MWh iken, bu değer 2016 yılı Aralık ayın-
da 181,44 TL/MWh olarak gerçekleşmiş 
ve %34,7 oranında bir artış kaydetmiştir.

2015 yılı Aralık ayı içerisinde toplam 
23.952.766 MWh olan elektrik talebi bir 
önceki yıla göre %5 lik bir artış göste-
rerek 2016 yılı Aralık ayında 25.161.281 
MWh değerine yükselmiştir6. 2015 yılı 
Aralık ayında günlük ortalama 32.195 
MWh olan talep, 2016 yılı Aralık ayında 
33.817 MWh olarak gerçekleşmiştir. 

2016 yılı Kasım ayı sonunda 78.592 
MW olan toplam kurulu güç değeri 
%0,12’lik bir azalışla 2016 yılı Aralık ayı 
sonunda 78.497 MW olarak kaydedil-
miştir. Toplam kurulu gücün %61,5’lik 
kısmını serbest üretim şirketleri oluş-
tururken, EÜAŞ ve EÜAŞ’a bağlı ortaklık 
santrallerinin toplam kurulu güçteki payı 
%25,6 seviyesindedir. Yap işlet santralle-
ri %7,8’lik bir orana sahip iken yap işlet 
devret santralleri %2,1’lik bir orana sa-
hiptir.

2016 yılı Aralık ayı sonunda oluşan 
toplam kurulu gücün %28,2’lik kısmı 
doğal gaz ve LNG yakıt tipi santralleri 
ile karşılanırken, %24,9’luk kısmı barajlı 
hidrolik santraller tarafından karşılan-
maktadır. Bu yakıt tiplerini %22’lik oran 
ile kömür7 izlemektedir. Akarsu tipi hid-
rolik santraller %9,1’lik bir orana sa-

6  Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi Raporla-
rı 2015 ve 2016 yılları Günlük Raporları ile 31 
Aralık 2016 tarihli TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi Sistemi 
raporu kullanılmaktadır.

7  Kömür santrallerini taş kömürü, linyit ve 
ithal kömür santralleri oluşturmaktadır. TEİAŞ 
kurulu güç tablolarında asfaltit, fueloil, nafta ve 
motorin ile birlikte sınıflandırılmaktadır.

ayında en yüksek piyasa takas fiyatı 23 Aralık tarihinde 586,56 TL/MWh olarak gerçekleşirken, 
en düşük ortalama PTF, 4 Aralık günü 135,92 TL/MWh olarak gerçekleşmiştir.  

22 Kasım 2016 tarihinde EPİAŞ tarafından yapılan duyuru ile birlikte TETAŞ ve EÜAŞ doğal gaz 
santrallerine BOTAŞ tarafından sağlanan doğal gaz miktarındaki kısıtlama, 14 Aralık 2016 günü 
tüketimin daha fazla artması sonucunda %50 civarına çıkartılmıştır. Sektör kaynaklarına göre, 
BOTAŞ doğal gaz santrallerine uyguladığı kısıntı miktarını 21 Aralık 2016’da %75’e ve 22 Aralık 
2016’da %90’a çıkartmıştır. Doğal gaz santrallerine yapılan kısıntının devam etmesi, 15 Aralık 
– 21 Aralık tarihleri arasında Gün Öncesi Piyasası'nda ortalama elektrik fiyatlarını rekor 
seviyelere taşımıştır. 

 

2016 yılı Aralık ayında pik saatlerde4 256,64 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki yılın aynı döneminde gerçekleşen 192,55 TL/MWh’lik değere göre %33,3 oranında 
artmıştır5. Pik saatler ortalaması, bir önceki ayın pik saatler ortalama değeri olan 174,84 
TL/MWh’e göre %46,8 daha yüksektir. 2015 yılı Aralık ayında pik dışı (off-peak) saatler 
ortalaması 134,73 TL/MWh iken, bu değer 2016 yılı Aralık ayında 181,44 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiş ve %34,7 oranında bir artış kaydetmiştir. 

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

192,55 
174,84 

256,64 

134,73 
121,28 

181,44 

20

70

120

170

220

270

2015 Aralık 2016 Kasım 2016 Aralık 

Pik - Pik Dışı Ortalama PTF (TL/MWh)

Pik Ortalama PTF Pik Dışı Ortalama PTF

 

2015 yılı Aralık ayı içerisinde toplam 23.952.766 MWh olan elektrik talebi bir önceki yıla göre 
%5 lik bir artış göstererek 2016 yılı Aralık ayında 25.161.281 MWh değerine yükselmiştir6. 2015 
yılı Aralık ayında günlük ortalama 32.195 MWh olan talep, 2016 yılı Aralık ayında 33.817 MWh 
olarak gerçekleşmiştir.  

 
2016 yılı Kasım ayı sonunda 78.592 MW olan toplam kurulu güç değeri %0,12’lik bir azalışla 
2016 yılı Aralık ayı sonunda 78.497 MW olarak kaydedilmiştir. Toplam kurulu gücün %61,5’lik 
kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ ve EÜAŞ’a bağlı ortaklık santrallerinin 
toplam kurulu güçteki payı %25,6 seviyesindedir. Yap işlet santralleri %7,8’lik bir orana sahip 
iken yap işlet devret santralleri %2,1’lik bir orana sahiptir. 

                                            
6 Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi Raporları 2015 ve 2016 yılları Günlük Raporları ile 31 Aralık 2016 tarihli 
TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi Sistemi raporu kullanılmaktadır. 
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hipken rüzgâr santralleri toplam 
kurulu gücün %7,3’lük bir kısmını 
oluşturmaktadır8. Toplam kurulu 
gücün %1’lik kısmı lisanssız ve lisanslı 
güneş santralleri tarafından oluş-
maktadır.

2015 yılı Aralık ayında 5,64 milyar 
m3 olarak kaydedilen toplam doğal 
gaz tüketimi, 2016 yılı Aralık ayına 
göre %5,3 oranında bir artış ile 5,94 
milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. 
Elektrik santrallerinde tüketilen do-
ğal gaz miktarı 2015 yılı Aralık ayında 
1,37 milyar m3 iken bu miktar 2016 
yılının aynı döneminde %40,15 ora-
nında azalarak 0,82 milyar m3 olarak 
kaydedilmiştir9. Elektrik santrallerin-
de tüketilen doğal gaz miktarının top-
lam doğal gaz tüketimine oranı 2015 
yılı Aralık ayında %24,4 iken, bu oran 
2016 Aralık ayında %13,9 olarak ger-
çekleşmiştir.

2015 yılı Aralık ayında barajlı sant-
rallerde fiili olarak gelen su miktarı 
3.147,4 hm3 olarak kaydedilmişken, 
bu miktar %7,5 oranında artış gös-
tererek 2016 yılı Aralık ayı sonunda 
3.383,7 hm3 seviyesine gerilemiştir10. 
Bu değer 2016 yılı Kasım ayı değeri 
olan 2.568,6 hm3 değerine göre %31,7 
daha fazladır.

8  Kaynak olarak 31 Aralık 2016 tarihli TE-
İAŞ Yük Tevzi Bilgi Sistemi ve 31 Aralık 2016 
tarihli TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi Sistemi raporları 
kullanılmaktadır.

9   2016 yılı Aralık ayı Elektrik üretimi için 
tüketilen toplam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Ge-
nel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır.

10  Kaynak olarak TEİAŞ 31-12-2016 ta-
rihli İşletme Faaliyetleri Günlük Su Durumu 
raporu kullanılmaktadır.

 

2016 yılı Aralık ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %28,2’lik kısmı doğal gaz ve LNG yakıt 
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2015 yılı Aralık ayında 5,64 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2016 yılı 
Aralık ayına göre %5,3 oranında bir artış ile 5,94 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2015 yılı Aralık ayında 1,37 milyar m3 iken bu miktar 

                                            
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 Aralık 2016 tarihli TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi Sistemi ve 31 Aralık 2016 tarihli TEİAŞ Yük 
Tevzi Bilgi Sistemi raporları kullanılmaktadır. 
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2016 yılının aynı döneminde %40,15 oranında azalarak 0,82 milyar m3 olarak kaydedilmiştir9. 
Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam doğal gaz tüketimine oranı 2015 
yılı Aralık ayında %24,4 iken, bu oran 2016 Aralık ayında %13,9 olarak gerçekleşmiştir. 

 
2015 yılı Aralık ayında barajlı santrallerde fiili olarak gelen su miktarı 3.147,4 hm3 olarak 
kaydedilmişken, bu miktar %7,5 oranında artış göstererek 2016 yılı Aralık ayı sonunda 3.383,7 
hm3 seviyesine gerilemiştir10. Bu değer 2016 yılı Kasım ayı değeri olan 2.568,6 hm3 değerine 
göre %31,7 daha fazladır. 

                                            
9  2016 yılı Aralık ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. 
10 Kaynak olarak TEİAŞ 31-12-2016 tarihli İşletme Faaliyetleri Günlük Su Durumu raporu 
kullanılmaktadır. 
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%5 lik bir artış göstererek 2016 yılı Aralık ayında 25.161.281 MWh değerine yükselmiştir6. 2015 
yılı Aralık ayında günlük ortalama 32.195 MWh olan talep, 2016 yılı Aralık ayında 33.817 MWh 
olarak gerçekleşmiştir.  

 
2016 yılı Kasım ayı sonunda 78.592 MW olan toplam kurulu güç değeri %0,12’lik bir azalışla 
2016 yılı Aralık ayı sonunda 78.497 MW olarak kaydedilmiştir. Toplam kurulu gücün %61,5’lik 
kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ ve EÜAŞ’a bağlı ortaklık santrallerinin 
toplam kurulu güçteki payı %25,6 seviyesindedir. Yap işlet santralleri %7,8’lik bir orana sahip 
iken yap işlet devret santralleri %2,1’lik bir orana sahiptir. 
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BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.
THIS FAIR IS ORGANIZED WITH THE PERMISSION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY IN ACCORDANCE WITH THE LAW NUMBER 5174.

5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarına Geri Sayım Başladı!
Countdown for 5    International Istanbul Smart Grids and Cities Congress and Fair has already started!

19-20-21 Nisan/April 2017 I İstanbul Kongre Merkezi I Istanbul Congress Center
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� Kesintilerin arkasındaki neden...
� Limit düşümü rekabeti getirecek mi?
� Trump ve kömür denklemi...
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