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�Kapasite mekanizmasının maliyetini kim karşılayacak?
�Türkiye’de jeotermal enerjinin geleceği...
�Güneş enerjisine Bitcoin damgası
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Yaşadığımız coğrafya gereği olsa gerek, 
bir öncekini aratmayacak bir yıla hızlıca 
giriş yaptık. Artık ülke ve dünya günde-
mi çok büyük bir hızla değişiyor. Henüz 
aldığımız bir haberi, duyduğumuz bir 
gelişmeyi sindirmeden, nelere yol açaca-
ğı konusunda bir karara varmadan yeni 
bir gündemle karşılaşıyoruz. Tüm bunlar 
olup biterken hayat devam ediyor. Hepi-
miz hem bireysel hayatımızı hem de işi-
mizi nasıl daha iyi hale getirebiliriz hede-
fiyle zaman ve çaba harcıyoruz. 

Herkesin farkında olduğu gibi enerji sek-
töründe son birkaç yıldır, eski günleri 
aratan bir tablo var. Hızlı büyümenin ge-
tirdiği heyecan, art arda yapılan ihaleler, 
yatırımlar yerini dinginliğe bıraktı. Artık 
enerji sektörü daha sürdürülebilir bir bü-
yüme, verimlilik, teknoloji ve globalleş-
meye odaklanmış durumda. 

Bu durum sektörü yakından takip eden 
dergimize de yansıyor. Bir süredir ino-
vasyon, verimlilik, yeni teknolojilerin 
getirdiği yeni iş yapış biçimleri, Ar-Ge ha-
berlerine daha fazla önem veriyor, enerji 
sektörünün oyuncularının gelecek strate-
jilerini belirlemelerinde yardımcı olmaya 
çalışıyoruz. Yılın ilk sayısındaki kapak 
haberimiz de bu yaklaşımın bir ürünü 
aslında. Geçmişi çok da eski olmayan 
yerli enerji sektörünün küresel oyuncu 
olma girişimlerinin ilk meyvelerini bir 
araya getirdik. Türk enerji şirketlerinin 

yurt dışı yatırımlarını derlediğimiz bu 
ilk çalışmamızda gördük ki yerli yatı-
rımcılar geniş bir yelpazede farklı ülke-
lere odaklanmış durumdalar. Güneşten 
doğal gaza, rüzgardan altyapı sektörüne 
yayılan yatırımlar, bu trendin hızlanarak 
devam edeceğini gösteriyor. Mutlaka der-
gimizde yer veremediğimiz, kamuoyunun 
pek bilmediği yatırımlar vardır, siz değer-
li okurlarımız bu konuda bize yazarlarsa 
bir sonraki çalışmamızda büyük katkı 
sağlamış olurlar.

Bilginin, haberin hızla eskitildiği bir dö-
nemdeyiz. Artık her yeni gelişmeyi birkaç 
dakika sonra internet, sosyal medya ara-
cılığıyla duyuyoruz. Biz de aylık bir dergi 
olarak okurlarımızın haberdar olduğu ge-
lişmeleri yeniden vermek yerine, bu ge-
lişmelerin yaratacağı sonuçlara odaklanı-
yor, daha geniş bir pencereden analizler 
yapıyoruz. Bu yaklaşımımız 2018 yılında 
da sürecek. Yeni çıkan yönetmeliklerin 
ne anlama geldiğini etraflıca inceleyen 
köşe yazılarımızın yanı sıra enerjinin je-
opolitiğini analiz eden fütürist bakış açı-
mızı yansıtan yorum ve çalışmalarımızın 
kapsamını artıracağız. Bu sayımızdaki 
zengin analizlerimiz, Ankara’dan yan-
sıyan perde arkası gelişmeler, dünyada 
neler olduğunu aktaran haberlerimizi il-
giyle okuyacağınızı umuyoruz. 

Başarılı, sağlıklı ve verimli bir yıl olması 
dileğiyle, iyi okumalar...

Global Türk enerji şirketlerinin 
ayak seslerini duyuyor musunuz?
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POWER-GEN’le beraber ICCI’ın 
değişen yüzü!

Kapasite mekanizmanın 
maliyetini üretici ve tüketici 
karşılayacak

Yenilenebilir enerjide  
yerli aksam üretimi

20 36
Dünyanın farklı ülkelerinden siyasetçi, yatırımcı, 
akademisyen, üretici, dağıtıcı gibi enerji sektörünün 
önemli isimlerini bir araya getirecek olan 24. Uluslararası 
Enerji ve Çevre Fuarı, 2-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da 
düzenlenecek. 

Elektrikte arz yönlü sorunları önlemek üzere hayata 
geçirilecek olan “kapasite mekanizması”nın maliyeti 
3 milyar TL düzeyinde olacak. 

Türkiye bir yandan yenilenebilir enerji portföyünü 
güçlendirmeye bir yandan da bu santrallerde yerli 
imalatın kullanılmasını artırmaya çalışıyor.
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Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi 

(IICEC) ev sahipliğinde Dünya Enerji Görünümü 2017 Türkiye tanıtım 
toplantısı yapıldı. Toplantıda, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. 

Fatih Birol Dünya Enerji Görünümü 2017 Raporu’nu (World Energy 
Outlook 2017) paylaştı. 

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

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

SHELL ECO-MARATHON 
ŞAMPİYONLARI 

ÖDÜLLERİNİ ALDI
Gençleri daha az enerji ile daha fazla yol 
kat eden araçlar tasarlayıp üretmeye teşvik 
etmek amacıyla düzenlenen Shell Eco-ma-
rathon Türkiye’nin ödül töreni, Türkiye 
İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nda ger-
çekleşti. Shell Türkiye, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) ve Otomotiv Endüstrisi İhra-
catçıları Birliği (OİB) iş birliğiyle düzenle-
nen yarışmada dereceye giren öğrencilere 
ödülleri, Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet 
Erdem, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
OİB Başkan Yardımcısı Ömer Burhanoğlu 
ve Tahsin Öztiryaki tarafından verildi.

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem 
konuyla ilgili olarak; “Yenilikçi fikirler 
hem enerji hem de otomotiv sektöründeki 
gelişimin temelini oluşturuyor. Türkiye’de 
inovasyonun gelişimine verdiğimiz öne-
mi ve desteği, bu yıl Shell Eco-marathon 
Türkiye’nin üçüncüsünü gerçekleştirerek 
bir kez daha vurguladık. Öğrencilerimizin 
inovasyon ve teknoloji alanındaki gelişimi-
ni görmek bizleri çok mutlu ediyor, ileride 
hepsinin yerli otomobil gibi Türkiye’nin 
teknoloji ve inovasyon alanında önünü 
açan projelerde rol alacağına inancım tam” 
açıklamasını yaptı. 

İSTANBUL’DA ELEKTRİK 
TÜKETİMİ KURBAN 

BAYRAMI’NDA DİP YAPTI
İstanbul Avrupa yaka-
sında 5 milyonu aşkın 
aboneye elektrik dağıtım 
hizmeti veren Boğaziçi 
Elektrik Dağıtım A.Ş. (BE-
DAŞ), 2017 yılı toplam 
tüketim rakamı, rekor ve 
dip noktalarla yeni bağ-
lantı sayılarını içeren özel 
bir çalışma hazırladı. BE-
DAŞ’ın rakamlarına göre, 
2017’de İstanbul Avrupa 
yakasında elektrik tüke-
timi, 2016’ya göre yüzde 
3.6’lık artışla 25 milyar 
710 milyon kWh’ten, 26 
milyar 643 milyon kWh’e 
ulaştı. Yıl içinde tüke-
tim rekoru 15 Şubat Çar-
şamba günü kırıldı. Bu 
tarihte İstanbul’u etkisi 
altına alan kar yağışı ile 
birlikte elektrik tüketimi 
patlama yaparak günlük 
91 milyon 497 bin kWh 
ile yılın zirve noktasını 
gördü.
2017’de 10 güne uzayan 
Kurban Bayramı tatilinde 

İstanbul’da elektrik tü-
ketimi dip yaptı. 1 Eylül 
Cuma günü elektrik tüke-
timi 42.3 milyon kWh ile 
en düşük seviyeyi gördü. 
Yılın ikinci en düşük tü-
ketimi de Kurban Bayra-
mı’nın ikinci gününde 
yaşandı. O gün toplam 
tüketim sadece 44 mil-
yon kWh’e ulaşabildi.
Aylık bazda bakıldığında 
ise 2017 yılında en yük-
sek elektrik tüketimi, 2 
milyar 528 milyon kWh 
ile ocak ayında gözlen-
di. Ayda 16 bin yeni ya-
pının elektrik dağıtım 
hizmetine dahil olduğu 
İstanbul Avrupa yakasın-
da, yıl içinde en yüksek 
bağlantının yapıldığı ilçe 
Esenyurt oldu. Yıl içinde 
toplam 187 bin 568 yeni 
abone, elektrik dağıtım 
hizmeti almaya başlar-
ken bunun yüzde 27.8’ine 
denk gelen 52 bin 204’ü 
Esenyurt’tan geldi. 

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

ENERJİMİZ MİLLİ
HEDEFİMİZ 2020
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BP TÜRKİYE, 
“YETKİLENDİRİLMİŞ 
YÜKÜMLÜ STATÜSÜ” 

BELGESİ ALDI
BP Türkiye, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tara-
fından uluslararası ticarette güvenli arz-teda-
rik zinciri oluşturmak için eşyanın varış ülke-
sine süratle ulaşmasını temin etmek amacıyla 
oto-kontrolünü yapabilen firmalara verilen, aynı 
zamanda gümrük işlemlerinde kolaylık sağlayan 
“Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü” (YYS) belge-
sini almaya hak kazandı. Bu belge ile BP Türkiye, 
YYS anlaşması olan tüm ülkelerde güvenli arz/
tedarik zinciri oluşturmaya katkı sağlayacak.
BP Türkiye, Yetkilendirilmiş Yükümlü olmak 
için gerekli olan 4 temel koşula sahip bulunuyor. 
Bu koşullar;  ciddi veya mükerrer olarak gümrük 
mevzuatı ihlali yapılmamış olmayı gerektiren 
güvenilirlik, ticari kayıtların güvenilir ve izlene-
bilir olması, mali yeterlilik ile emniyet ve güven-
lik olarak sıralanıyor.
BP Türkiye Finans Direktörü Tümkan Işıltan, 
kazanılan statüyle ilgili yaptığı açıklamada, “BP 
Türkiye olarak başvurumuzu Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na sunduk. Gümrük başmüfettişleri 
tarafından ticari faaliyetlere ilişkin, BP merkez 
ofisi ve Gemlik tesislerinde kayıtların izlenilebi-
lirliği, emniyet ve güvenlik koşullarına uygunluk 
gibi konular yerinde incelendi. Gümrük ve Tica-
ret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Mü-
dürlüğü’nün değerlendirmesinin ardından YYS 
belgesini almaya hak kazandık” dedi.

ENERYA, AKILLI GAZ 
DEDEKTÖRÜ İLE AR-GE 

ÖDÜLÜ ALDI
Enerya, Ar-Ge çalışmaları kapsamında gaz kaçak-
larını ihbardan önce tespit eden “Doğal Gaz İç Te-
sisatlarında Uzaktan Gaz Kaçak Tespit Cihazı”yla 
3. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı’nda izleme ve kontrol 
kategorisinde ödül aldı. Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu oordinatörlüğünde Elektrik Dağıtım Hiz-
metleri Derneği ve Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları 
Birliği Derneği tarafından düzenlenen “3. Enerjide 
Ar-Ge Çalıştayı”, 19 Aralık’ta Ankara’da gerçekleş-
tirildi. Enerji sektöründeki inovasyon çalışmaları-
nın ödüllendirildiği çalıştayda, Enerya adına ödü-
lü Enerya Genel Müdürü Aslan Uzun aldı. 

Aslan Uzun, ödül getiren Ar-Ge projesinin can 
güvenliği açısından önemine dikkat çekerek, 
“Gaz kaçağı ihbarlarında ekibimiz 15 dakika içe-
risinde olay yerinde olabiliyor. Geliştirdiğimiz 
akıllı gaz dedektörü, acil müdahalelerde önemli 
bir fark yaratarak gaz kaçağı ihbarı olmadan ka-
çağı tespit edebiliyor” diye konuştu.

Uzun, cihazla ilgili şu bilgileri verdi: Geliştirdi-
ğimiz ürünle bütün doğal gaz iç tesisatlarındaki 
olası gaz kaçaklarının anlık olarak tespit edilip 
kaçakla ilgili detaylı bilgiler, otomatik olarak 
gaz dağıtım şirketinin SCADA sistemine aktarılı-
yor. Bu sayede abone, gaz kokusu hissedemedi-
ği, evde olmadığı için veya ihmalkarlıkla ihbar 
edilemeyen kaçaklar minimum seviyeye inecek, 
kaçak durumunda gaz dağıtım şirketi hızlı bir 
şekilde durumdan haberdar olarak gerekli ak-
siyonu alacak. Bu dedektör sayesinde dağıtım 
şirketlerinin zamanını alan asılsız ihbarların da 
önüne geçilecek.

ENERJİ PANORAMA • Ocak 2018 • 11

 PANO   

VEDAŞ’IN KAYIP KAÇAĞI 
BİTİREN PROJESİ AR-GE 

ÖDÜLÜ KAZANDI

Türkerler Holding şir-
ketlerinden Van Gölü 
Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(VEDAŞ), elektrikte 
kayıp-kaçağı bitiren 
projesi ile “Ar-Ge Ba-
şarı Ödülü” kazandı. 
Ödülü, VEDAŞ Genel 
Koordinatörü Osman 
Akyol, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarı Fatih Dön-
mez’in elinden aldı.

VEDAŞ Genel Koordi-
natörü Osman Akyol, 
VEDAŞ olarak enerji 
sektöründe öncü proje-
ler geliştirmeye devam 

ettiklerini belirterek 
şunları söyledi: VEDAŞ 
olarak uygulamaya 
koyduğumuz bu pro-
jeyle sektörün en kri-
tik sorunlarından biri-
ne çözüm getirdik. Bu 
ödülün alınmasında 
emeği geçen; tüm bi-
rimlerimizde görev ya-
pan en alt kademeden 
en üst kademeye kadar 
tam bir ekip olma azim 
ve kararlılığıyla çalı-
şan tüm personelimizi 
kutluyorum. Başarıla-
rının devamını diliyo-
rum” dedi. 

VEDAŞ’a ödül kazandı-
ran projeyle, yüzde 65 
kayıp-kaçak yaşanan 
Van’ın Gevaş ilçesinde 
toplam 7 bin 665 abo-
nenin sayaçları uzak-
tan açma kesme ve 
okumaya elverişli PLC 
sayaçlarla değiştirildi. 
Proje kapsamında abo-
ne sayaçları, bağlantı 
direkleri üzerine mon-
te edilerek müşterinin 
sayaca müdahale, sa-
yaç öncesinde harici 
hat çekme gibi kaçak 
kullanım yöntemleri-
nin önüne geçildi. Ge-
vaş’ta başlanan pilot 
uygulamayla ilçedeki 
kayıp-kaçak oranı yüz-
de 15’lere düştü.

ESİS ENERJİ, YENİ 
FABRİKASINA TAŞINDI 

2000 yılında dört mü-
hendis tarafından kuru-
lan güç elektroniği ko-
nusunda uzman Ar-Ge’si 
ve bilgi birikimiyle UPS, 
redresör, invertör, solar 
invertör, frekans konver-
törü ve birçok özel tasa-
rım üretimi ve satışı ya-
pan Esis Enerji, İstanbul 
Tuzla Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki 3 bin 500 
m2 alanda kurulan yeni 
binasında hizmet verme-
ye başladı. 

Bugüne kadar UPS, red-
resör, invertör teknolo-
jileri için dünya çapında 
geçerli olan patentlerin 
sahibi olduklarını belir-
ten Esis Enerji Genel Mü-
dürü Uğur Börekçi, Tuz-
la’da ki son teknolojik 
donanımlı fabrikaların-
da farklı projelere imza 
atacaklarını söyledi. 
Börekçi, “Özellikle son 
dönemlerde gündemde 
olan güneş enerjisi sek-
törüne yönelik çalışma-
larımız artacak. Buna 
paralel olarak elektrikli 
araçlar için şarj istasyo-

nu ürünlerimizi gelişti-
rip piyasaya sunacağız. 
Uzman kadromuzla Tür-
kiye’de yapılan satışlar-
da 5 binin üzerinde müş-
teriye ulaştık ve 50’ye 
yakın ülkeye satış yapı-
yoruz. Yeni ve donanımlı 
fabrikamızda Türkiye sa-
nayisine katkı sağlaya-
rak hem ülke ekonomi-
sine hem de teknolojinin 
gelişmesine yardımcı 
olacağız. Ar-Ge merkezi 
olmamız sebebiyle de 
akademik çevrelerle ça-
lışmalarımız artacak ve 
teknolojimiz daha hızlı 
ilerleyecek” dedi. 30’a 
yakın Ar-Ge çalışanı olan 
şirketin müşterileri ara-
sında Türk Silahlı Kuv-
vetleri, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Karayolları 
Genel Müdürlüğü, TCDD 
gibi kamu kuruluşları, 
üniversiteler, hastane-
ler, ABB ve Siemens gibi 
dünya devi şirketler bu-
lunuyor. Esis Enerji, sa-
tışlarının yüzde 30’unu 
da ihracattan elde edi-
yor. 
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İGDAŞ, DOĞAL GAZ 
FATURALARINI 

TAKSİTLENDİRİYOR
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi iştiraki olan 
İGDAŞ, her kış düzen-
lediği vade farksız üç 
taksit kampanyası için 
bu yıl 14 banka ile an-
laştı. 31 Mayıs 2018 
tarihine kadar devam 
edecek olan kampan-
yada Garanti Banka-
sı, TEB, DenizBank, A 
Bank, Türkiye Finans, 
ING Bank ve Burgan 
Bank alt sınır olmak-
sızın tüm faturalara 
vade farksız kredi kar-
tına üç taksit uygulu-
yor. Katılım şartları ve 
üst limitleri bankadan 
bankaya farklılık gös-
teren kampanya hak-
kında daha 

detaylı bilgiye www.
igdas.istanbul adre-
sinden ve bankaların 
şubelerinden ulaşmak 
mümkün. 
İGDAŞ Genel Müdürü 
Mehmet Çevik, kam-
panyayla ilgili yaptığı 
açıklamada; “İGDAŞ 
olarak İstanbul gene-
linde abonelerimize 
güvenli ve düzenli do-
ğal gaz ulaştırıyoruz. 
Doğal gazın en önemli 
özelliği diğer fosil ya-
kıtlara göre çok daha 
temiz, çevreci ve kon-
forlu bir yakıt olması. 
Doğal gaz, İstanbul’un 
havasına sağladığı 
büyük katkının yanı 

sıra kullanım kolay-
lığıyla, hayatımızı da 
çok kolaylaştırıyor. 
Soğuyan havalar ne-
deniyle artan doğal 
gaz tüketimini ve 
ısınma giderlerini 
göz önüne alarak 
vade farksız üç 
taksit kampan-
yamızı başlattık. 
Bankalarla işbir-
liği yaptık. Ama-
cımız her zaman 
olduğu gibi 
abonelerimize 
kolaylık sağla-
mak” dedi.

GDZ ELEKTRİK DAĞITIM 
“ENERJİ AVCILARI” İLE 

ÖDÜL ALDI
GDZ Elektrik Dağıtım, 2016 yılından bu yana 
devam eden “Enerji Avcıları” sosyal sorumluluk 
projesi ile Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Derneği tarafından düzenlenen 9. Kurumsal Sos-
yal Sorumluluk Pazaryeri, Sürdürülebilir Kalkın-
ma Akademi ödülleri organizasyonunda “İklim 
Eylemi” dalında ödüle layık görüldü. 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
hedefleri temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 
17 hedef doğrultusunda verilen ödüllerden en 
önemli hedef olan  “İklim Eylemi” kategorisinde 
ödül alan GDZ Elektrik Dağıtım, “Enerji Avcıları” 
projesiyle küresel ısınmanın en büyük faktörle-
rinden biri olarak karşımıza çıkan artan enerji 
tüketimine ve doğal kaynakların bilinçsiz tüke-
timine dikkat çekiyor. 

2016 yılı Enerji Verimliliği Haftası’nda başlayan 
ve üç yıldır sürdürülen proje kapsamında, İz-
mir ve Manisa’daki anaokulları ziyaret edilerek 
enerjinin ve diğer kaynakların verimli kulla-
nılmasının önemi hakkında 4-6 yaş arasındaki 
çocuklara eğitimler veriliyor. Eğitimlerle çocuk-
larda iklim değişikliği, iklim değişikliğine uyum, 
etkinin azaltılması ve erken uyarı konularında 
farkındalık yaratılarak bu konuda bilinçlenme 
sağlanıyor. 

Eğitimlerde Enerji Avcıları, Bay Şaşkın’ı yanlış 
kullanım alışkanlıkları konusunda uyarırken 
doğrunun ne olduğunu çocuklarla birlikte öğ-
retiyor. Çocukların interaktif katılımıyla iler-
leyen eğitimde, çocuklar hem öğretici hem de 
öğrenen oluyor. Çocuklarla sınırlı kalmayan 
projeye okul yöneticileri, öğretmenler, aileler 
de dahil ediliyor. 
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EPDK, AR-GE’YE 11 MİLYON TL HARCADI
EPDK, bugüne kadar elektrik ve 
doğal gaz dağıtım şirketlerinin 
sunduğu 369 Ar-Ge projesinden 
137’sini kabul etti, bu projelerden 
32 tanesini sonuçlandı ve yakla-
şık 111 milyon lira harcadı.
19 Aralık tarihinde EPDK koordi-
natörlüğünde, Elektrik Dağıtım 
Hizmetleri Derneği (ELDER) ve Do-
ğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği 
(GAZBİR) iş birliğiyle Ankara’da 
gerçekleştirilen “3. Enerjide Ar-
Ge Çalıştayı”nda konuşan EPDK 
Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik 

ve doğal gaz iletim ve dağıtım 
şirketlerine tahsis ettikleri Ar-Ge 
bütçelerinde çok yol katettiklerini 
söyledi. 
Yılmaz, “Elektrik ve doğal gaz da-
ğıtım sistemimizin altyapısının 
uluslararası kalite standartları 
düzeyine ulaştırılması, yerlilik 
oranının artırılması, kayıpların 
ve maliyetlerinin düşürülmesi 
gibi hedefler doğrultusunda elekt-
rik ve doğal gaz iletim ve dağıtım 
şirketlerine Ar-Ge bütçeleri tahsis 
ettik. 2014 yılından itibaren Ar-Ge 

başvurularından kabul edilen ve 
tamamlanan projelere bakıldığın-
da, bu hedefler doğrultusunda çok 
yol aldığımızı söyleyebilirim. Ku-
rum olarak bugüne kadar elektrik 
ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin 
sunduğu 369 projeden 137’sini 
kabul ettik ve 32 tanesi sonuçlan-
dı. Kurumumuzca 2014 yılından 
bugüne kadar kabul edilen tüm 
projelerin yaklaşık maliyeti 111 
milyon liraya ulaştı” açıklamasını 
yaptı.

EPDK, YEKDEM İÇİN TOLERANS KATSAYILARINI AÇIKLADI
Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-
mu, YEKDEM’den yararlanacak 
lisanslı elektrik üretim tesisleri 
için 2018 yılında uygulanacak 
olan tolerans katsayılarını yayın-
ladı. Resmi Gazete’de yayımlanan 
ilana göre, kurum tarafından 13 
Aralık 2017 tarihli toplantıda alı-
nan karar uyarınca Yenilenebilir 

Enerji Kaynaklarının Belgelendi-
rilmesi ve Desteklenmesine İliş-
kin Yönetmeliğin 15. ve 18. mad-
delerinde lisanslı üretim tesisleri 
için tanımlanmış tolerans katsa-
yıları, farklı kaynak tipindeki te-
sisleri için 1 Ocak’tan tarihinden 
itibaren aşağıdaki şekilde uygula-
nacak.

Kaynak Tipi J Katsayısı

Kanal Tipi 0,9800

Rezervuarlı 1,0000

Rüzgar 0,9700

Jeotermal 0,9950

Biyokütle 0,9900

Güneş 0,9800

GAZDAŞ YENİ YILA İPSALA VE SÜLOĞLU’NA DOĞAL GAZ ARZI İLE BAŞLADI
Trakya’daki yeni yatırım bölge-
lerinde altyapı çalışmalarını sür-
düren GAZDAŞ, İpsala ve Süloğlu 
ilçelerinde altyapı yatırımlarının 
önemli bir kısmını tamamlayarak 
doğal gaz arzına başladığını duyur-
du. Konuyla ilgili açıklamada bu-
lunan GAZDAŞ Edirne İşletme Mü-
dürü Cumhur Pekdemir; İpsala ve 
Süloğlu ilçelerini temiz, ekonomik 
ve güvenli enerji kaynağı olan do-
ğal gaz hizmeti ile buluşturmaktan 
büyük bir mutluluk duyduklarını 
söyledi. Pekdemir sözlerini şöyle 
sürdürdü: GAZDAŞ olarak 10 yılı 
aşkın süredir gerçekleştirdiğimiz 
yatırımlarla Trakya bölgesinde do-

ğal gaz hizmeti sunduğumuz yerler 
arasına İpsala ve Süloğlu ilçeleri-
mizi de ekledik. Lisans alanımıza 
Ekim 2015 yılında eklenen İpsala 
ve Süloğlu’nda 8 milyon 550 bin 
TL yatırım yaparak 6 bin 100 yeni 
aboneye ulaşmak üzere ilk adımı 
attık. Bölgede yatırımlarımızı 2018 
yılında da sürdürerek, doğal gaz 
hizmetimizi İpsala ve Süloğlu ge-
neline yaymayı hedefliyoruz” dedi.

Doğal gaza geçecek vatandaşların 
iç tesisat kurulumları konusun-
da seçecekleri firmaların GAZDAŞ 
tarafından yetkilendirilmiş olma-
larına dikkat edilmesi gerektiğine 

dikkat çeken Pekdemir, iç tesisat 
konusunda yetkili firmaların lis-
tesine Gazdas.com web sitesi ve 
şirket işletme müdürlüklerinden 
öğrenilebileceğini de sözlerine ek-
ledi. 



PETROL ŞIRKETI BP GÜNEŞ ENERJİSİNE DÖNÜŞ YAPTI

İngiliz petrol şirketi BP, Avrupa’nın en büyük güneş yatırımcısı Li-
ghtsource’un yüzde 43’lük hissesi için 200 milyon dolara satın 

alarak güneş yatırımlarına geri döndü. İngiliz petrol şirketi BP, altı yıl 
önce çıktığı güneş enerjisi sektörüne geri dönüyor. Avrupa’nın en bü-
yük güneş enerjisi yatırımcısı olan Lightsource ve BP, dünya çapındaki 
güneş enerjisi gelişimine katkıda bulunmak için güçlerini birleştiriyor.

BP, Avrupa’nın büyük güneş geliştirme şirketi olan ve büyük ölçekli 
güneş projelerinin satın alınması, geliştirilmesi ve uzun vadeli yöne-
timi üzerinde yoğunlaşan Lightsource şirketinden yüzde yüzde 43’lük 
bir hisse için üç yılda 200 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı. 
Lightsource şirketinin adı Lightsource BP olarak değiştirilecek ve BP 
yönetim kurulunda iki sandalyeye sahip olacak. BP CEO’su Bob Dudley, 
“Güneşe geri dönmekten heyecan duyuyoruz ancak yeni ve çok farklı 
bir şekilde” açıklamasını yaptı.

ELDER ÜYELERI 2013 MİLYON TL YATIRIM YAPACAK

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, 
elektrik sektörü olarak 2016 - 2020 döneminde 

Ar-Ge’ye 203 milyon lira yatırım yapacaklarını belirte-
rek, iki yılda bunun yarısını gerçekleştirdiklerini söyle-
di. Ankara’da gerçekleştirilen ‘3. Enerjide Ar-Ge Çalış-
tayı’nda konuşan  Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği 
(ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, 
“2016-2020 yıllarını kapsayan 3. tarife döneminde 
elektrik dağıtım sektörü olarak 20 milyar TL’ye yakın 
yatırım yapmaktayız. Bunun 203 milyon TL’sini Ar-Ge 
yatırımları oluşturuyor. Bugün geldiğimiz noktada iki 
yılda bu yatırımların yüzde 50’sini gerçekleştirdiğimizi 
söylemek isterim” dedi.

ELDER olarak Ufuk 2020 kapsamında Avrupa Bir-

liği’nden hibe almaya hak kazanmış olan iki proje yü-
rüttüklerini belirten Çeçen, “Bu yıl sonunda tamamla-
nacak olan Smarter EMC2 projesi ile mevcut elektrik 
şebekesine yenilenebilir enerji kaynaklarını teknolojiyi 
kullanarak entegre ederken, 2019’da tamamlanacak 
olan PeakApp projesi ile tüketicilerin mobil uygula-
ma üzerinden elektrik tüketimlerini takip etmelerine 
imkan vererek enerji tasarrufuna teşvik etmiş olaca-
ğız. ELDER olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da sektörümüzde hizmet kalitesini ve müşteri 
memnuniyetini artırma yönünde şirketlerimiz arasın-
da sinerji sağlamaya; toplumumuza, ülkemize sundu-
ğumuz toplumsal, milli ve ekonomik faydayı artırmaya 
devam edeceğiz” dedi.

RES YARIŞMALARINDA EN ÇOK KAPASİTE POLAT ENERJİ’NİN OLDU

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından 
toplamda 2 bin 130 MW kapasite ve 32 bölge 

için düzenlenen ve dört gün süren RES önlisans iha-
leleri yarışmasında, tüm günler baz alındığında en 
fazla kapasiteye sahip olan şirket 462,90 MW ile Polat 
Enerji oldu. Dört gün boyunca Polat Enerji’ye tahsis 
edilen en yüksek kapasite 150,10 MW ile 12/Balıkesir 
R bağlantı bölgesi için planlanan Duygu RES projesi-
nin oldu. Polat Enerji’nin kazandığı ihalelerde en yük-
sek teklif fiyatı -0,65 USD/KWh ile 0,50 MW’lik kısmı 

alınan 31 / İstanbul (50 MW) bağlantı bölgesi için ger-
çekleşirken; en düşük teklif fiyatı -2,51 USD/KWh ile 
150,10 MW’lık kısmı alınan 12/Balıkesir R (160 MW) 
bağlantı bölgesi ve tamamı alınan 32/İzmir (50 MW) 
bağlantı bölgesi için gerçekleşti. Yarışmada dört gü-
nün sonuçlarında en yüksek kapasite alımında Polat 
Enerji’yi takip eden şirketler sırasıyla: Borusan EnBW 
Enerji (275,60 MW), Ataseven Group (241,80 MW), 
Özgül Holding (199 MW) ve Polimeks (170 MW) oldu. 
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DÜNYANIN İLK GÜNEŞ 
ENERJİLİ TRENİ SEFERE 

BAŞLADI

Byron Bay Railroad Company, dünyanın ilk tü-
müyle güneş enerjisi ile çalışan trenini Avust-

ralya’da kullanmaya başladı. Dünyanın ilk tamamıyla 
güneş enerjisiyle çalışan treni Avustralya’nın Byron 
Körfezi’nde New South Wales bölgesinde 3 km’lik ro-
tada hizmet vermeye başladı.

Byron Bay Railroad Company tarafından bazı yerel 
şirketlerle işbirliği içinde eski bir trenin restore edilip 
tavanına güneş panelleri döşenerek işletmeye alınan 
tren tamamıyla güneş elektriği ile çalışacak. Ancak 
trenin orijinal iki dizel motorundan biri, herhangi bir 
aksilik ihtimaline karşı dizel olarak bırakıldı.

Byron Bay Railroad Company’nin Kalkınma Direk-
törü Jeremy Holmes, dünyanın ilk güneşle çalışan tren 

projesini, “Biz harap bir tren bulduk, restore ettik ve 
4.6 milyar yıllık bir güç kaynağı ile güçlendirdik” diye 
özetledi. Gidiş dönüş bir günlük seferler için gerekli 
olan elektrik trenin çatısındaki paneller ve istasyonda 
30kW güneş panelleri ile 77kWh batarya tarafından 
sağlanacak.

KALYON, GÜNEŞ MODÜLÜ FABRİKASININ TEMELİ ATILDI

Türkiye’nin ilk güneş enerjisi ihalesini kazanan 
Hanwha-Kalyon Ortak Girişimi Grubu (OGG) 

tarafından YEKA-fotovoltaik hücre ve güneş modülü 

fabrikası ve AR-GE merkezi temel atma töreni yapıldı. 
Hanwha-Kalyon Ortak Girişimi tarafından YEKA-fo-
tovoltaik hücre ve güneş modülü fabrikası ve Ar-Ge 
merkezi temel atma töreni bugün 21 Aralık 2017 
Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirildi. Törene 
Başbakan Binali Yıldırım ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak da katıldı. Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı’nda geçtiğimiz mart ayında yapılan 
Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde bulu-
nan ve 1000 MW kapasite tahsisli Karapınar YEKA-1 
GES açık eksiltme ihalesini kazanan Kalyon-Hanwha 
OGG’nin ihale şartnamesi gereği yıllık 500 MW kapa-
siteli bir fotovoltaik güneş modülü üretim fabrikası da 
kurması gerekiyor. 

ÇAKRA ELEKTRİK, KARAMAN’A HES KURUYOR

Çakra Elektrik, Karaman’da Fariske Deresi üzerinde 22 MW kapasiteli Ketir HES kurmayı planlıyor. Çakra 
Elektrik Üretim Ltd. Şti. tarafından Karaman ili, Sarıveliler ilçesi, Fariske Deresi üzerinde 23,197 MWm / 

22,269 MWe kurulu gücünde Ketir Hidroelektrik Santrali’nin kurulup işletilmesi planlanıyor.
91 milyon 560 TL bedelli proje kapsamında regülatör, su alma yapısı, çökeltim havuzu, iletim tüneli, yükleme 

havuzu, cebri boru, santral binası ve kuyruksuyu kanalı yapılacak. Ketir Regülatörü ve HES projesi için yapım 
süresi toplam 2 yıl, projenin ekonomik ömrü ise yaklaşık 50 yıl olarak planlanıyor. Ancak periyodik bakım ve 
rehabilitasyon programlarıyla bu sürenin daha da uzatılabilecek.
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KIRIKKALE’YE 40 MW’LIK RES KURULUYOR

Atakaleres Elektrik, Kırıkkale’de 40 MW kurulu 
güçte Atakale Rüzgâr Enerji Santrali (RES) ku-

racak. Kırıkkale’nin Keskin ilçesine yapılacak olan Ata-
kale RES’in 40 MWm gücünde olması planlanıyor. 100 
milyon TL bedelli proje kapsamında ile yılda toplam 
140 milyon kWh elektrik üretimi öngörülüyor. Üretilen 
elektrik yaklaşık 3 km’lik 154 kV 2x1272 MCM ENH ile 
Hacılar- Kesikköprü Enerji İletim Hattı’na girdi-çıktı 
yöntemiyle bağlanarak ulusal enterkonnekte sisteme 
aktarılacak. Tesise kurulacak 27 adet türbinin ilk beşi 
(T1, T2, T3, T4, T5) 3.6 MW, diğer 22 türbin (T6, T7....
T27) ise 1 MW ünite gücüne sahip olacak. Santralin 
inşaat aşamasında 45 kişi, işletme aşamasında ise 
10 kişi çalışacak

DOĞU SİBİRYA HATTININ İKİNCİ AYAĞI TAMAMLANDI

Çin, Rusya’dan petrol ve doğal gaz alımı için Doğu 
Sibirya Pasifik Okyanusu boru hattının ikinci 

ayağı işletmeye alındı. China National Petroleum Corp 
(CNPC) şirketinin inşasına Ağustos 2016’da başladığı 
941.8 km’lik ikinci hat Çin’in Heilonhgjiang ayeletinin 
Mohe kentinden sınır kenti Daqing’e uzanacak. Hattın 

ikinci ayağı yılda 15 milyon ton petrol taşıma kapasi-
tesine sahip. Hat tam kapasite ile işletildiğinde Mohe 
istasyonuna saatte 3912 metreküp gaz da taşıyacak. 
Rusya’nın sınırındaki Hattan 2011 yılından bu yana 
yılda 15 milyon ton Rus ham petrolü Çin’e gönderili-
yor. Hattın ilk ayağıyla şu ana kadar toplam 10 milyon 
ton petrol taşındı. Hat ile taşınacak Rus petrolünün 
Batı Teksas ve Brent petrollerine alternatif olacağı 
tahmin ediliyor.

Heilongjiang Eyaleti Valisi Li Haitao geçen yıl 
yaptığı açıklamada, Sibirya’nın Gücü Doğal Gaz Boru 
Hattı Projesi kapsamında kendi topraklarından geçe-
cek kısmı için de çalışmalara başladıklarını kaydetti. 
Hattın yılda 38 milyar metreküp doğal gaz taşıması 
planlanıyor. Sibirya’nın Gücü 2019 yılında doğal gaz 
sevkiyatına başlaması bekleniyor. 

ÇERNOBIL’IN ARAZİSİNE GÜNEŞ SANTRALİ KURULACAK

Ukrayna, dünyanın en büyük nükleer güç felake-
tinin yaşandığı Çernobil’de Rodina ve Enerparc 

şirketleriyle 1 MW’lık güneş santrali kuracak. Dünyanın 
en etkili nükleer kazasından 30 yıl sonra Çernobil’in gü-
venli, yenilenebilir bir enerji merkezine dönüştürülmesi 
için ilk adım atılıyor. Dünya çapında tam 60 şirketle gö-
rüşen Ukrayna hükümeti, Ukrayna mühendislik şirketi 
Rodina Energy Group Ltd. ve Alman yenilenebilir enerji 
şirketi Enerparc AG ile birlikte Çernobil nükleer santra-
line 1 MW güç kapasiteli güneş paneli kuracak. 

Ukrayna hükümetinin kurmayı planladığı güneş 
enerjisi santrallerinin ilki olan santralin yaklaşık 1 
milyon euroya mal olması ve inşaasına önümüzdeki 
yıl başlanması öngörülüyor. Rodina ve Enerparc böl-
gede toplam 99 megawattlık güneş enerjisi santralle-
ri daha kurmak için 100 milyon euro yatırım yapmayı 
planlıyorlar. Ukrayna hükümetinin de bölgede ucuz 
arazi sağlayarak bu çalışmaları teşvik ettiği kaydedi-
liyor.
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Günsel, ABD Mühendislik 
Akademisi’ne kabul edildi 

Shell’in global düzeyde üst yöneticilerinden Selda 
Günsel, ABD Mühendislik Akademisi’ne kabul edildi. 
Shell Global Madeni Yağlar Tedarik Zinciri Ürün ve Ka-
liteden Sorumlu Genel Müdürü Selda Günsel, Washin-
gton DC’de gerçekleşen ABD Mühendislik Akademisi 
(NAE) yıllık toplantısında görevine başladı.

Dünyanın en seçkin akademilerinden biri olan ve 
yeni üyelerini 2 bini aşkın mevcut üyesinin seçimiyle 
kabul eden NAE üyelik davetinde, Günsel’in ‘karbon 
salımlarını azaltarak küresel enerji talebini karşılamak 
için üstün yakıt ve madeni yağlar geliştirip üretmedeki 
liderliği’nin etkili olduğu belirtildi. 

“ABD Mühendislik Akademisi’ne seçilmek ABD’de 
bir mühendise verilen en büyük profesyonel onur” 
diyen Günsel, “Kariyerimin ilk günlerinden beri hep 

alanımdaki birkaç kadından biri oldum. Sektörel kon-
feranslara gittiğimde, 1500 erkeğe karşın sadece üç 
kadın olurdu. Hiçbir zaman istenmediğimi hissetme-
dim ancak itibarımı oluşturup devam ettirmek için çok 
çalıştım. Zaman içinde sektördeki cinsiyet dengesini 
ve çeşitliliği iyileştirdiğimizi düşünüyorum ancak hala 
atmamız gereken çok büyük adımlar var” dedi. 

Özdağlar, MIT’de bölüm başkanı oldu
Prof. Dr. Asuman Özdağlar, dünyanın en prestijli 

okullarından Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bö-
lüm Başkanı oldu. Massachusetts Institute of Tech-

nology’den (MIT) yapılan açıklamaya göre, 2012 yı-
lından beri MIT Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar 
Bilimleri bölümünde akademisyen olarak çalışan Prof. 
Dr. Asuman Özdağlar, 1 Ocak 2018 itibarıyla MIT’nin 
Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri başkanı 
olarak görev yapacak.

1974 doğumlu olan Özdağlar, ODTÜ Elektrik-E-
lektronik mezunu. Yüksek lisans ve doktorasını MIT 
(Massachusetts Institute of Technology)’de yaptı. 6 
kez Bülent Kerim Altay Ödül’ünü kazanan Özdağlar, 
ODTÜ’den 4’e yakın bir ortalamayla mezun olmuş. 
Özdağlar Microsoft, NATO, MIT Lisansüstü Öğrenci 
Konseyi Öğretim Ödülü, NSF kariyer ödülü gibi birçok 
ödülün sahibi.

Anel Elektrik’e iki GMY atandı
Anel Elektrik’in genel müdür yardımcılığı görevle-

rine Tolga Tutum ve Mustafa Parapan atandı. Yönetim 
kurulu, proje direktörü olarak görev yapan Mustafa 
Parapan’ı Asya ve Avrupa Bölgeleri Taahhüt Projeleri 
Genel Müdür Yardımcılığına, bir başka proje direktörü 
olarak görev yapan Tolga Tutum’u ise Ortadoğu ve Af-
rika Bölgeleri Taahhüt Projeleri Genel Müdür Yardım-
cılığına atandı. 

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üni-
versitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan 
Tolga Tutum, profesyonel iş hayatına öğrenciyken Cege-
lec AEG’de başladı. Şubat 2009’da Anel Elektrik bünye-
sine katılan Tutum, farklı pozisyonlarda yöneticilik yaptı. 
1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik ve Elekt-
ronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Mustafa 
Parapan ise Anel bünyesine 2000 yılında katıldı. 
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“Yılın Enerji İnsanı” Fatih Birol 
seçildi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı ve IICEC Onursal Başkanı Dr. Fatih 
Birol, Financial Times tarafından “Yılın Enerji İnsanı” seçildi. İngiliz gazetesi Fi-
nancial Times 18 Aralık 2017 tarihli “Yılın Enerji İnsanı: Fatih Birol, IEA” başlıklı 

yazısında Uluslararası Enerji Ajansı’nın Başkanı ve IICEC Onursal Başkanı olan 
Dr. Fatih Birol’u “Yılın Enerji İnsanı” seçerek şu ifadeleri kullandı: 

“Son 10 yılda IEA’nın veriler ve fikirler konusunda vazgeçilmez bir kaynak 
haline gelmesindeki başlıca rolü eski başekonomist ve şimdiki başkanı Dr. 
Fatih Birol oynadı. Dr. Birol IEA’nın kuruluş hedefini gözardı etmeden ener-
ji güvenliği tanımını bugünün gerçekleri olan iklim değişikliği, şehirlerde 
hava kalitesi ve enerjiye erişim gibi konuları kapsayacak şekilde genişlet-
ti.” 

Dr. Fatih Birol, 1995 yılında IEA’ya katılmadan önce altı yıl süreyle Vi-
yana’da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) bünyesinde görev yaptı. 

Kamuda atamalar hız kesmiyor
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne, Elektrik Üre-

tim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Murat Zekeriya Aydın atandı. Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanlığı’nın Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri, Strateji Geliştir-
me Başkanlığı, EÜAŞ ve BOTAŞ’a atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna 
göre, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcı-
sı Murat Zekeriya Aydın atandı. Aydın aynı zamanda Elektrik Üretim A.Ş.’de açık 
bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütecek. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ba-
kanlık Müşaviri Serkan Keleşler getirildi. Strateji Geliştirme Başkanlığı’na 
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ömer Sami Yapıcı 
atandı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü 
Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Genel Müdür Yardımcısı Abdulvahit Fi-
dan’ın yeniden atanması da uygun görüldü.

Teksan Jeneratör Pazarlama Direktörlüğü’ne Mutlu atandı 
Teksan Jeneratör Pazarlama Direktörlüğü görevine 

yeni bir isim atandı. Elektrik ve elektronik sektörünün 
tanıdığı bir isim olan Zafer Mutlu 1 Aralık 2017 tarihi 
itibarıyla Teksan Jeneratör Pazarlama Direktörlüğü gö-
revini yürütecek.

Teksan Jeneratör’deki yeni görevine başlayan Zafer 
Mutlu, şirketin pazarlama süreçlerinin en etkin çözüm-
lerle yönetilmesi ve pazardaki yerinin daha da güçlendi-
rilmesi amacıyla projeler geliştirilmesine odaklanacak.  

Elektrik ve elektronik sektöründe uzun yıllara daya-
nan bir tecrübeye sahip Mutlu, 1998 yılında çalışmaya 
başladığı Schneider Electric bünyesinde satış, pazar-
lama ve iş geliştirme birimlerinde çeşitli görevler üst-
lendi. Daha sonra CEDETAŞ Elektromekanik’te Satış ve 
Pazarlama Müdürlüğü, EAE Elektroteknik’te Aydınlatma 
Ürünleri Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevlerini yü-
rüttü. 1969 yılında doğan Mutlu, İstanbul Teknik Üni-
versitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun. 
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Elektrik üretim sektörü, dört gözle “kapasite me-
kanizması” uygulamasını bekliyor. Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK), bu konuda hazırlanan 
ve usul-esasları içeren yönetmeliği, Başbakanlığa 
gönderdi. Yönetmeliğin, kısa süre içinde Resmi Ga-
zete’de yayımlanması ve uygulamaya geçmesi bek-
leniyor.. Kapasite mekanizması, elektrikte arz yönlü 
ortaya çıkacak olası sorunlara karşı kullanılacak bir 
sistem. Bazı santraller, mekanizmaya dahil edilecek 
ve bu santralere kapasite için ayrılan güç karşılığın-
da belli bir miktarda (megavat başına belirlenecek 

tutar üzerinde) ödeme yapılacak. Mekanizma kapsa-

mındaki santrallere, sistem gereğince çalışsa da ça-

lışmasa da bu ödemenin yapılacağı belirtiliyor. Öde-

meleri, yasa gereği Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 

yapacak. Kapasite mekanizmasının yıllık maliyetinin 

3 milyar TL dolayında olacağı hesaplanıyor.

Bu maliyetin karşılanması konusunda ilk adım 

olarak değerlendirilen önemli bir karar alınarak TE-

İAŞ’ın kontrolündeki iletim hatlarını kullanma tarife-

leri artırıldı. 

Kapasite mekanizmanın maliyetini 
üretici ve tüketici karşılayacak
Elektrikte arz yönlü sorunları önlemek üzere hayata geçirilecek olan “kapasite mekanizması”nın 
maliyeti 3 milyar TL düzeyinde olacak. TEİAŞ, maliyet konusunda ilk adımı atarak sistem kullanım 
bedellerini artırdı. Artış üretim tarafında yüzde 61,46, tüketimde ise 73.57 olarak belirlendi
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Deniz Suphi 

1 Ocak 2018’ten geçerli olmak üzere yeni 
tarife şöyle:
• Kapasite üzerinden alınan sistem kullanım bedel-

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

de 73.57 oranında artırıldı.
• Üretici tarafından iletim sisteminden nakledilen 

her bir KWh üzerinden alınan sistem kullanım 
bedelleri, yüzde 11.98 oranında ve sistem işletim 
bedeli de yüzde 21.63 oranında düşürüldü.

• Tüketim tarafında alınan alınan sistem kullanım 
bedelleri de yüzde 5.06 oranında ve sistem işle-
tim bedeli yüzde 15.86 oranında düşürüldü.
TEİAŞ’ın sistem kullanma bedellerini üretim ta-

rafında yüzde 61.46, tüketim tarafında yüzde 73.57 
oranında artırmasının gerekçesini sektöre sorduk. 
Sektör temsilcileri, kapasite mekanizması hazırlık-
larına işaret ederek, “İletim bedellerindeki bu yük-
sek artışın görünen temel nedeni şudur: Bilindiği 
gibi kapasite kiralamaya gidilecek. TEİAŞ’a ilave ek 
maliyet söz konusu. Bu artışlarla söz konusu mali-
yetin bir kısmının karşılanması hedefleniyor” yoru-
munu yaptılar. 

KAPASİTE YASASI
7 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanan yatırım-

ların proje bazında desteklenmesini öngören 

torba yasada, kapasite piyasası oluşturulması-

na olanak sağlayan madde şöyle: Arz güvenliği-

nin temini için gerekli yedek kapasite de dâhil 

olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin 

oluşturulması ve/veya sistem güvenliğinin te-

mini için güvenilir kurulu güç kapasitesinin 

korunması amacıyla yerli kaynaklara öncelik 

veren kapasite mekanizmaları oluşturulur. TE-

İAŞ tarafından yapılması gerekecek ödemeler 

iletim tarifesi hesaplamalarında dikkate alınır. 

Mekanizmaların oluşturulmasına ilişkin usul 

ve esas Bakanlık (Enerji Bakanlığı) görüşü alı-

narak kurumca (EPDK) düzenlenir.”

▶ Kapasite mekanizmanın maliyetini üretici ve tüketici karşılayacak
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TÜRK ENERJİ ŞİRKETLERİ, 

YURTDIŞI 
YATIRIMLARINI 
SEVDİ
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 KAPAK   
Z. Işık Adler 

Enerji şirketleri bir yandan yurtiçindeki yatırımlarını artırırken diğer yandan yurtdışındaki 
fırsatları da kolluyor. Son yıllarda Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu, Afrika gibi ülkelerdeki Türk 
yatırımlarının sayısı artıyor. Rüzgardan güneşe, petrolden doğal gaza kadar geniş bir yelpazeye 
yayılan bu yatırımlar arasında santral inşaatları da büyük bir yer kaplıyor. Birçok şirketin 
de henüz yatırıma başlamamış olmalarına karşın farklı coğrafyalarda yatırım fırsatlarını 
kolladıkları, ekipler oluşturdukları ve çok sayıda ülkeyi merceklerine aldığı biliniyor. Gelecek 
yıllarda Türk yatırımcıların adını uluslararası areneda daha fazla duyacağız

▶ TÜRK ENERJİ ŞİRKETLERİ, YURTDIŞI YATIRIMLARINI SEVDİ
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2000’li yıllarda enerjide başlayan liberalizasyon 
süreci, kısa bir zamanda dev bir özel sektör yarat-
tı. Türkiye’nin önde gelen holdinglerinin en önemli 
faaliyetleri arasına giren enerji, birçok yeni şirketin 
doğup büyümesini sağladı. Şu anda yüz milyarca 
dolarlık büyüklüğe sahip olan Türkiye enerji sektö-
ründe faaliyet gösteren şirketler, büyüklük sırala-
masında da ülkenin en güçlü şirketleri olarak göze 
çarpıyor. 

Türkiye’de hala yapılacak çok iş, kat edilecek çok 
mesafe var. Elektrik ve doğal gaz dağıtımının nere-
deyse tamamının özelleştirilmiş olmasına karşın 
özellikle üretim tarafında ciddi bir potansiyle göze 
çarpıyor. Termik, yenilenebilir enerji ve nükleer hala 
bakir alanlar olarak görülüyor. Yerli enerji şirketleri, 
bir yandan bu potansiyeli değerlendirirken bir yan-
dan da bölgenin önemli oyuncuları arasına girmeye 
başladı. Sizin de dikkatinizi çekmiştir, son yıllarda 
enerjinin önemli oyuncuları, yurtiçi kadar yurtdışına 
da yatırım yapmaya başladı. Yılın ilk kapak habe-
rinde Türk enerji şirketlerinin yurtdışı yatırımlarını 
mercek altına aldık. Bu konuda yapılmış bir toplu 
çalışma yok maalesef. Biz de bugüne kadar elimize 
ulaşan bilgileri, arşivimizi tarayıp, şirketlerle bağ-
lantı kurup bu alandaki girişimleri bir araya getirdik. 
Elbette arada ulaşamadıklarımız olmuştur ancak 
ilk etapta hedefimiz, göze çarpan büyük yatırımları 

mercek altına almaktı. Eminiz ki bir sonraki çalış-
mamızda bu liste, daha kabarık hale gelecek. Birçok 
şirketin de yurtdışı yatırım olanaklarını araştırmak 
üzere yeni departmanlar kurduğunu biliyoruz. Bu da 
gelecekte daha fazla yurtdışı yatırımı haberi duyaca-
ğımız anlamına geliyor. 

Aslında yurtdışı yatırımları iki ayrı çerçevede 
incelemek gerekiyor. Birincisi halihazırda enerji 
santralı işletenler, ikincisi ise anahtar teslim enerji 
üretim tesisleri yapanlar… Biliyorsunuz Türk müte-
ahhitlik sektörü, dünyada oldukça önemli bir nokta-
da. İşte bazı şirketlerimiz, bu alandaki deneyimlerini 
enerji ile birleştirip enerji santrali inşaasında uzman 
hale geldi. Bu alanda Çalık Enerji ve Enka Enerji, çok 
farklı ülkelerde çok sayıda başarılı projeye imza at-
mış durumda. 

Yatırımların dağılımını incelediğimizde ilk sırada 
çevre ülkelerin yoğunluğu dikkati çekiyor. Arkasın-
dan Türk Cumhuriyetleri ve Afrika geliyor. Ancak 
Türk şirketlerinin yenilenebilir enerjideki deneyim-
lerini artırmasıyla dünyanın farklı yerlerine yayıla-
caklarını söylemek mümkün. 

Zorlu Enerji, Pakistan ve İsrail’de büyüyor
Yurtdışına ilk yatırım yapan şirketlerin arasında 

Zorlu Enerji geliyor. Yüzde 100 hissesine sahip oldu-
ğu Zorlu Enerji Pakistan tarafından, Jhimpir bölge-
sinde hayata geçirilen rüzgar santrali, 2013 yılında 
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ticari faaliyete başladı. Pakistan’ın ilk rüzgar santrali 
olma özelliğine sahip olan tesis, yılda yaklaşık 159 
milyon kWh elektrik üretiyor. 20 yıl boyunca yılda 
350 bin hanenin aydınlanmasını sağlayacak olan 
santral, Project Finance dergisi tarafından 2011 
yılında “Ortadoğu’nun En İyi Yenilenebilir Enerji Fi-
nansmanı Ödülü”ne layık görülmüştü. Rüzgar yatı-
rımlarını güçlendirmek isteyen Zorlu Enerji, Jhim-
pir’de kurulacak 30 MW’lık hibrit enerji santrali için 
ön lisansını geçtiğimiz yıl aldı. 

Zorlu Enerji’nin bu ülkedeki bir diğer projesi ile 
güneşle ilgili. 2017’de güneş enerjisi alanında ye-
nilikçi çözümler sunmak üzere First Solar şirketi 
ile özel bir işbirliği gerçekleştirerek First Solar’ın 
performansı yüksek ince film fotovoltaik (PV) güneş 
panellerinin Doğu Avrupa, Avrasya ve Doğu Akde-
niz bölgelerinde yer alan 26 ülkedeki satışında beş 
yıl boyunca tek yetkili distribütör olan Zorlu Enerji, 
2017’de Pakistan’da 100 MW’lık solar park güneş 
enerjisi yatırımına imza atarken 200 MW’lık ikinci 
proje için imzaladığı niyet anlaşması ile bu ülkede-
ki güneş enerjisi yatırımlarının kurulu gücünü 300 
MW’a ulaştırma hedefi koydu. 

Zorlu Enerji, Filistin’e elektrik sağlayacak olan 
güneş enerji santrallerinin kurulması ve işletilmesi-
ne yönelik olarak Filistin’in elektriğinin yüzde 25’ini 
tek başına sağlayan elektrik dağıtım şirketi JDECO 
(Jeruselam Electricity Distribution Company) ile kar-
şılıklı niyet anlaşması (MoU) imzaladı. 

Zorlu Enerji Grubu, İsrail’de ise yüzde 25 ortak-
lıkla kurulan bir doğal gaz çevrim santrali ve yüzde 
42,15 ortaklıkla kurulan iki doğal gaz kojenerasyon 
santraline sahip. Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali, 
İsrail’in enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 6’sını tek 
başına karşılayabiliyor. Santralin ürettiği elektrik, İs-
rail’deki resmi ve özel kurumlarla ülkenin ana müş-
terilerine satılıyor. 126,4 MW’lik Ramat Negev ve 
64,5 MW’lik Ashdod Doğal Gaz Kojenerasyon Sant-
rali de devreye girdi. Zorlu Enerji’nin İsrail yatırım-
ları, ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 7’sini karşılıyor. 

Gama ilk santralini 2006’da kurdu 
Son yıllarda Türkiye’de hem kendisinin kurduğu 

hem de satın aldığı santrallerle kapasitesini artıran 
Gama Enerji, yurtdışındaki ilk yatırımını 2006 yılında 
yaptı. İrlanda’daki Tynagh Doğalgaz Kombine Çev-
rim Santrali projesini kazanan Gama Enerji, 384.5 
MW kapasiteli santralı sözleşmenin imzalandığı 

2004 yılından başlamak üzere 30 yıl süreyle işletme 
hakkına sahip. 

Aksa Enerji, Afrika’yı mesken tuttu
Türkiye’de dağıtım ve üretim sektöründe faaliyet 

gösteren Aksa Enerji, uzun yıllardır sürdürdüğü Af-
rika çalışmalarının meyvelerini almaya başladı. Şir-
ket, Türkiye’de rekabet şansı azalan enerji santral-
lerini yurtdışında acil enerji ihtiyacı olan ülkelerde 
değerlendirilerek yüksek marjlı, dolar bazlı getiri ya-
ratacak projelerde kullanmak üzere harekete geçti. 
Bu kapsamda, Gana Cumhuriyeti’nde 370 MW kurulu 
güçte enerji santrali kurulması ve üretilen elektriğin 
beş yıl süreyle dolar bazlı garantili satışı için anlaş-
ma imzaladı. 

Gana Santrali’nin 11 motordan oluşan 192,5 MW 
kurulu gücündeki bölümü ticari faaliyetine başladı, 
2017’de santralin kurulu gücünün 250 MW olarak 
belirlenen ilk faz kurulu gücünün üzerine çıkarılarak 
300 MW’ın üzerine taşıma projesi de tamamlandı. 

Aksa’nın ikinci projesi ise Madagaskar Cumhuri-
yeti’nde oldu. Ülkeye 120 MW kurulu güçte bir HFO 
santralinin kurulması ve üretilen elektriğin 20 yıl 
süre ile garantili satışının yapılması amacıyla yüz-
de 58,35’i Aksa Enerji’ye, yüzde 41,65’i yerel ortağa 
ait olmak üzere Mauritius’da yerleşik Aksaf Power 
Ltd adında bir şirket kuruldu. 5 Eylül 2017 tarihinde 
66 megavat kurulu güçteki santralin ilk fazı üretime 
başladı. Yılda 500 milyon kilovatsaat elektrik ürete-
cek olan santral, Madagaskar’ın toplam enerji ihtiya-
cının yüzde 34’ünü karşılayacak. 

Anadolu Grubu yatırım için Gürcistan’ı seçti
Anadolu Grubu, yenilenebilir enerji alanındaki yurt-

dışı yatırımının ilkini Gürcistan’a yaptı. İnşaatına 2010 

ENERJİ PANORAMA • Ocak 2018 • 25

▶ TÜRK ENERJİ ŞİRKETLERİ, YURTDIŞI YATIRIMLARINI SEVDİ



yılında başlanan, 90 MW kurulu gücündeki Paravani 
Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali yatırımı 2014 yı-
lının Eylül ayında faaliyete geçti. Şirket yaptığı açıkla-
mada, Paravani Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali 
yatırımı ile birlikte Gürcistan’da yenilenebilir enerjinin 
özellikle hidroelektrik santralleri alanında yeni projeler 
geliştirildiğini belirtti. Yakın zamanda yeni yatırımlar 
haberlerinin geleceği kulislerde konuşuluyor. 

Karadeniz Holding, gemi filosuyla büyüyor
Karadeniz Holding, tescilli markası olan Power-

ship gemi ya da platform üzerlerine kurulu tümüyle 
entegre yüzer enerji santralleri ile dünyanın dört bir 
yanına elektrik enerjisi satıyor. Powership filosu, çift 
yakıt elektrik motoru teknolojisiyle tasarlanarak inşa 
edildi ve kombine çevrim gaz tribünleriyle verimlili-
ği maksimuma çıkaracak şekilde faaliyet gösteriyor. 
Gemiler, akaryakıt (HFO), doğal gaz ve LNG ile çalı-
şabilecek yakıt esnekliğiyle, yatırım masrafı olmak-
sızın elektrik üretimini en düşük maliyetle garanti 
ediyor. 2010’dan günümüze 15 Powership üretilmiş 
ve toplamda 3 bin MW’ı aşan kurulu güçle faaliyet 
gösteren Karadeniz Holding, ek olarak Karpowers-
hip filosuna, şu an inşa halinde veya hazırlık aşama-
sında olan toplamda 5 bin MW kapasiteye sahip 18 
yeni enerji gemisi ekleyecek. 

Dağıtımdaki tek yatırım Kosova'da
Kosova Çalık Limak Energy Sh.A. (KEDS), Avru-

pa’nın en genç ülkesi Kosova’da, elektrik dağıtım 
ve perakende alanında faaliyet gösteriyor. Haziran 

2012’de ihalesi yapılan ve 26.3 milyon euro değer 
biçilen şirket, faaliyetine 2013 yılında başladı. 

Yüzde 50-50 ortaklıkla kurulan Çalık-Limak Ko-
sova Enerji Şirketi, 

enerji dağıtım organizasyonlarını yeniden yapı-
landırarak yeni teknolojilerin ve etkin tedbirlerin ha-
yata geçirilmesini sağlayarak operasyonel verimlili-
ğini artırdı. Kosova’da elektrik dağıtımı ve perakende 
alanında tek şirket olan KEDS, ülkenin elektrik ener-
jisi tüketiminin yüzde 100’ünü karşılıyor. 

Espe Enerji, güneşle yurtdışına açıldı 
Dünya ülkelerinin tamamında artan nüfusun ve 

gelişen sanayinin oluşturduğu enerji talebini karşı-
layabilmek adına yenilenebilir enerji kaynaklarıyla 
elektrik üretimini amaç edinen Espe Grup, yatırım-
larını bu strateji doğrultusunda geliştiriyor. Espe 
Enerji’nin yurtdışı yatırım projeleri kapsamında ilk 
olarak 2011 yılında Bulgaristan’ın Pleven bölgesinde 
5 MW büyüklüğünde güneş enerjisi santrali devreye 
aldı. Ardından 2012 yılında yine aynı ülkenin Burgas 
bölgesinde 3,1 MW ve Pazarcık bölgesinde 2,4 MW 
büyüklüğünde güneş enerji santralleri faaliyete geç-
ti. Şirket, başka ülkelerde de güneş yatırımları için 
çalışmalarını sürdürüyor. 

Çalık hem üretim hem de santral yapıyor
Enerji sektörünün uluslararası anlamdaki en bü-

yük Türk oyuncularının başında Çalık Enerji geliyor. 
Şirket, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Asya’da 
çok sayıda santral inşaa ettiği gibi bu santrallerden 
bazılarının işletimini de yapıyor. 
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Şirketin önemli projelerinden biri Yemen’deki 
Aden Basit Çevirim Elektrik Santrali. Anahtar tes-
lim projenin inşaa süresi 90 gün sürmüştü. Haziran 
2016 tarihinde tamamlanan diğer proje ise Türk-
menistan’daki Watan Basit Çevrim Elektrik Santrali. 
254 MW kapasiteli santralin inşaasını Çalık Enerji 
yaptı. Mayıs 2017 yılında tamamlanan Malawi’de Te-
dzani-4 HES projesinde ise şirket, santralin gücüne 
18 MW’lık bir ek ünite yaptı. 

Çalık Enerji’nin imza attığı bir diğer proje ise Aş-
kabat Şehri Enerji Temininin Güvenilirliğini Arttırma 
Projeleri oldu. Birkaç fazda yapılan proje, 2016 yılın-
da teslim edildi. Özbekistan’da hayata geçirilen pro-
jeler ise Navoi-2 Doğal Gaz Çevrim ve Isı Santrali ile 
Nemengan eyaletindeki Turakurgan Kombine Çev-
rim Elektrik santrali oldu. İki proje bitmiş durumda 
Turakurgan projesinin ise 2020 yılında tamamlan-
ması öngörülüyor. 

Türkmenistan’da ise Mary-2 ve Mary-3 Kombi-
ne Çevrim Elektrik Santrali inşaatlarını Çalık Enerji 
yaptı. Aynı ülkede 2015 tarihinde teslim edilen bir 
başka proje ise Derweze Basit Çevrim Elektrik Sant-
rali oldu. Ahal-2 ve Ahal-3 santralleri de şirketin üst-
lendiği anahtar teslim projeler arasında bulunuyor. 

Libya’nın başkentinde 550 MW’lık Al-Khums Ba-
sit Çevrim Elektrik Santrali’nin inşaatı ise ülkede 
yaşanan sorunlar nedeniyle uzadı. Bu yıl tamamlan-

ması beklenen santralin bakımını da 12 yıl boyunca 
Çalık Enerji yapacak. 

Çalık Enerji, Gürcistan’ın enerji sektöründe son 
dönemdeki en büyük yatırımlarından biri olan Gar-
dabani Doğal Gaz Kombine  Çevrim Santrali Proje-
si’nin yapımını da üstlendi. Enerji çeşitliliğine büyük 
katkı sağlayacak olan proje, 2015 yılı itibariyle Gür-
cistan’ın toplam kurulu gücünün yüzde 8’ini oluştur-
makla beraber, yılda ürettiği 1,8 milyar kilovat saat 
elektrik enerjisi ile Gürcistan’ın elektrik ihtiyacının 
yüzde 15’ini tek başına karşılayabilecek kapasiteye 
sahip. 

Ekim 2013 tarihinde yapımına başlanılan Gar-
dabani Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali Projesi, 
beklenenden kısa sürede tamamlanarak, 22 Tem-
muz 2015 tarihinde  üretime başladı. Çalık Enerji, 
Irak Enerji Bakanlığı ile birlikte Nainawa Basit Çev-
rim  Elektrik Santrali’nin inşaatını 2014 yılında ta-
mamladı. 750 MW kapasiteli santralde ham petrol, 
doğal gaz ve dizel yakıt kullanılabiliyor. 

Bilgin Enerji, Irak’la dışa açıldı 
Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımlarıy-

la dikkat çeken Bilgin Enerji Grubu, Mehmet Emin 
Karamehmet ve Mehmet Sepil tarafından kurulan 
Londra merkezli enerji şirketi Genel Energy’ye yüz-
de 10,5 hisseyle ortak oldu. 2016 yılında yapılan bu 
satın alma ile Bilgin Enerji, hissedarlarını daha çok 
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Batılı fonların oluşturduğu Genel Energy’de ikinci 
büyük hissedar olarak petrol ve gaz sektörüne gir-
miş oldu. Kuzey Irak’ta petrol ve doğal gaz çıkarmak 
üzere 2011’de kurulan Genel Energy’nin ülkede top-
lam 6 bölgede petrol, gaz arama ve çıkarma ruhsatı 
bulunuyor. Şirket, Taq Taq ve Tawke sahalarında fiili 
olarak petrol üretimi yapıyor.

Enka Enerji’nin yurtdışı projeleri ödül aldı 
Dünyanın her yerinde çok sayıda projeye imza 

atan Enka Holding’in iştiraki olan Enka Enerji, yükle-
nici olarak bugüne kadar petrol, gaz ve petrokimya 
sektöründe mühendislik, satın alma, imalat, inşaat, 
devreye alma ve operasyon aktiviteleri ile upstream, 
midstream, downstream ve enerji üretimi projele-
rinde yer aldı. Enka, Rusya Federasyonu, Kazakistan, 
Irak, Libya, Gürcistan, Azerbaycan ve Suudi Arabis-
tan’da, değeri 7.6 milyar doları olan petrol ve  gaz 
projesini tamamladı. 

Petrokimya Grubu’nun, bugüne kadar bitirdiği 
önemli projeler ise şöyle: Trans Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı (TANAP) Projesi, Türkiye Tengiz Petrol 
Sahası, İkinci Üretim Genişleme Projesi, Kazakistan 
Crude Shipment Capacity Yeni Tank Çiftliği Projesi, 
Kazakistan Kaşagan Petrol Sahası Geliştirme Pro-
jesi, Kazakistan Sahalin I ve II Kara Üretim Tesisleri, 
Sahalin Adası, Rusya Federasyonu DeKastri Petrol 

İhracat Terminali, Rusya Federasyonu Khabarovsk 
Rafinerisi, Yapısal Çelik ve Mekanik Montaj İşleri, 
Rusya Federasyonu Majnoon Petrol Sahası Geliş-
tirme Ön Üretim Tesisleri, Irak Kuzey Rumaila Ham 
Petrol Pompa İstasyonu Projesi, Irak West Qurna 1 
Petrol Sahası Geliştirme Projesi, Irak Güney Kafkas-
ya Boru Hattı Genişleme ve İstasyonlar Projesi, 

Enka Enerji, yurtdışında elektrik üretim sant-
rallerine de imza attı. Şirket, 2017’de ortağı Gene-
ral Electric ile Irak’ta 750 MW kapasiteli Samawa 
Kombine Çevrim Santrali ile yine 750 MW’lık Dhi Qar 
Kombine Çevrim Santrali projelerinin kontratlarını 
imzaladı. 2016 yılında ise Irak’taki Bazyan 500 MW 
Basit Çevrim Elektrik Santrali ve Najybia 4×125 MW 
Basit Çevrim Elektrik Santrali projelerini bitirdi. 

Enka Rusya’nın Yayva kentinde tamamladığı, 411 
MW kurulu güce sahip elektrik santrali projesinde-
ki başarısından dolayı, 2013 yılında ENR tarafından 
“Enerji & Endüstri Kategorisinde”, “En İyi Küresel 
Proje” ödülünü aldı. Öte yandan Süleymaniye Ba-
ğımsız Elektrik Projesi’nin (IPP) basit çevrimden 
kombine çevrim teknolojisine dönüştürülmesi ama-
cıyla MGH-Mass Group Holding Ltd. ile Enka arasın-
da bir anlaşma da imzalandı. Enka, 2015 yılında da 
Rusya’da Berezovskaya Kömür Santrali Projesi ile 
Erbil’de 500 MW Basitten Kombine Çevrim Elektrik 
Santrali’ni bitirerek teslim etti. 
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BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR

Sektörel Fuarcılık A.Ş. 
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Fax +90 212 334 69 70
Email: info@icci.com.tr
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Dünyanın farklı ülkelerinden 
siyasetçi, yatırımcı, akademisyen, 
üretici, dağıtıcı gibi enerji 
sektörünün önemli isimlerini 
bir araya getirecek olan 24. 
Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı, 
2-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da 
düzenlenecek. Bu yıl çok sayıda 
yenilik ve sürprizin de olacağı 
etkinlikten önce ICCI-Powered By 
Power Gen Sektörel Fuarcılık Genel 
Müdürü Feraye Gürel ile bir araya 
geldik... Gürel, fuar ve konferansın 
ayrıntılarını paylaştı...
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Esen Erkan

ICCI-Powered By Power Gen Sektörel 
Fuarcılık Genel Müdürü Feraye Gürel, 2-4 
Mayıs tarihlerinde düzenlenecek etkin-
likte sektörün tüm paydaşlarını bir araya 
getireceklerini söylüyor. Klasik konuların 
yanı sıra enerjinin fütürizmi, enerjide ka-
dın gibi yeni konuların da gündem mad-
deleri arasına alındığını söyleyen Gürel, 
Enerji Ödülleri’nde de yenilikler yaptıkla-
rını belirterek “Herkesi bu ödüllere baş-
vurmaya çağırıyoruz” dedi.

Bu yıl 24’üncüsü gerçekleştirilecek 
olan Uluslararası Enerji ve Çevre 
Fuarı ve Konferansı ICCI 2018, 2-4 
Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul’da 
düzenlenecek. Her yıl enerji sektörünün 
yerli, yabancı tüm katılımcılarının 
bir anlamda buluşma noktası ICCI’ın 
bugünlere gelmesini sağlayan ve diğer 
etkinliklerden farklı olan özellikleri 
nelerdir?

Öncelikle Enerji Panorama Dergisi’ne 
çok teşekkur ederiz. Sizlerle çalısmak-
tan memnuniyet duyduğumuzu özellikle 
belirtmek isteriz. Gerek haber kalitesiyle 
gerek teknik içerik olarak sektördeki çok 
önemli bir boşluğu büyük bir başarı ile 
dolduruyorsunuz. 

Sorunuzun yanıtına gelince, ICCI ola-
rak bilinen fakat PennWell ortaklığı ile ar-
tık ICCI-Powered By POWER-GEN adıyla 
organize ettiğimiz etkinliğimizle sektörde 
ilk ve en büyük olmanın sorumluluğunu 

taşıyoruz, öncelikle bizi diğer enerji et-
kinliklerinden ayıran en önemli fark, bu 
sorumluluk bilincidir. Bu sorumluluk bi-
linci ile sektördeki tüm paydaşlar için ta-
rafsız ve objektif bir tartışma platformu 
yaratma iddiamız var. Buna ek olarak her 
zaman en yeni enerji konularını gündeme 
taşıyoruz. İlklerin öncelikle ICCI’da konu-
şulması bizim için çok önemli.

24 yıl öncesinde, Türkiye’de enerji ile 
ilgili hiçbir etkinliğin organize bir şekilde 
yapılmadığı ve enerji ile ilgili konuların bu 
kadar popüler olmadığı bir dönemde ICCI 
Türkiye’nin en büyük yatırımcılarını ve 
ekipman tedarikçilerini bir araya getiri-
yordu. Enerji organizasyonları konusun-
da ilk olmamız nedeniyle hem fuarcılık 
hem de konferans metodolojisi tarafinda 
en deneyimli etkinlik ICCI Powered By 
POWER-GEN’dir.

Son yıllarda yabancı yatırımcıların ve 
sektördeki aktörlerin Türkiye’ye olan 
ilgisinin azaldığı yönünde bir kanı var. 
Bu algıyı yıkmak için özel bir çabanız 
olacak mı?

Uluslararası olma becerisini ilk gös-
teren etkinlik de ICCI’dır, şu anki ortaklık 
yapısı nedeniyle uluslararası olma anla-
mında gerek uluslararası pavilyon sayısı, 
gerek katılımcı firma sayısı gerekse de 
ziyaretçi profili anlamında yabancı katılı-
mı en fazla olan enerji etkinliği.

POWER-GEN’LE 
BERABER ICCI’IN 
DEĞİŞEN YÜZÜ!
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Bu yıl ilk defa yapılacak olan “Diploma-
tik Quarter” ile yine bir ilke imza ataca-
ğız. “Yabancılar Türkiye’ye gelmiyor ya da 
gelmek istemiyor” yargısını getireceğimiz 
diplomatik delegasyonlar ve yatırımcılar-
la ortadan kaldıracağız. Hem fuar hem de 
konferans anlamında enerjinin tüm bile-
şenlerini üretim, iletim ve dağıtım tekno-
lojileri olmak üzere tek çatı altında işleyen 
tek etkinlik. Dün üretim tarafında olan bir-
çok önemli grup, bugün dağıtım tarafında 
da yatırımcı oldu.

Türkiye’de B2B ikili iş görüşmele-
ri organize eden ilk etkinlik olup, bu yıl 
start-up projelerimizle yine bir ilke imza 
atıyoruz. Bir ülkede ne kadar fazla start-
up varsa o kadar az teknoloji transferine 
ihtiyac olacaktır. Bu nedenle ICCI olarak bu 
projeyi çok önemsiyoruz ve yine bir ilke 
imza atıyoruz.

Generation-X projemiz ile enerji sek-
töründe kariyer hedefleyen ve X kuşağı 
dediğimiz cep telefonuna yapışık yaşayan 
sevgili öğrencilerimizi, reel sektörle bir 
araya getiriyoruz. Öğrenciler, fuarımıza 
staj imkanı bulma kaygısı ile değil, artık 
kendi projelerini sunmak için gelsinler is-
tiyoruz. Bu anlamda üniversiteler ile çok 
ciddi iş birlikleri geliştiriyoruz.

ICCI’da her yıl katılımcı ülke, firma 
sayısı giderek artıyor. Bu yıl Türkiye’den 
ve yurtdışından nasıl bir katılımcı 
profili olacak?

Hem katılımcı tarafında hem de zi-
yaretçi tarafında yurtdışına biraz daha 
ağırlık verdik. Ziyaretçi tarafında VIP de-
legasyonlarımız olacak, ağırlıklı olarak 
Sahra altı ülkeleri hedefliyoruz. Bunların 
başında Güney Afrika, Namibya, Botswa-
na, Zimbabve, Malavi, Tanzanya ve Mo-
zambik geliyor. Avrupa’dan İtalya partner 
ülke olarak yer alacak, bu anlamda hem 
firma hem de ciddi bir delegasyon katılı-
mı olacak. Güney Afrika’da çok güçlüyüz, 
ESKOM’dan ciddi bir katılım olacak. ES-
KOM’un bağlı olduğu Public Enterprise 
Bakanlığı’ndan da bakan dahil kalabalık 
bir grup katılacak. 

ENERJİ ÖDÜLLERİ’NDE 
SÜRPRİZLER OLACAK

Her yıl olduğu gibi ICCI kapsamında gerçekleştirilecek 
olan Enerji Ödülleri de merakla bekleniyor. Özellikle 
yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımları destek-
lemek amacıyla verilen ICCI Enerji Ödülleri’nde bu yılki 
kategoriler neler ve sürpriz isimler var mı?
Aslında bu konuda da ICCI enerji sektor ödüllerini veren ilk 
organizasyon. Fuar ve konferansın ilk günü 2 Mayıs 2018 tari-
hinde İstanbul WOW Convention Center’da Türkiye’nin Enerji 
Ödüllerini vereceğiz. Bu yıl önemli bir sürprizimiz olacak ta-
bii... Bildiğiniz gibi bu yıla kadar hep yatırımcı tarafına ödüller 
verildi fakat bu yatırımların başarıya ulaşmasında teknoloji ve 
ekipman firmalarının önemini yadsıyamazsınız. O nedenle bu 
yıl ilk defa ödül alan tesislerde kullanılan ana ekipman firma-
larına da ödül verilecek.
Diğer yandan ilk defa dağıtım kategorisinde de ödül verilecek. Fa-
kat sadece bir firmaya ödül verilmesi öngörülüyor. Diğer kategori-
lerimizde bir değişiklik olmayacak. Yenilenebilir enerji santralleri 
kategorisinde; rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle ve atık 
ile güneş alanında, termik Santral kategorisinde ise doğal gaz, kö-
mür ve atık ısı projeleri yarışacak. Türkiye enerji sektörünün tüm 
yatırımcılarını bu yarışmaya davet etmek istiyoruz.
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Iran’ı çok önemsiyoruz, politik konjonktürde bir 
değişim olmazsa 20’ye yakın firmanın gelmesini 
bekliyoruz, diplomatik delegasyon da buna dahil. Yu-
nanistan, Brezilya ve Kore tarafında da güzel açılım-
larımız oldu. Diğer yandan finans kurumlarının ve 
yatırımcı gruplarının sayısında da artış olacak.

ENERJİNİN FÜTÜRİZMİ DE KONUŞULACAK

Konferans ve fuarın aynı etkinlik içinde 
gerçekleşmesi bilgi paylaşımı ve sektörün 
sorunlarının görüşülmesi açısından ayrı bir önem 
taşıyor. ICCI 2018’in özellikle üzerinde durduğu 
gündem başlıkları neler?

Enerji üretim, iletim ve dağıtım sektörleri ara-
sındaki yakınlaşmayı temel aldığımızda, enerji de-
ğer zincirindeki tüm ana başlıkları kapsayacak bir 
konferans programı oluşturuyoruz. Fakat gündem-
de bazı konular diğerlerine göre daha fazla öne çı-
kabiliyor. Bu anlamda ICCI’da özellikle öne çıkacak 
konuların başında “Geleceğin Enerji Sektörü” var. 
Gelecekte hem üretimde hem T&D tarafında tekno-
lojik olarak bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Akıllı veya 
İngilizce’de ‘smart’ olarak ifade edilen ve bana göre 

biraz demode hale gelen bu kavram üretimde, ile-
tim ve dağıtımda ve bireysel yaşantımızda bize ne-
ler getirecek? Bu anlamda enerji futurizmi ile ilgili 
çok ilgi çekecek oturumlarımız olacak. Yine bu hızlı 
teknolojik gelişmelere bağlı olarak ele alınacak diji-
talizasyon ve bunun uzantısı siber güvenlik başlığı, 
geleceğin kritik konularından enerji depolama, akıllı 
altyapılar ve şebekeler konusu ön plana çıkacak. Ye-
nilenebilir enerji tarafında şebeke entegrasyonu ile 
ilgili konulara da özel önem verilecek. 

ICCI olarak ‘yerli’ kavramına önem veriyoruz. Yer-
li ekipman üretimi konusunda oturumlarımız olacak. 
Yerli kömür, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da işlenecek.

Nükleer enerji son 8 yıldır zaten hep üzerinde 
durduğumuz bir başlıktı, bu yıl yine programımızda 
olacak.

Bu yıl enerji sektöründe kadın konusunu ele 
alacağız. Teknik ve politik konuların yanında biraz 
sosyal konulara da ağırlık verip, sektörümüzde yer 
alan kadın çalışanların sorunlarına da yer verece-
ğiz. Bu konuyla ilgili bir platform oluşturma gayreti 
içindeyiz.
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Etkinlik kapsamında firmalar arası ikili 
iş görüşmeler de gerçekleştirilecek. Bu 
görüşmeler kapsamında firmalardan geri 
dönüşümler nasıl? İkili görüşmelerden 
ne kadar bir iş hacmi olacağını 
öngörüyorsunuz?

Öncelikle B2B İkili iş görüşmeleri ile ilgili 
olarak sonuç ölçümü yapılabilmesi çok zor. 
“Biz yapıyoruz” diyebilen fuar firmaları var-
sa buna şüpheyle bakmak lazım. Çünkü ko-
lay kolay hiç kimse görüşme sonuçlarını ve 
bu görüşmelerle ilgili süreçleri paylaşmak 
istemiyor. Takip noktasında bu görüşmele-
rin çıktıları organizatör ile doğru bir şekilde 
paylaşılmıyor. Bu görüşmelerin takibi uzun 
sürmekle beraber belli bir gizlilik içinde olu-
yor. Bunu da anlayışla karşılamak gerekiyor.

O nedenle biz gerek start up tarafında ge-
rekse ikili iş görüşmelerinde enerjimizi doğ-
ru tarafları bir araya getirmeye ve mümkün 
olduğunca fazla görüşme yaptırmaya veri-
yoruz. Fuar alanındaki B2B görüşmelerden 
1 veya 2 gün öncesinde tarafları ayrıca bir 
araya getiriyoruz. Geçen yıl 200’ün üzerin-
de ikili iş görüşmesi yapıldı. Bu yıl hedefimiz 
300 görüşme.
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Türkiye, elektrik üretiminde doğal 
gaz-su dengesinde kritik bir dönemden 
geçiyor. İthal bir kaynak olan doğal gazın 
elektrik üretimindeki payı, 2017 yılında 
barajlara gelen su miktarının önceki yıla 
göre, dörtte bir oranında azalması nede-
niyle ciddi bir artış gösterdi. 2016 yılında 
doğal gazın toplam elektrik üretimindeki 
payı yüzde 32.7 düzeyindeyken, 2017 yı-
lında 5 puanlık artışla yüzde 37.1’e çıktı.

Türkiye’nin, 2016 yılında su gelirle-
ri uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 
88 oranında gerçekleşterek 63.7 milyar 
metreküp seviyesine ulaşmıştı. Ancak 
geçen yıl, barajlara gelen su miktarı, 
uzun yıllar ortalamasının yüzde 36.5 al-
tında kaldı. Bir başka ifadeyle bir önceki 
yıla göre, yüzde 26.5 oranında azalarak 
46.6 milyar metreküpe geriledi. Su gelir-
lerinde bu azalma, elektrik üretimine de 
yansıdı. Sudan elektrik üretiminde eylül 
ayından itibaren frene basıldı. Suyun ya-
rattığı boşluğu ise doğal gaz karşıladı. Yıl 
boyunca süren bu gidişat aralık ayında 
bir miktar değişti. Su gelirlerindeki dü-
şüşe karşın önceki aylara göre Elektrik 
Üretim AŞ’nin (EÜAŞ) barajlı santralla-
rında elektrik üretimi artış kaydetti.

2016 ve 2017 yılları yakıt cinsleri ve 
üretim kuruluşlarına göre elektrik üreti-
mi karşılaştırması şöyle:

Elektrik üretiminde suyun 
payı azaldı “gaza bastık”

2017 yılında üretilen elektriğin yakıtlara göre dağılımı incelendiğinde doğal gazın açık ara lider olduğu 
görülüyor. Kuraklık nedeniyle HES’lerin azalan payını doğal gaz doldurdu ve toplam üretim içindeki 
payı yüzde 37.1’e çıktı. İthal kömürün payı aynı kalırken linyitte düşüş görülüyor

YAKIT CİNSİNE GÖRE ELEKTRİK ÜRETİMİ
 î 2016 yılında doğal gazın toplam elektrik üretiminde 
payı yüzde 32.7 oldu. 2017 yılında ise 5 puanlık artış-
la yüzde 37.1’e yükseldi.

 î 2016 yılında suyun toplam elektrik üretiminde payı 
yüzde 24.8 olarak gerçekleşti. 2017 yılında yüzde 
19.8’e geriledi.

 î 2016 yılında ithal kömürün toplam elektrik üretimin-
de payı yüzde 17.3’e ulaştı. 2017 yılında oran aynı 
kaldı. 

 î 2016’da linyitin toplam elektrik üretiminde payı yüz-
de 14.1 olarak kayıtlara geçti. 2017 yılında düştü ve 
yüzde 13.6 oldu.

 î Rüzgarın 2016 yılındaki toplam elektrik üretiminde 
payı yüzde 5.7 oldu. 2017 yılında yüzde 6’ya yükseldi.

 î 2016 yılında jeotermalin toplam elektrik üretiminde 
payı yüzde 1.7 oldu. Bu oran 2017’de yüzde 1.8’e çıktı.

KURULUŞLARA GÖRE ÜRETİM
 î 2016 yılında üretim şirketleri, toplam elektriğin yüz-
de 61.3’ünü üretti. Bu oran 2017 yılında yüzde 65.8’e 
çıktı. 

 î 2016 yılında yap-işlet (Yİ) santralleri toplam elektri-
ğin yüzde 10.7’sini, 2017’de ise yüzde 13.4’ünü üretti.

 î 2016 yılında yap-işlet-devret (YİD) santralleri, toplam 
elektriğin yüzde 8.9’unu üretti. 2017 yılında bu oran 
yüzde 2.8’e düştü.

 î 2016 yılında EÜAŞ, toplam elektriğin yüzde 17.2’sini, 
2017 yılında yüzde 16’sını üretti.

 î 2016’da işletme hakkı devri (İHD) santralleri, toplam 
elektriğin yüzde 1.9’unu üretti. 2017 yılında ise yüzde 
2’sini… 
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Yenilenebilir enerji politikamızda, kaynaklardan 
en verimli şekilde yararlanmak ve bu santralleri 
yerli üretimle ülkeye kazandırma konusu her zaman 
gündemdeki yerini koruyor. Unutmamak gerekir ki, 
ilk kurulum maliyetleri yüksek olan bu santralleri 
tamamen dışarıdan teminle hayata geçirmek, aynı 
büyüklükte bir doğal gaz santralini birkaç yıllık ya-

kıtıyla birlikte almakla eşdeğer. Dolayısıyla yerli üre-
tim, dış ticaret açığının azaltılmasında ve arz güven-
lik seviyesinin daha da yükseltilmesinde önemli bir 
unsur. Bu konuyu 2018 yılı nihai YEK listesi özelinde 
incelemeye çalışacağız.

2018 yılı için 19 bin 266 MW kurulu gücün YEK 
listesine girdiğini görüyoruz. Hidrolik kaynaklar 11 

Yenilenebilir enerjide 
yerli aksam üretimi

Türkiye bir yandan yenilenebilir enerji 
portföyünü güçlendirmeye bir yandan 
da bu santrallerde yerli imalatın 
kullanılmasını artırmaya çalışıyor. Ancak 
yerli imalat kullanan santrallere verilen 
teşviklerin de bu oranı artırmakta yetersiz 
kaldığı görülüyor. Bu alanda sağlıklı bir 
gelişme için alınması gereken önlemler, 
atılması gereken adımlar var...

 VİZYON   
Doç. Dr. Kürşad Derinkuyu 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
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bin 706 MW kurulu güç ile başı çekerken, rüzgar 6 
bin 200 MW’la ikinci sırada yer alıyor. Jeotermal 997, 
biyokütle 349, güneş ise 14 MW kurulu güçle sırala-
nıyor. Bu sayıların istikrarlı bir şekilde her yıl artıyor 
oluşu, yenilenebilir enerji kaynaklarımızı yıldan yıla 
daha verimli kullanabildiğimize dair bir işaret olarak 
alınabilir. Son yapılan rüzgar ihalelerinde fiyatın eksi 
2.87 cent/kWh’a kadar gerilemesi hem teknoloji ve 
tecrübede artık rekabet edebilir seviyeye gelindiği-
ni gösteriyor hem de EPİAŞ ve enerji piyasalarında 
oluşan fiyata olan güvene işaret ediyor. Ancak yerli 
üretim teşviği de alamayan bu negatif fiyatların yatı-
rımcıyı en ucuz teknolojiye yönlendirme riski olduğu 
unutulmamalıdır.  Şekil 1 yıllara göre YEKDEM’den 
yararlanan santrallerin kurulu güçlerini veriyor. 

Şekil 1. Yıllara göre YEKDEM’den yararlanan 
santrallerin kurulu güçleri

Yenilenebilir enerji kaynaklarımızı yıldan yıla 
daha fazla kullanmayı başardığımız açık olsa da ar-
tık madalyonun diğer tarafındaki soruyu kendimize 
sorma zamanı geldi. Acaba bu başarıyı yerli imalatla 
mı elde ettik? Yoksa dışarıdan alarak kolaycılığa mı 
kaçtık? Elbette ki bir anda yüzde 100 yerli üretime 
geçmek mümkün olmaz. Zaten bir kısım genel ge-
çer parçaların üretimi anlamlı da olmayabilir. Bu du-
rumda yerli üretim hedefimizde yolun neresindeyiz? 
Ne kadarlık bir başarı elde edebildik? Her ne kadar 
bu soruların cevabı çok çetrefilli olsa da genel bir 
çerçeve çizmeye çalışacağız. İlk önce Tablo 1’de ve-
rilebilecek en yüksek alım garantilerini yeniden ha-

tırlayalım.
Tablo 1’de görüldüğü üzere yenilenebilir ener-

ji yatırımcıları, yerli üretim ürünleri kullanmaları 

halinde ek olarak II sayılı cetveldeki miktarları da 
5 yıl boyunca alabiliyor. Ancak hem ekonomik pa-
rametreler hem de ilgili ürünün teknolojisinin veya 
güvenilirliğinin yurt içinde henüz sağlanmamış ol-
ması, yatırımcıların kararını yurtdışı üründen yana 
kullanmalarına yol açabiliyor. Bu yüzden biz de son 
5 yıla bakarak yerli üretimin yatırımcılar tarafından 
ne oranda tercih edildiğini inceledik.

Tablo 1. Kaynak türlerine göre elde edilebilecek en 
yüksek alım garantileri

Kaynak Türü
I Sayılı 
Cetvel 

II Sayılı 
Cetvel

Toplam
(ABD Doları 
cent/kWh)

Hidrolik 7,3 2,3 9,6

Rüzgar 7,3 3,7 11

Jeotermal 10,5 2,7 13,2

Biyokütle 13,3 5,6 18,9

Güneş PV 13,3 6,7 20

Güneş CSP 13,3 9,2 22,5

Tablo 2. Yıllara göre hidrolik, rüzgar ve güneş  
santrallerinin alım garantisi fiyatları

Hidrolik Rüzgar

Yıl
Top-
lam 

YEKF

Toplam 
Kurulu 

Güç (MWe)
Yıl

Top-
lam 

YEKF

Toplam 
Kurulu 
Gücü 

(MWe)
2018 7,3 431,983 2018 7,3 1,5
2018 8,6 35,151 2018 7,78 25
2017 7,3 715,588 2018 7,9 103
2017 8,145 20,34 2018 8,7 214,145
2017 8,6 35,868 2017 7,3 211,9
2017 9,3 7,6 2017 7,78 204,3
2016 7,3 2307,6506 2017 7,9 145
2016 8,34 6,93 2017 8,58 68,6
2016 9,3 24,459 2017 8,7 311,55
2015 7,3 1820,067 2016 7,3 111
2015 8,715 12,122 2016 7,78 247
2015 9,3 0,31 2016 7,9 115
2014 7,3 1482,927 2016 8,1 10
2014 8,47 6,866 2016 8,58 56,2

2016 8,7 282,9

2015 7,3 96

Güneş 2015 7,78 510,2

Yıl
Top-
lam 

YEKF

Toplam 
Kurulu 

Güç (MWe)
2015 7,9 30

2018 13,3 1 2015 8,1 35
2017 13,3 4,9 2015 8,58 33
2017 13,74 8 2014 7,3 232,25

2014 7,78 469
2014 8,58 311
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Yerlilik oranı en fazla rüzgar santrallerinde 
Tablo 2’de görüldüğü üzere hidrolik kaynaklar-

dan üretimde ek olarak alınabilecek 2,3 dolar cent/
kWh’nın ikisini alıp toplam alım garantisini 9,3’e çı-
kartmak mümkün olmuş. Genelde kanal tipi hidrolik 
santrallerinde yerli üretim tercih edilirken rezervu-
arlı, göl tipi veya nehir tipi hidrolik santrallerde yerli 
üretim tercih edilmemiş. Son 5 yılda YEKDEM’e ka-
tılan 6 bin 907,8 MW kurulu gücünde hidrolik sant-
ralin 6 bin 758,2 MW (Yüzde 97,8’i) kurulu gücündeki 
miktarı yerli üretimi hiç tercih etmemiş. Ortalama 
yerli teşvik miktarı 0,03’de kalarak yerli ekipman 
kullanımı yüzde 1,3 gibi oldukça düşük bir seviye-
de kalmış. Oysa 2,3’lük yerli üretim teşviğinin ikisi 
alınabildiğine göre mevcut yerli teknolojide bu oran 
yüzde 86,9’a kadar çıkabilme potansiyeli taşıyor. 

Rüzgar santrallerinde ise verilen 3,7 dolar cent/
kWh ek teşviğin en fazla 1,4’ü alınabilmiş (Yüzde 
37,8). Hidroliğin aksine rüzgarda belli bir miktar yer-
li üretime eğilim görüyoruz. Son 5 yılda eklenen 3 
bin 823,5 MW kurulu gücün 3 bin 170,9 MW’lık (Yüz-
de 82,9) kısmı en az bir aksamda yerli üretimi tercih 
etmiş. Ortalama yerli üretim teşviği 0,7 dolar cent/
kWh olurken, bu durumda yerli kullanım yüzde 19,1 
seviyesinde bulunuyor. 

Güneş santrallerinde henüz iki yıllık veri bulunsa 
da 6,7 dolar cent/kWh ek teşviğin 0,44 dolar cent/
kWh kısmı bir santral tarafından alınmış görünüyor. 
Ortalamada yerlilik oranı ancak yüzde 3,8 seviyesin-
de kalmış. Ancak hem rüzgarda hem de güneşteki 
YEKA’lar sayesinde bu oranların hızla yükseleceği 

ümit ediliyor. 

Bu yıl yerli aksama ilgi artacak
Tablo 3’de benzer bilgiler jeotermal ve biyokütle 

için veriliyor. Jeotermal  kaynaklardan yerli üretim-
de ek olarak alınabilecek 2,7 dolar cent/kWh alım 
garantisi olup bunun 1,3’lük miktarı (Yüzde 48’i) bazı 
yatırımlarda alınabilmiş. Son 5 yılda YEKDEM’e ka-
tılan 857,5 MW kurulu gücünde jeotermal santralin 
448 MW (yüzde 52,3’ü) kurulu gücündeki miktarı 
yerli üretimi tercih etmiş. Ortalama yerli teşvik mik-
tarı 0,51 dolar cent kWh olup alınabilecek teşviğin 
yüzde 18,8’ine tekabül ediyor. 

Son olarak biyokütle kullanan santrallerde ek 
olarak 5,6 dolar cent/kWh alım garantisi veriliyor, 
bunun en yüksek 1,7’lik kısmı alınabilmiş (yüzde 

30,4). Ancak son 5 yılda YEKDEM’e katılan 221 MW 
kurulu gücünde biyokütle kaynak kullanan santralin 
181,8 MW (yüzde 82,2’ü) kurulu gücündeki miktarı 
yerli üretimi ne yazık ki tercih etmemiş. Ortalama 
yerli teşvik miktarı 0,13 dolar cent/kWh seviyesinde 
kalmış olup alınabilecek teşviğin yüzde 2,4’ü oranın-
da bulunuyor. 

Her ne kadar genel ortalamalar çok iç açıcı gö-
rünmese de 2018’de ilk kez sisteme katılacak 1044 
MW kurulu gücündeki santralin 564 MW’lık (yüzde 
54) kısmında en az bir yerli aksam görüyoruz. Bu 
santrallerin yerli aksam kullanım oranı da yüzde 
17.6 oldu. 

Ancak 2015-2019 stratejik plana baktığımızda 5. 
Tema’nın (Teknoloji, Ar-Ge ve İnovasyon) 11. amacın-
da (enerji ve doğal kaynaklarda yerli teknoloji) dö-
nem sonu itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinde yerli ekip-
man kullanım oranı hedefi yüzde 45 olarak belirlen-
miş. Dolayısı ile daha alınacak çok yol var. 

Son olarak bu hedeflere ulaşabilmek adına bazı 
tartışma konularına değinmek de fayda görüyoruz. 

Yerli ekipman envanterinin oluşturulması:
Stratejik planda 2016 sonunda aslında yapılmış 

olması gerekiyordu ancak bilgilerin pek çok kuru-
mun elinde dağıtık olarak bulunuyor olması ilgili en-
vanterin oluşturulmasını zorlaştırıyor. Kim, nerede, 
neyi, ne kadar miktarda, ne kadar zamanda ürete-
biliyor? Hangileri ne kadar teşvikten yararlanmaya 
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hak kazandı? Yetişmiş insan kaynağı nedir ve seçi-
lecek politikanın yetişmiş eleman ihtiyacı ne kadar 
olacaktır? Bu soruların ivedilikle cevaplanması ve 
envanter dökümünün artık bir an önce oluşturulma-
sı gerekiyor. 

Kritik teknoloji ve sürdürülebilirlik 
tanımları:

Yol haritasının tamamlanabilmesi için 
(stratejik plana göre 2015 sonunda aslın-
da yapılmış olması gerekiyordu) destek-
lenecek sektörlerin uygun bir metodoloji 
altında önem sırasının oluşturulması, 
destek miktarı ve yöntemlerinin belirlen-
mesi gerekiyor. Bu metodolojinin içinde 
istihdama katkısı, diğer sektörlerle çar-
pım etkisi, ihracat potansiyeli, ithalat risk 
ölçütü, rekabet edebilirlik (destek sonrası 
sönümlenme riski) gibi parametrelerin 
bulunması son derece önemli.

Yüzde 51 yerlilik tanımı ve yerli 
malı formülasyonu:

Yapılan üretim yerli malı ve bilgi bi-
rikimi ile mi yapılmıştır sorusu uzun za-
mandır tartışılan bir konu. Bir ürüne yerli 
malı belgesi vermek için işletilen prose-
dürün şeffaf, adil ve hesaplanabilir olma-
sı, metodolojinin içerisinde oynamalar 
yapılarak farklı sonuçların üretilemiyor 
olması gerekmiyor. 

Hibrit, depolama ve yeni teknolojiler: 
Hızla değişen dünyamızda yeni teknolojilere 

adaptasyon bizi bir adım öne taşıyacaktır. Ancak ge-
rek melez sistemler olsun gerek depolama ve elekt-
rikli araçlar gibi yayılmakta olan teknolojiler olsun 
bunların sistemimize eklenmesinde ciddi mevzuat 
boşlukları bulunuyor. Yatırımcıların doğru yönlendi-
rilebilmeleri için gerekli altyapının kurgulanmasında 
fayda var. 

Yazılım ve yönetim sistemleri çözümleri: 
Her ne kadar yerli aksam denildiğinde akla elle 

tutulabilir ürünler gelse de günümüzde yazılım ve 
yönetim sistemleri rekabetçi kurumlar oluşturmak-
ta son derece etkili oluyor. Siber tehlikeye karşı arz 
güvenliğinin oluşturulmasında da önemli paya sa-
hipler. Gelişen ve karmaşıklaşan teknolojide dağıtık 
sistemlerin yönetimi, SCADA sistemine hakimiyet, 
kaynakların ve santrallerin optimal kullanılması gibi 
konular, etkin bir piyasa ve güvenli bir sistem işleti-
mi oluşturulmasında önem taşıyor. 

Ülkemizin arzu ettiği hedeflere emin adımlarla 
ilerlemesini temenni ederiz.

Tablo 3. Yıllara göre jeotermal ve biyokütle santrallerinin alım ga-
rantisi fiyatları

Jeotermal Biyokütle

Yıl
Toplam 

YEKF

Toplam 
Kurulu Güç 

(MWe)
Yıl

Toplam 
YEKF

Toplam 
Kuru-
lu Güç 
(MWe)

2018 10,5 10 2018 13,3 35,662

2018 11,2 99,49 2018 14,1 5

2018 11,605 30,36 2018 15 5,482

2018 11,8 46,32 2017 13,3 71,126

2017 10,5 63,51 2017 13,98 12

2017 11,605 37,8 2016 13,3 24,367

2017 11,8 97,1 2015 13,3 32,1106

2016 10,5 58,317 2015 13,56 6

2016 11,2 45 2015 13,9 10,85

2016 11,8 12 2014 13,3 18,528

2015 10,5 162,9

2014 10,5 114,73

2014 11,2 80
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Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji 
ve İklim Merkezi (IICEC) ev sahipliğinde düzenlenen 
Dünya Enerji Görünümü 2017 (World Energy Outlo-
ok 2017) Raporu’nun Türkiye sunumu toplantısı 15 
Aralık 2017 Cuma günü yapıldı. Raporun sunumu, 
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol ta-
rafından gerçekleştirildi.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti 
Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi IICEC 
Direktörü Prof. Carmine Difiglio’nun ev sahipliğinde 
gerçekleşen toplantının açılışına, TBMM Sanayi, Ti-
caret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Ko-
misyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ve TÜSİAD Başka-
nı Erol Bilecik de konuşmacı olarak katıldı.

Enerji ithalatçısı 
ülkeler için en 
avantajlı dönem

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji 
ve İklim Merkezi (IICEC) ev sahipliğinde Dünya 
Enerji Görünümü 2017 Türkiye tanıtım toplantısı 
yapıldı. Toplantıda, Uluslararası Enerji Ajansı 
Başkanı Dr. Fatih Birol Dünya Enerji Görünümü 
2017 Raporu’nu (World Energy Outlook 2017) 
paylaştı. Dr. Fatih Birol, enerji ithalatçısı ülkeler 
için bu dönemin çok önemli olduğuna dikkat 
çekerek, “2000’de 5 olan ithalatçı ülke sayısı 
2020’de 51 ülkeye çıkacak. Rusya ihracatını 
sürdürecek. ABD, Kanada ve Avustralya da yeni 
ihracatçı olarak pazara giriyor. Enerji ithalatçıları 
bu dönemi kaçırırlarsa çok büyük hata olur” dedi
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 ARAŞTIRMA   
Z. Işık Adler 

WORLD ENERGY OUTLOOK 
(WEO 2017) RAPORUNDA ÖNE 

ÇIKAN BAŞLIKLAR ŞÖYLE: 
 � Temiz enerji teknolojilerinin hızla uygula-

maya geçmesi ve maliyetlerinin düşmesi: 
2016’da güneş enerjisi (fotovoltaik) alanın-
daki büyüme diğer tüm enerji kollarının 
önüne geçti; 2010’dan bu yana yeni güneş 
enerjisi panellerinin maliyeti yüzde 70 aza-
lırken rüzgar enerjisi yüzde 25, pil maliyetle-
ri ise yüzde 40 azaldı.

 � Enerjide elektrifikasyonun artması: 2016’da 
dünya tüketicilerinin elektrik harcamaları, 
petrol ürünlerine yapılan harcamalarla başa 
baş noktaya geldi.

 � Düşen fiyatlara karşın ABD’nin dünyanın en 
büyük petrol ve gaz üreticisi olmaya devam 
etmesini sağlayan kaya gazı ve kaya petrolü-
nün sürekliliği.
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2040’a kadar küresel enerji talebine bir Çin 
ve bir Hindistan daha eklenecek

Raporun “Yeni Politikalar Senaryosu”nda, küre-
sel enerji ihtiyacı, geçmişe kıyasla daha az ama yine 
de 2040’a kadar yüzde 30 oranında artarak küresel 
talebe bir Çin ve bir Hindistan daha eklenmesiyle so-
nuçlanıyor. Bu öngörülerin altında, dünya ekonomi-
sinin yılda yüzde 3,4 büyümesi, nüfusun 2040 itiba-
rıyla 9 milyara ulaşması ve dünyanın kent nüfusuna 
dört ayda Şanghay kadar bir şehrin daha katılmasını 
sağlayan şehirleşme süreci yer alıyor. Talep patla-
masına en büyük katkıyı (yaklaşık yüzde 30) yapan 
Hindistan’ın küresel enerji tüketimindeki payının 
2040 itibarıyla yüzde 11’e yükselmesi öngörülüyor. 

Yenilenebilir enerjiler öne çıkıyor, kömür 
veda ediyor

Dünyanın giderek artan enerji ihtiyacını karşıla-
ma yöntemi, son 25 yıla kıyasla büyük bir değişiklik 
geçirirken, ilk sırayı doğal gaz alıyor, arkasından da 
yenilenebilir enerjilerin yükselişi ve enerji verimlili-
ği geliyor. Enerji verimliliğindeki iyileşme, arz tarafı 
üzerindeki yükün hafifletilmesinde büyük rol oynu-
yor, zira bunlar olmadan enerji tüketimi öngörüle-
rindeki artış iki kat daha fazla olacaktır. Yenilenebilir 
kaynaklar, esas talepteki artışın yüzde 40’ını karşılı-
yor, elektrik sektöründe yaşanan yenilenebilir enerji 
patlaması, kömürün altın çağının sona erdiğine işa-
ret ediyor. 2000 yılından bu yana kömürden elektrik 
üretim kapasitesi neredeyse 900 GW artış kaydetse 

de bugünden 2040’a kadarki dönemde sadece 400 
GW daha artış olması bekleniyor. Bunun çoğunlu-
ğu da inşaat halindeki santrallerden kaynaklana-
cak. Hindistan’ın enerji karışımında kömürün payı 
2016’da dörtte üç iken, 2040’ta yarının altına inecek. 

Petrol talebi 2040’a kadar artış gösterse de art-
ma hızı gitgide yavaşlayacak. Doğal gaz kullanımı 
2040’ta yüzde 45’e ulaşırken, elektrik sektöründe 
kullanım alanı giderek daraldığı için büyümeye en 
elverişli alan sanayi olacak. Nükleer enerjinin gö-
rünümü geçen rapordan bu yana olumsuz ilerlemiş 
olsa da Çin, nükleer enerji üretimindeki artışın ba-
şında yer alıyor ve 2030 itibarıyla ABD’yi geride bı-

▶ Enerji ithalatçısı ülkeler için en avantajlı dönem
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rakarak dünyanın en büyük nükleer enerji üreticisi 
haline gelecek. 

Yenilenebilir enerji, elektrik santrali 
yatırımında aslan payını alacak 

Güneş enerjili fotovoltaik (PV) sistemlerin Çin 
ve Hindistan öncülüğünde hızla uygulamaya geçi-
rilmesi, 2040 itibarıyla güneş enerjisinin en büyük 
düşük karbonlu kapasite haline gelmesini, bu sırada 
toplam elektrik üretiminde yenilenebilirin payının 
yüzde 40’a çıkmasını sağlayacak. Avrupa Birliği’n-
de yeni kapasitenin yüzde 80’ini yenilenebilir enerji 
oluştururken, 2030 geride kaldığında rüzgar enerjisi 
gerek karada gerek açık denizdeki uygulamalarla 
başlıca elektrik kaynağı haline gelecek. Milyonlar-
ca hanenin, işyerinin ve toplulukların dağıtık PV 

sistemlerine doğrudan yatırım yapmasıyla enerji 
sektörü dönüşüm geçirecek. Yenilenebilir enerjideki 
artış enerji sektörüyle sınırlı kalmayacak: ve ısınma 
ve ulaşım için yenilenebilir enerjinin kullanımı, baş-
langıç seviyesi düşük olsa da iki kat artacak. 

Gelecek elektriğin olacak 
Enerjinin son kullanımında öne çıkan elektrik, 

2040’a kadar nihai tüketimin yüzde 40’ını oluştura-
cak, bu da petrolün son 25 yıldaki büyümesine eşit. 
Alım gücündeki artış sayesinde, milyonlarca hanede 
elektrikli cihaz sayısı artıyor, bunların arasında akıllı 
ve bağlantılı cihazlar önemli yer tutmaya başladı ve 
soğutma sistemleri de yaygınlaşıyor. Elektriğe eri-
şimin artması sayesinde dünyada her yıl 45 milyon 
yeni elektrik tüketicisi ortaya çıkıyor. Elektrik, bili-
nen alanların yanı sıra ısınma ve ulaşımda da aşa-
ma kaydederek nihai tüketimdeki payını dörtte bire 
çıkaracak. Sektördeki girişimlerin ve politika deste-
ğinin, örneğin Fransa ve Birleşik Krallık’ta benzinli 
ve dizel araç satışının 2040’a kadar durdurulacak 
olması gibi kararların ışığında, bugün 2 milyon ci-
varında olan elektrikli araç adedinin 2040 itibariyle 
280 milyona çıkması öngörülüyor. 

Çin değişince her şey değişir
Çin, içinde bulunduğu yeni kalkınma sürecinde, 

enerji politikaları özellikle elektrik, doğal gaz ve 
daha temiz, daha verimli dijital teknolojiler üzerine 
vurgu yapıyor. Hükümetin enerjide devrim ve kirli-
likle mücadele çağrıları ile daha hizmet ağırlıklı bir 
ekonomik modele geçiş, enerji sektörünün ilerle-
me yönünü de değiştiriyor. Çin’in tercihleri dünya 
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trendlerinin belirlenmesinde büyük rol oynayacak 
ve temiz enerjiye geçişi hızlandırması da mümkün. 
Çin’de temiz enerji uygulamalarının, teknoloji ihra-
catının ve dış yatırımların büyüklüğü, düşük karbona 
geçişin itici gücünü oluşturan unsurlardan biri.

Yeni Politikalar Senaryosu’na göre dünyanın yeni 
rüzgar ve güneş enerjisi tesislerinin üçte biri Çin’de 
kuruluyor ve elektrikli araçlara yapılan yatırımın 
yüzde 40’ını Çin oluşturuyor. Ülke, 2040 itibarıyla 
yılda 280 milyar metreküp gaz ithal ederek Avrupa 
Birliği’nin hemen gerisinde ve dünya gaz ticaretinin 
kilit bir noktasında bulunuyor. Çin, 2030 yılında en 
büyük petrol tüketicisi olarak ABD’yi geride bırakıyor 
ve 2040’da günde 13 milyon varil net ithalat hacmi-
ne ulaşıyor. 

ABD’de kaya devrimi ihracata dönüşüyor
Yeni kaynakların düşük maliyetle kullanıma açı-

labilmesi, ABD’nin petrol ve gaz üretimini diğer ül-
kelerin ulaşabildiğinden yüzde 50 yüksek bir düzeye 
çekiyor ve doğal gazda zaten net ihracatçı olan ABD, 
2020 sonu itibarıyla petrolde de net ihracatçı konu-
muna geliyor. Projeksiyonlara göre, ABD’nin kaya 
petrolü üretiminin 2010 ile 2025 arasında günde 8 
milyon varil artması, petrol piyasaları tarihinde tek 
bir ülkenin elde ettiği en uzun süreli üretim artışına 
eşit oluyor. 2008’den sonraki 15 yıl içinde ABD’nin 
kaya gazı üretimindeki 630 milyar metreküplük artış 
ise gazda önceki rekorları rahatlıkla geride bırakı-
yor. 2020’lerin ortası itibarıyla dünyanın en büyük 
sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatçısı haline ge-

len ABD, birkaç yıl sonra net petrol ihracatçısı konu-
muna da ulaşıyor. Projeksiyonlara göre, Kanada ve 
Meksika’nın hacimleri de eklendiğinde, Kuzey Ame-
rika, dünya ham petrol piyasasının en büyük kaynağı 
olarak ortaya çıkıyor. 

Elektrikli araçlar yükselişte fakat... 
2025’e kadar dünya petrol arzının yüzde 80’ini 

oluşturan ve yakın gelecekte fiyatlar üzerindeki aşa-
ğı yönde baskısını sürdüren ABD sayesinde, dünya-
nın tüketicileri petrol çağıyla vedalaşmaya henüz 
hazır değil. Senaryoda 2020”lerin ortalarına kadar 
talep yüksek seyrederken, verimliliğin artması ve 
alternatif yakıtlar nedeniyle binek araçlarda petrol 
tüketiminin azalması (dünyadaki otomobil sayısının 
2040’a kadar ikiye katlanarak 2 milyara ulaşmasına 
karşın) talebi bu noktadan sonra ciddi ölçüde düşü-
rüyor. Diğer sektörlerin etkisiyle petrol talebi, 2040’a 
kadar yükseliş eğrisini sürdürerek günde 105 mil-
yon varile ulaşıyor. Büyümenin başlıca kaynağını 
ise petrokimya üretimi, ağır ticari araçlarda tüketim 
artışı, havacılık ve denizcilik oluşturacak. 2040’a ka-
dar, talepteki artışı karşılamaktan daha çok mevcut 
sahalardaki düşüşü telafi etmek amacıyla 670 mil-
yar varillik yeni kaynak elde edilmesi için geniş çap-
lı yatırım ihtiyacı sürüyor. Petrol üreten bölgelerin, 
hidrokarbon gelirlerinin azalmasından kaynaklanan 
krizi hasarsız atlatabildikleri yönünde iyimser bir 
tahminle, bu durum petrol varil fiyatının 2040’a ka-
dar 50-70 dolar aralığında kalmasını sağlıyor. 
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LNG, dünya gaz piyasalarına yeni bir düzen 
getiriyor

WEO 2017’nin odak yakıtı olan doğal gaz, Yeni Po-
litikalar Senaryosu’nda 2040 itibarıyla dünya enerji 
talebinin dörtte birine ulaşacak kadar büyüyüp dün-
ya enerji karışımı petrolden sonra ikinci yakıt oluyor. 
ABD’de zengin kaynaklar sayesinde, kömür kullanı-
mını kısıtlayan ülke politikaları olmasa bile, doğal 
gazın elektrik üretimindeki payı 2040’a kadar büyük 
kalacak. Ama öngörülen büyümenin yüzde 80’i, baş-
ta Çin, Hindistan ve diğer Asya ülkeleri gibi gazın 
ithal edildiği (dolayısıyla taşıma maliyetinin yüksek 
olduğu) ve altyapının henüz tamamlanmadığı geliş-
mekte olan ekonomilerde kaydedilecek. Gazdan üre-
tilen elektrik 2040’a kadar yarı yarıya artış gösterse 
de buna karşılık santrallerin verimliliği nedeniyle 
gaz tüketimi sadece üçte bir artacak. 

ABD LNG’sinin daha esnek, likit ve küresel bir pi-
yasaya geçişi hızlandırmasıyla, gazda yeni bir düzen 
kuruluyor. Gaz ticaretinin 2040 projeksiyonlarında 
LNG yaklaşık yüzde 90 yer tutarken, Rusya ve Çin 
arasında açılan hat gibi bazı önemli istisnalar dışın-
da, LNG’nin talep üzerine alınabiliyor olması diğer 
boru hatlarını zor duruma sokuyor. Gaz piyasasın-
daki dönüşüm, Japonya ve diğer Asya piyasalarının 

serbestleştirilmesi ve çeşitli arz olanakları bulunan 
büyük şirketlerin oluşturduğu portföy oyuncularının 
yükselmesiyle hızlanıyor. Çoğu küçük ölçekte olan 
yeni alıcılar da ortaya çıkıyor. Varış noktasındaki es-
neklik, merkeze göre fiyatlandırma ve spot piyasası 
sayesinde, ABD LNG’si gaz piyasasında beklenen 
birçok değişimin öncüsü oluyor. 

Erişim, hava kirliliği ve sera gazı emisyonu
Elektriğe erişebilen insan sayısı 2000-2012 ara-

sında her yıl 60 milyon artarken, 2012’den bu yana bu 
sayı 100 milyonu geçti. Özellikle Hindistan ve Endo-
nezya’da büyük ilerleme kaydedilirken, Sahra Altı Af-
rika’da elektrifikasyon çalışmaları ilk kez 2014 yılında 
nüfus artış hızını geçti. Ancak Yeni Politikalar Senar-
yosu’na göre, yüzde 90’ı Sahra Altı Afrika’da bulunan 
675 milyon insanın 2030 yılında elektriğe erişimi ol-
mayacak ve 2,3 milyar insan da yemek pişirmek için 
biyokütle, kömür ya da gazyağı kullanmak zorunda 
olacak. Bu kaynaklara bağlı hava kirliliğinin bugün yıl-
da 2,8 milyon erken ölüme neden olduğu biliniyor. Bu 
rakam tüm olumlu gelişmelere karşın 2040 yılında 4 
milyonu geçecek. Elektrik talebinin yüzde 60, küresel 
GSYİH’nın yüzde 125 artmış olmasına rağmen, günü-
müzle 2040 arasında enerji sektörü kaynaklı emis-
yonlar sadece yüzde 5 yükselecek. 
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Güneş enerjisinin küresel ekonomide benzeri görülmemiş yükselişi, enerji üretimindeki önemini 
bile aşmış durumda. ABD’li Solar Vakfı’nın çalışmasına göre, güneş sektörünün büyümesi 2015’ten 
bu yana ülkedeki güneş işlerini yüzde 25 oranında artırdı. Eş zamanlı olarak, Bitcoin ve nesnelerin 
interneti gibi dijital teknolojiler güneş enerjisi sektörünün ayrılmaz parçaları haline geldi

Güneş enerjisi sektöründe 

Bitcoin ortaklığı
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 DÜNYA GÜNDEMİ   
Esen Erkan 

Güneş enerjisinin küresel anlamda yükselişini 
yönlendiren başlıca etkenlerden biri, kurulum mali-
yetlerinin düşmesi. Bu büyümenin en önemli göster-
gesi ise güneş enerjisi sektörünün yarattığı işlerin 
sayısındaki artışta görülebilir. Solar Vakfı’nın “So-
lar Jobs Census 2016” çalışması, ABD’deki güneş 
sektörünün 2015 yılında yüzde 25’lik bir artışla 51 
binden fazla kişiyi sektöre kazandırdığını ve 2016’da 
260 bin güneş çalışanı olduğunu belirtiyor. 2017 
sonu itibarıyla güneş enerjisi istihdamının yüzde 
10 artarak toplam 286 bin 335 çalışana ulaşacağını 
tahmin ediyor.

Diğer bir önemli gösterge, Grafik-1’de görüldüğü 
gibi, özellikle 2016 yılının üçüncü çeyreğinde ABD’de 
rekor kıran fotovoltaik tesislerin sayısındaki artış. 
Güneş Enerjisi Sanayileri Derneği (SEIA), yılın üçün-
cü çeyreğinde ABD’ye her 32 dakikada bir 1 MW’lık 
hızla toplam 4 bin 133 megavatlık PV yüklendiğini 
açıkladı. 

Güneşte yeni ortak Bitcoin
Bitcoin ve ABD’deki güneş enerjisi sektörü gittik-

çe iç içe geçmiş durumda. Bitcoin ile güneş panelleri 
satın almak bile daha kolay hale geldi. Gogreenso-
lar.com, AM Solar ve Spendabit gibi birçok işletme, 
güneş paneli kitlerinin satışında Bitcoin ödemesi 
kabul ediyor. Birçok uzman, Bitcoin teknolojisinin 
enerji endüstrisi ile ilgili dağıtım ve ticarete dayalı 
temel konularda çözüm bulmaya yardımcı olabile-
ceğini düşünüyor.

GE’nin Akıllı Şebeke Strateji Lideri Laurent Sch-

2017 başında 1 dolar olan değeri 2018’de 

16 bin 400 dolardan işlem gören Bitcoin, 

son dönemde tüm dünyanın gündeminde. 

Her Bitcoin madencilik makinesi, önce bir 

güç kaynağına, sonra internete bağlanıyor; 

madenciler online oldukları andan itibaren 

Bitcoin için algoritma üretebiliyor.
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mitt, Bitcoin ile ilişkili bir teknoloji olan blok zincir 
(blockchain) kullanımı ile şebekedeki yenilenebilir 
enerji sorunlarının çözülebileceğini belirterek ekli-
yor: Blok zincir, hane halkı ve işletmelerin yenilene-
bilir enerji ticaretinde şeffaf bir yol sağlayacak.

Bu bağlamda, Avustralyalı bir kuruluş olan 
Power Ledger, 1 Aralık 2016’da Avustralya’nın ilk 
“blok zinciri ile çalışan” elektrik ticareti pazarının 
açılışını ilan etmişti. Bu piyasa, elektrik dağıtım şe-
bekelerine bağlı veya mikro tesisler içerisinde yer 
alan konutların ve ticari işletmelerin ürettikleri ye-
nilenebilir enerji fazlasının satışını kolaylaştırıyor. 
Power Ledger, mevcut dağıtım ağlarının değerini 
korurken, enerji ekonomisini tüketicilerin eline ge-
çirme gücünü sunduklarını belirtiyor.

IoT ve Bitcoin enerji sistemlerini 
güçlendiriyor

Nesnelerin interneti (IoT), Bitcoin teknolojisi ve 
topluluk enerjisi depolama kavramlarının birleşimi-
nin yarattığı güç sayesinde yenilikçi mikro şebeke 
konseptleri, gerçeğe dönüşüyor. Topluluk enerjisi 
depolama, dağıtık üretim, elektrikli araç filoları ve 
koordine edilmiş yük yönetim sistemleri, nesnelerin 
interneti, makine öğrenimi ve blok zincirlerle etkin-
leştiriliyor.

Özellikle blok zinciri tabanlı “Transaktif Şebe-
ke- (The blockchain-based Transactive Grid)” yön-

temiyle yerel enerji üretimi ve kullanımına yönelik 
ilgili veriler, gerçek zamanlı olarak ölçülebiliyor ve 
kullanıcıların bu platform üzerinden enerji ticare-
ti yapmaları sağlanıyor. New York’ta bir Brooklyn 
mahallesinde başlayan bu proje, teknoloji devi Sie-
mens’in ilgisini hemen çekti. Dünyanın önde gelen 
endüstriyel mühendislik ve üretim şirketi Siemens, 
Brooklyn Microgrid ile 2015 yılından itibaren işbirliği 
yapıyor. Dağıtık enerji sistemlerinin bir sonucu ola-
rak büyüyen mikro şebeke pazarında önemli bir rol 
oynayan LO3 Energy adlı New York merkezli işlet-
meye yapılan yatırım da 2018 yılının ilk günlerinde 
kamuoyuna duyuruldu. LO3 Energy, hali hazırda üst-
lenmekte olduğu girişimi Siemens desteği ile hayata 
geçirecek. Yerel enerji pazarlarını geliştirme hedefli 
çalışma, tüketicilerin enerji satıp alabileceği bir blok 
zincire dayanan ticaret platformuyla birleştirilecek. 
Siemens Enerji Yönetimi CEO’su Ralf Christian ko-
nuyla ilgili açıklamada; “Siemens’in LO3’teki yatırı-
mı, yerel enerji pazarı etkinleştiricisi olarak blok zin-
cir teknolojisinin gelecekteki potansiyelini onaylıyor. 
Siemens, şebeke yönetimi, veri analitiği ve teknoloji 
portföyündeki tamamlayıcı tecrübesiyle modern 
teknolojiyi elektrik ağlarına entegre etmeyi kolay-
laştırmaya ve desteklemeye devam edecek” dedi.

Siemens Enerji Yönetimi CEO’su Ralf Christian, 
modern teknolojiyi elektrik ağlarına entegre etmeyi 

desteklemeye devam edeceklerini söylüyor.
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Kripto paraların enerji açlığı bitmiyor
Bitcoin teknolojisi, IoT ve diğer Sanayi 4.0 devrimi 

teknolojileri, güneş enerjisi sektörünün büyümesine 
artan bir ivme kazandırarak, güneş enerjisi yanı sıra 
diğer yenilenebilir enerji kaynaklarını üretmek, da-
ğıtmak ve ticaretini yapmak için çözümler bulmaya 
devam edecek gibi görünüyor. Bitcoin’i yenilenebilir 
enerji pazarının anapara birimi olarak kullanma ko-
nusundaki tüm bu olumlu çalışmalar bir yana, 159 
ülkenin harcadığı enerjiden daha fazla enerji tüke-
timine neden olan “Dijital Altın”ın yol açtığı karbon 
emisyonları ile gezegene fosil yakıtlardan çok daha 
fazla zarar verdiği gündemde.

Bitcoin’in enerji tüketimi üzerine yapılan araştır-
ma, Çin’deki bir Bitcoin madeninde bir Boeing 747 
uçağı kadar enerji tüketildiğini söylüyor. Cambridge 
Üniversitesi tarafından yapılan bir başka araştır-
mada da Bitcoin madenciliğinin büyük bir kısmının 
Çin’de gerçekleştirildiğini ve işlemlerinin doğru-
dan fosil yakıtlarla üretilen enerjiye bağlı olduğunu 
aktarıyor. Çin, bazı Bitcoin madencileri tarafından 
kullanılan enerjiyi sınırlama planları yapıyor. Çinli 
yetkililer, Bitcoin madencilerinin bazı bölgelerdeki 
düşük enerji fiyatlarından yararlanmasından ve bazı 
durumlarda normal elektrik kullanımını etkilemele-
rinden dolayı oldukça endişeli.

BITCOIN GÜNDE 88 MİLYON 
KWH ENERJİ TÜKETİYOR

Digiconomist tarafından gerçekleştirilen araştır-

maya göre, Bitcoin işlemleri için gerçekleşen ener-

ji tüketimi verileri:

 � Bitcoin’in tahmini yıllık elektrik tüketimi: 

38.21 (TWh)

 � Yıllık küresel madencilik gelirleri: 

18.339.256.510 dolar

 � Yıllık tahmini küresel maden giderleri: 

1.910.485.052 dolar

 � Elektrik tüketimi bakımından Bitcoin’e en ya-

kın ülke: Katar

 � Bir önceki gün kullanılan tahmini elektrik 

enerjisi: 104.684.112 (KWh)

 � İşlem başına tüketilen elektrik: 330.00 

(KWh)

 � Dünyanın elektrik tüketiminin yüzdesi olarak 

Bitcoin’in elektrik tüketimi: Yüzde 0.17

 � Yıllık karbon ayakizi: 18.723 (kt CO2)

 � İşlem başına karbon ayak izi: 161.68 (kt CO2)

Bitcoin madenciliği haritada kırmızı renkte işaretlenen ülkelerden daha fazla enerji tüketiyor.
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Bilindiği gibi ülkemiz son dönemde enerji arz 
güvenliğinin önemini daha fazla kavramaya ve bu 
konuda ciddi adımlar atmaya başladı. 2005 yılında 
yürürlüğe giren “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İliş-
kin Kanun” ve sonrasında 2011’de yürürlüğe giren 
ve piyasa şartlarına göre birkaç defa güncellenen 
“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilme-
si ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik” ile özel 
yatırımcılar ülkemizde yer alan yenilenebilir ener-
ji kaynaklarının ekonomimize kazandırılması için 
teşvik edildi. Özellikle Kasım 2015’te yaşanan Rus 
savaş uçağının düşürülmesi olayı sonrasında gün-
deme gelen enerji arz güvenliği endişesi, hepimize 
yerli enerji kaynaklarımızı azami oranda kullanmak 

zorunda olduğumuzu zor yoldan da olsa hatırlattı.
Jeotermal enerji de yukarıda ismi geçen kanun 

ve yönetmeliklerde yenilenebilir enerji olarak ta-
nımlandığı için kamu teşviki almaya başladı. Kısaca 
YEKDEM olarak adlandırılan bu destekleme meka-
nizmasının, 2020 itibarıyla sona ereceğini Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak açık bir şekil-
de belirtti. Bu açıklama, jeotermal sektöründe yatı-
rım yapan şirketlerde tabiri caizse şok etkisi yarattı. 
Çünkü uzun süreli ve yüksek maliyetli yatırım 
gerektiren bu sektör, yapılan yatırımların meyvele-
rini yeni yeni almaya başlıyordu ya da daha açık bir 
şekilde söylemek gerekirse yatırımcısına yeni yeni 
para kazandırmaya başlıyordu. 

Etkili bir denetim mekanizması kurulamadı

TÜRKİYE’DE JEOTERMAL 
ENERJİ SEKTÖRÜNÜN 

GELECEĞİ

 KONUK YAZAR   
Burak Kayael 
TESPAM Ticari Projeler Koordinatörü
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Jeotermal enerji sektörü, YEKDEM öncesi birkaç 
büyük ölçekli firma dışında yatırım alamayan bir 
alandı. Kamu teşvikinin ilanı sonrası serbest piya-
sa ekonomisi şartları gereği ve yerli enerji üretimini 
hızla artırmak adına yapılan başvuruların neredey-
se tamamı kabul edildi ve yatırım izni verildi. Bu 
sağlıksız ve ani büyüme sebebiyle sektörün asli iki 
unsuru olan operatör (yatırımcı) ve servis (hizmet) 
şirketlerinde hızlı bir artış gerçekleşti. Bu durum 
yapılan yatırımların kontrolsüzce gerçekleşmesine 
ve çoğunlukla da gereksiz yatırımların yapılmasına 
sebep oldu. Burada açık sözlülükle belirtmemiz ge-
reken bir etmen de piyasanın bu aşırı hızlı büyüme-
sine orantılı olarak bir anda türeyen sözde uzman/
danışmanlar ve kamu teşvikinden olabildiğince 

fazla yararlanabilmek için ellerinde bulunan saha-
ların kapasitelerini olduğundan fazla görmeye me-
yilli yatırımcı şirketler. Elbette burada, işini layıkıyla 
yapmak için çabalayan gerçek uzmanları ve akılcı 
yatırımlar yapan firmaları ayırt etmek gerekiyor. 

Başka önemli bir handikap da maalesef devleti-
mizin jeotermal sektörü için teşvik mekanizmasını 
kurarken lisans dağıtma ve elektrik üretme aşama-
ları arasında kalan arama/sondaj/üretim aşaması 
(ki ileride yapılacak üretimi doğrudan etkileyen bir 
süreç) için etkili bir denetleme mekanizması kur-
mamış olması. Aslına bakıldığında nihai hedefleri 
farklı olmakla birlikte jeotermal sektöründe yapılan 
arama, sondaj, üretim faaliyetleri de petrol ve doğal 
gaz sektörüne çok benziyor. Ülkemizin Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü (PİGM) ile bugüne kazandığı tec-
rübe, jeotermal sektörüne de aktarılabilirdi. Ne ya-
zık ki yüz milyonlarca belki de milyarlarca doların 
yatırıldığı bu sektör için bu denetleme mekanizması 
kurulamadı.

Şirketler yerli kredi bulmakta zorlanıyor
Sektörün en büyük handikaplarından biri de 

sondaj faaliyetlerinden başlayarak santral kurulum 
aşamasına değin birçok teknolojinin dış kaynaklı 
olması, ki bu da gerekli birçok hizmet ve ekipman 
için paramızın yurtdışına gitmesi demek. YEKDEM’in 
sona erecek olması gümrük masraflarından tutun 
da elektrik satış fiyatına kadar devletin desteğini al-
maya alışmış ve yatırımlarını neredeyse hep krediy-
le yapan şirketleri zor durumda bıraktı. Burada tüm 
sorumluluğu kamuya yüklemek gerçeklikten uzak 
bir yaklaşım olur. Enerji Bakanı Albayrak’ın açıkla-
ması sonrası jeotermal şirketlerinin yurt içi kredi 
kaynaklarından faydalanmakta zorlandığı duyumla-
rı geliyor. Bu da asli görevi ülkemizin kalkınmasına 
hizmet etmek olan finans kuruluşlarının bu görevini 
yerine getirmekte isteksiz olduğunu gösteriyor. Bu 
duruma bir de Avrupa ve diğer dış kaynaklı kredi 
kuruluşlarının son dönemde ülkemize uyguladığı 
gizli kredi ambargosu da eklendiğinde jeotermal ya-
tırımcısının gelecekte bu sektöre yatırım yapmakta 
çekingen davranacağı tahmin edilebilir. Sistemin 
kamu ve finansman ayaklarından sonra yatırımcı 
kısmını da değerlendirmek lazım. Sektöre yatırım 
yapan ya da bu yönde niyet belirten birçok şirket, 
bunu devlet teşviki sebebiyle yaptı ve bu teşviğin 
biteceğini öğrenmek onlara geri adım attıracak gibi 

Yerli enerji kaynaklarının 
kullanılması için uygulanmaya 
başlanan YEKDEM kapsamında 
jeotermal yatırımlarında da ciddi 
oranda artış yaşandı. Ancak 
kamunun YEKDEM’i sürdürmeme 
kararı, bu yatırımları ciddi 
oranda etkileyecek. Şu anda 39 
jeotermal santralinden 37’sinin 
YEKDEM’den yararlandığı 
dikkate alındığında sektörün 
zor bir dönemden geçeceğini 
söylemek mümkün...
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duruyor. Bu durum haklı gibi gözükse de esasında 
işletmenin temel prensiplerinden olan ‘risk olma-
dan kazanç olmaz mantığı’ ile hareket eden firmalar 
daha kamu teşviki yokken bu sektöre yatırım yap-
mışlardı ve yerli enerjinin gözde duruma gelmesiyle 
ciddi kazançlar elde ettiler. Yani kendi öz kaynağı ve 
ekibine güvenerek sektöre yatırım yapmaya devam 
eden şirketler kazanç elde etmeye devam edecek-
lerdir.

Yapılması Gerekenler
3 Aralık 2017 tarihi itibarıyla EPİAŞ’ın sağladığı 

verilere göre, jeotermal enerji santralleri YEKDEM 
sistemine kayıtlı en büyük üçüncü kapasiteye sahip 
sektör. (Bkz. Tablo-1 & Şekil-1) 

2020’ye kadar kurulacak yeni santrallerle bu 
oranın artış eğiliminde olacağı tahmin ediliyor. Bi-
lindiği gibi, ülkemizde jeotermal enerji yatırımları 
jeolojik uygunluk sebebiyle en çok Ege Bölgesi’nde 
yoğunlaşmış durumda. Bu durum uzun zamandır 

jeotermal potansiyeli bilinen bölge için bir fırsat. 
Şekil-2’de de görülebileceği gibi özellikle kıyı Ege’de 
yer alan şehirler, tüketici sayısı olarak ileri sıralarda 
yer alıyor. Bu da kurulacak yeni santraller için avan-
taj durumunda. 

39 santralden 37’si YEKDEM’den faydalanıyor
Ancak coğrafi bölge ayrımında Ege’de yer alan 8 

şehre Çanakkale ve Balıkesir’i de dahil ettiğimizde 
17 bin 972 MW kapasiteli 255 adet elektrik santra-
linin var olduğunu görüyoruz. Bu santrallerin 36’sı 
doğal gaz çevrim santrali (5 bin 306 MW kapasite) 
3 ve 4’ü ithal kömürle çalışan termik santral (2 bin 
615 MW kapasite) Bahsi geçen 40 santrale hali ha-
zırda lisans alınmış veya ithal kömürle çalışması 
planlanan 2 bin 195 MW kapasiteli üç santralin daha 
eklenmesi için çalışmalar sürüyor. Bu da jeotermal 
enerjiden üretilen elektriğin piyasaya girebilmesi 
için büyük bir handikap ve ülkemizin enerji arz gü-
venliğinin yerli kaynaklarla temini için geri doğru 
atılmış bir adım. 

Burada aslında sadece Ege Bölgesi’ni ön plana 
çıkarmanın yanı sıra ülkemizde potansiyeli yüksek 
olan diğer bölgeleri de düşünmemiz lazım. Özellikle 
son dönemde ciddi kaynak potansiyelinin tespit edil-
diği Yozgat, Niğde ve Aksaray gibi illerimizin ülkemi-
zin merkezi olan İç Anadolu Bölgesi’nin gelecekteki 
ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir yeri olacağını 
değerlendiriliyor.

Elbette YEKDEM gibi teşvik mekanizmalarını de-
vam ettirip ettirmemek hükümetin takdirinde ancak 
bu takdirin yanında ülkemizin tüm geleceğini etkile-
yecek enerji yatırımlarını desteklemek de aynı şekil-

Tablo 1 - YEKDEM Sistemine Kayıtlı Kaynakların 
Kurulu Güç Verileri1

Kaynak Kurulu Güç (MW)

Rüzgar
Jeotermal
Biyogaz
Kanal Tipi
Biyokütle
Çöp Gazı

5.991,19
810,51
85,27

5.880,85
181,30
48,22

Şekil 1 - YEKDEM Sistemine Kayıtlı Kaynakların Kurulu Güç Bazlı Oranları1
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de hükümetimizin görevidir. Açık kaynaklardan elde 
edilen bilgiye göre hali hazırda faaliyet gösteren 39 
jeotermal enerji santralinin 37’si YEKDEM’den fay-
dalanıyor. Bu noktadan sonra atılması gereken adım 
YEKDEM sonrası dönemde Enerji Bakanı’nın da de-
diği gibi kamu, tüketici ve üreticiyi memnun edecek 
bir sistemin yaratılmasıdır. Böylece jeotermal enerji 
sektöründe faaliyet gösteren onlarca operatör ve 
servis firması çalışmaya devam ederek binlerce 
insana iş vermesini sağlayacak ve çok kıymetli bir 
yerli enerji kaynağını kullanarak gelecek nesillerin 
enerjide dışa bağımlılığını minimize etme yolunda 
önemli bir adım atmış olacağız.

Kaynaklar
EPİAŞ Şeffaflık Platformu, https://seffaflik.epias.

com.tr/transparency/uretim/yekdem/kurulu-guc.
xhtml

EPİAŞ Genel Raporlar, https://rapor.epias.com.
tr/rapor/

Enerji Atlası Doğalgaz Santralleri Listesi, http://
www.enerjiatlasi.com/dogalgaz/

Enerji Atlası Kömür Santralleri Listesi, http://
www.enerjiatlasi.com/komur/

Enerji Atlası Jeotermal Santraller Listesi, http://
www.enerjiatlasi.com/jeotermal/

Şekil 2 - İl Bazında Kayıtlı Tüketici Miktarı2
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Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikle-
ri’nde 1 Ocak 2018 itibarıyla Katma Değer 
Vergisi uygulanmaya başladı. İki ülkede de 
belirlenen KDV oranı yüzde 5.

Diğer Körfez İşbirliği Konseyi üye ülkeleri olan 
Kuveyt, Umman, Bahreyn ve Katar’ın da aldıkları ka-
rar gereğince KDV uygulamasına 2018 yılı ortasında 
veya 2019 yılı başında geçmeleri bekleniyor.

Suudi Arabistan Gelir ve Zekat Kurumu yaptığı 

yazılı açıklama ile 1 Ocak 2018 itibarıyla sağlık, eği-
tim, bankacılık işlemleri, emlak, ulaşım, akaryakıt, 
elektrik, su, iletişim ve sigorta işlemleri gibi pek çok 
alanda KDV uygulamasının başladığını bildirdi.

Katma Değer Vergisi, vergicilik tarihinin en geliş-
miş harcama vergilerinden biridir. Vergi mükellefle-
rinin ödeme gücünü dikkate almadığı gerekçesiyle, 
gelir üzerinden alınan vergilere göre daha az adil 
olduğu, vergi adaletini dikkate almadığı yönünde 

Düşen petrol gelirleri, Körfez ülkelerinin ekonomisini olumsuz yönde etkiledi. Gelirlerini artırmak 
isteyen yönetimler de çareyi, zam ve yeni vergilerde buldu. Bu kapsamda Suudi Arabistan ve Birleşik 
Arap Emirlikleri, KDV uygulamasına başladı. Diğer Körfez ülkeleri de yıl sonunda KDV’ye geçecek

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri KDV ile tanıştı 
Türkiye’nin enerji faturası etkilenir mi?

 KONUK YAZAR   
Mehmet Öner 
Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı / Yeminli Mali Müşavir
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konunun uzmanları ve muhalefet partilerince çokça 
eleştirilir. Buna mukabil iktidardaki her parti de her 
fırsatta Katma Değer Vergisi ve benzer nitelikteki 
Özel Tüketim Vergisi gibi vergileri, devlet gelirlerini 
artırmanın en kolay ve kestirme yolu olarak kullanır.

Herhangi bir ülkenin modern vergiciliğin araçla-
rından olan Katma Değer Vergisini uygulamaya koy-
ması ortalama haber değeri olan bir vakadır. Ancak 
uygulama; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikle-
ri, Kuveyt, Umman, Bahreyn ve Katar gibi zenginlik-
lerini petrol ve doğal gaza borçlu ülkelerde başlayın-
ca ayrıca değerlendirilmeyi ve üzerinde konuşmayı 
gerektiriyor.

Yeni vergiler de devreye sokulacak
Petrol fiyatlarındaki herkesin bildiği düşük seyir, 

bu ülkelerin alışık oldukları zenginlik, refah seviyele-
rini oldukça düşürdü. Devlet harcamalarının devam 
ettirilebilmesi için çok alışık olmadıkları KDV gibi 
vergilerin yürürlüğe konulması, kaçınılmaz acı re-
çete uygulamasının başlangıcı gibi duruyor. Bunun 
yanında Suudi Arabistan’da benzine yapılan yüzde 
127 oranda zam da durumun çok parlak olmadığını 
ayrıca gösteriyor.

Petrol gelirlerindeki azalışa bağlı bu tablo, aslın-
da tahmin edilebilen bir sonucu getirdi. Fakat yeni 
vergilerin konulmasından, bu ülkelerde benzine 
zam yapılmasından daha önemli olan husus enerji-
deki eksen kaymasıdır. Bu eksen kayması da bir kı-
sım sonuçlarını bugünlerde gördüğümüz problemin 
Ortadoğu ülkelerinin tamamında önümüzdeki yıllar-
da derinden hissedilmesine yol açacak gibi.

1978 yılında Çin Komünist Partisi’nin 11. Merkez 
Parti Kongresi’nde serbest piyasa ekonomisine ge-
çişe ilişkin kararının etkilerini, o yıllarda kimse tah-
min edememişti. Çin, bu tarihten sonra adım adım 
dünyanın üretim üssü oldu. İmalat sanayinin ve 
buna bağlı olarak enerji kullanımı, hammadde kulla-
nımının dünya üzerindeki ekseni Çin’e doğru kaydı. 
Yeni ekonomik yapıda güçlerini imalat sanayindeki 

üstünlük ve buna bağlı olarak teknoloji geliştirme 
konusundaki becerilerinden alan birçok ülke, başta 
AB ülkeleri ve ABD, Çin’e karşı seviye kaybetti. Bu 
ekonomik kayıp, kendi ülkelerinde işsizliğe, vergi 
gelirlerinin düşmesine ve hepsinden önemlisi gele-
ceklerinin belirsizleşmesine, gelecek kaygısının art-
masına yol açtı.

Benzer şekilde petrol gelirlerindeki düşüş, elekt-
rikli otomobillerdeki gelişmeye bağlı olarak petrole 
olan talebin azalacağı beklentisi, Körfez ülkelerinin 
geleceklerinin bugünden daha iyi olmayacağının ha-
bercisi. Ve görünen o ki özellikle elektrikli otomobil 
açısından enerjide eksen kayması, pil teknolojilerin-
de üstünlük sağlayan Japonya gibi, pil hammadde 
kaynaklarını şimdiden kontrol etmeye başlayan Çin 
gibi ülkelere doğru olacak.

Üretimdeki eksen kaymasından sonra enerjideki 
eksen kayması da dünya dengelerini, refahın dağılı-
mını, dış ticaretin yönünü ve kazanan ülkeleri değiş-
tirecek gibi görünüyor.

İthalatta sorun yaratması beklenmiyor
Katma Değer Vergisi’nin nispeten karmaşık ya-

pısı, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile 
önümüzdeki dönemde yapılacak dış ticarette aksak-
lıklara yol açabilir. Türkiye’den bu ülkelere yapılan 
ihracatta, KDV’nin bu ülkelerin gümrüğünde öden-
mesi sebebiyle fiyat artışından kaynaklı düşüş ya-
şanabilir. 

Diğer taraftan bu ülkelerden petrol ve doğal gaz 
ithalatında, KDV’nin ithal eden ülkede ödenmesi se-
bebiyle herhangi bir etkinin yaşanmayacağını söy-
leyebiliriz. Özellikle kendi ülkemizde yeni uygulanan 
vergilerin ve KDV oran artışlarının günlük hayatımızı 
fiyat artışı olarak etkilemesi sebebiyle “Bu ülkelerin 
uygulayacağı KDV, Türkiye’nin enerji faturasını artırır 
mı?” sorusu akla gelebilir. KDV’nin varış ülkesinde 
ödenmesi ilkesi gereğince Suudi Arabistan ve Bir-
leşik Arap Emirlikleri’nde uygulanmaya başlanan, 
önümüzdeki dönemde diğer Körfez İşbirliği Konseyi 
üye ülkelerince uygulanacak KDV, Türkiye’nin ener-
ji faturasına etki etmeyecektir. İthal ettiğimiz tüm 
ürünler gibi petrol ve doğal gaz için de Türk mevzu-
atına göre zaten KDV ödeniyor. 

Son söz olarak, modern olan her şey gibi KDV 
uygulamasının da karmaşık olduğunu; taşlar yerine 
oturana kadar enteresan problemlerle karşılaşma-
nın mümkün olduğunu belirtmek gerekir.    
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Birleşmiş Milletler İklim Komiseri Christiana Fi-
gueres ve ekibinin yayınladığı açık mektupta, 2020 
yılına kadar gezegeni kurtarabilecek imkanımızın ol-
duğu belirtiliyor. Bu yıla kadar sera gazı salınımları 
kalıcı olarak düşürülebilirse iklim değişikliğinin geri 
dönülemez eşiği geçilmeyebilir. Eşik değeri aşma-
mız halinde ise ormansızlaşma, şiddetli seller, fela-
kete yol açan hava şartları bizi bekleyecek. Figue-
res’in öncülüğündeki ekip, bir yol haritası çıkartarak 
bazı öneriler sunuyor:

 �Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üre-
timinde daha yaygın kullanılması,
 �Gerekli para desteğini sağlayarak 2050 yılına 
kadar kentlerin ve devletlerin fosil yakıtları bı-
rakmasını sağlamak,
 �Yeni satılan taşıtların bir kısmının elektrikli ol-
masını sağlamak,
 �Orman kaybından dolayı oluşan net gaz salı-

nımlarını düşürmek ve bunun için bir plan ha-
zırlamak ve
 �Finans sektörünün yeşil enerjiye dönmesi.

Dünyamızın çehresi, biz yaşarken değişmeye de-
vam ediyor. Sel felaketleri ve yükselen deniz suları 
kıyıları ve düşük rakımlı yerleri değiştirecek. Kıyılar-
da yer alan birçok köy, kasaba ve kent artık yaşana-
maz hale gelecek. Bazı şehirler ise önemli oldukları 
için kurtarılma çabalarına sahne olabilirler, örneğin 
ABD’deki New Orleans ve Miami gibi şehirlerin ge-
lecekte sular altında kalmasının önlenebilmesi için 
milyarlarca dolarlık yatırım yapılması gerekiyor. 
Bunlara ek olarak, gezegenin kuzey kısmı da bu de-
ğişimden payını alıp ayrı bir hale bürünecek. 

2040 yılında Kuzey Buz Denizi’nin tamamen buz-
suz kalması bekleniyor. Önceki varsayımlarda bu 
tarih, 2070 yılıydı. Alttaki haritada koyu mavi alan-
lar, asgari buz alanını gösterirken açık maviler ise 

Gezegenin 
önümüzdeki 
25 yılı

Son üç yılın kayıtlara geçmiş en sıcak yıllar oluşu ve deniz seviyesinin artış hızının 
yarı yarıya yükselmesiyle birlikte küresel iklim değişikliği dikkat çekmeyi yeniden 
başardı. Gezegenin toptan bir felakete uğramadığı bir gerçek ancak önümüzdeki 
yıllarda bunun olmayacağını söyleyemeyiz

 KONUK YAZAR   
Fatih Temiz 
Yüksek Çevre Mühendisi

56 • Ocak 2018 • ENERJİ PANORAMA

Kuzey Buz Denizi Buzul Alanları (economist.com)

buzun en fazla yayıldığı alanı temsil ediyor. 1980 ile 
2016 yılları kıyaslandığında değişimin ne kadar çar-
pıcı boyutta olduğu anlaşılıyor.

Süveyş Kanalı önemini yitirecek 
Eriyen buzullar, Kuzey Buz Denizi’nin bakir kıyı-

larını ulaşıma açacak. Uzakdoğu ile Avrupa arasın-
daki gemi seferleri, Süveyş Kanalı yerine bu kuzey 
yolunu tercih edip yakıttan ve zamandan tasarruf 
sağlanacak. Rusya, Kanada ve özellikle ABD, bu yeni 
alanda birbirleriyle büyük mücadeleye girecekler. 
Kuzeyin şiddetli hava durumu ve tahmin edilemeyen 
koşulları, henüz bu güzergahı fizibl kılmıyor ancak 
önümüzdeki 25 yılda bu yol açılmış olabilir.

Küresel iklim değişikliği iddialarına karşı çıkan-
lar da yok değil. Ancak bu kesim yazılan bilimsel 
makalelerin yalnızca yüzde 3’lük bir kısmını teşkil 

ediyor. Texas Tech Üniversitesi iklim bilimcisi Katha-
rine Hayhoe ve ekibinin geçen 10 yılda yayınlanan 
makaleleri yeniden incelemeye almaları sonucunda 
makalelerde metodolojik hatalar olduğu, analizle-
rinin veya ön kabullerinin yanlış olduğu aktarılıyor. 
Sonuçların ayrıca tekrarlanabilir olmadıkları da 
anlaşıldı. Bilimsel makalelerde olmazsa olmaz bir 
özellik, olması gereken tekrarlanabilirlik bir şekilde 
göz ardı edilip yayınlanabilmişti. 

Kısacası, 2000’li yılların ilk yarısında yaşayanlar, 
daha yeni ve farklı bir dünya görecek. Yeryüzünün 
geçirdiği değişim süreci ve iklimin değişmesi ile in-
sanlık, yaşamında yeniliklere gitmek zorunda kala-
cak. Önümüzdeki 25 yılın getireceklerine şimdiden 
hazırlık yapmamız ve stratejik planlarımızı yapma-
mız gerekiyor. 

▶ Gezegenin önümüzdeki 25 yılı
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Ünlü yatırımcı Buffett, bugüne kadar verdiği isabetli kararların sonunda kazandığı paralarla 
tanınan bir yatırımcı. Ancak Buffett, insanlara verdiği yatırım önerilerinin yanı sıra hayatla ilgili 
deneyimlerini de paylaşmayı seviyor. Bilgiye ve değişime önem veren Buffett’tan hayatınıza yön 
vermenizi sağlayacak sekiz öneri...

Ünlü yatırımcı 
Warren Buffett’tan 
hayat dersleri
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 YÖNETİM-İK   

Warren Buffett, tüm dünyada Ameri-
kalı bir iş insanı, yatırımcı ve hayırsever 
olarak biliniyor. Ancak başarı hikayesine, 
taktiklerine, parayla ilişkisine baktığı-
nızda Warret Buffett’ın bir iş insanından 
çok, düşünceleriyle modern zaman filo-
zofuna dönüştüğünü söylemek mümkün. 
2016 yılında yayımlanan Warren Buffett’s 
Ground Rules kitabı da bunun en güzel 
örneği. Buffett kitabında, 1956-1970 yıl-
ları arasındaki yatırım ilkelerini anlatıyor. 
Ancak bu ilkeler, sadece yatırım dünyasını 
ilgilendirmekle kalmayıp adeta bir hayat 
dersi veriyor. İşte Buffett’ın yatırım ilkele-
rinden çıkarılabilecek hayat dersleri:

1. Bilgiye yatırım yapın
Warren Buffett daha 25 yaşındayken 

yatırım yapmaya başlamış bir isim. Hoca-
sı Benjamin Graham’dan A+ notu almayı 
başarabilen tek kişi. “Nasıl bu kadar do-
nanımlı olabiliyor?” sorusunun tek yanıtı, 
bilgiye yatırım yapmasında gizli. Buradan 
çıkarılması gereken ders apaçık ortada; 
bilgiye yatırım yapın. Bilgi güçtür, bir ko-
nuda bilgili olmak, hayatta güçlü olmanızı 
ve ileri gitmenizi sağlar.

2. Ödevinizi yapın
İster yatırım dünyasını ele alın, ister 

hayatın farklı alanlarını, insanların birço-
ğu ne yaptıklarını bilmeden hareket edi-
yor. Sadece kalabalığı veya bazı “uzman-
ları” takip ediyor. Buffett o insanlardan 
biri değil. O, her zaman ne yaptığını bilir-
di. Peki bunu nasıl başarıyordu dersiniz? 
Ödevini yaparak... Bir karar vermeden 
önce, araştırma ve olayları analiz etmek 
için zaman harcamalı, yani ödevinizi yap-
malısınız. Yaptığınız şey, her ne ise ödevi-
nizi yapın, ne yaptığınızı bilin.

3. Ne yapmadığınızın farkında olun
Ne yaptığınızı bilirseniz, ne yapmadığı-

nızın da farkında olursunuz. İnsanlar bir 
şeylerden anlamadığını söylemeye bayılı-
yor. Peki sonuç ne oluyor? Anlamadığı şeyi 
yapan insan manzaraları… Anlamadığınız 
bir şeyi sormaktan çekinmeyin. Yaptığınız 
ve yapmadığınız şeyin farkında olun.

4. Paranızı idareli harcayın
Warren Buffett, büyük servetinin yanı 

sıra eli sıkılığıyla bilinen bir isim. Aslında 
bu onun birleştirme, bütünleştirme ba-
kışından kaynaklanıyor. Buffett, ufak bir 
parayla yapılan yatırımın daha sonra bü-
yük bir şeye dönüşebileceğini çok önce-
den keşfetmiş bir isim. Belki siz yatırımcı 
olmayabilirsiniz ancak bugün yaptığınız 
ufak bir harcamanın gelecekte size daha 
pahalıya patlayabileceğini unutmayın.

5. İlkelerinize bağlı kalın
İş dünyasında zaman zaman aktörler 

farklı metotlara başvurabiliyor, kuralların 
dışına çıkabiliyor. Bu metotların karlı so-
nuçlarını görenler de kalabalığın peşin-
den gidebiliyor. Siz ilkelerinize bağlı kalın, 
kalabalığın peşinden gitmeyin.

6. Değişin
İlkelerinize bağlı kalmak, değişime 

kapalı olmak anlamına gelmiyor. Aksine, 
zaman değiştikçe değişime de ihtiyacınız 
var. Bu değişimi sağlamak için zamanın 
gerekliliklerine uygun olarak ilkelerinizi 
değiştirebilirsiniz. Böylece siz, her zaman 
ilkelerinize bağlı kalırsınız ancak ilkeleri-
niz değişir.

7. Odaklanın
Yaptığınız işten iyi karşılık almanın 

tek yolu, yatırımlarınıza odaklanmaktan 
geçiyor. Hayatta da aynı şey geçerli. Ben-
zer bir şekilde, hayatınızdan maksimum 
verimi alabilmek için ona odaklanmanız 
gerekir. Bazı fikir ayrılıkları olabilir ancak 
siz gösterdiğiniz çabaya odaklanırsanız, 
büyük fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

8. Ne zaman hareket etmeniz   
gerektiğini bilin 

Hayatta hep ne zaman hareket etme-
niz gerektiğini bilmelisiniz. Hayatın içinde 
bazı dönemler vardır, o dönemlere girildi-
ğinde eskiyi bırakıp yeniye geçmeniz ge-
rekir. Birçoğumuz eskinin konforuna ka-
nıp yeniye geçmeye cesaret edemiyoruz. 
Ancak zaman zaman konforlu bölgeden 
çıkıp yenilikler için cesaret etmelisiniz.
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▶ Ünlü yatırımcı Warren Buffett’tan hayat dersleri
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Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan ve müşterile-
rine daima daha iyi hizmeti görev bilen Kayseri ve 
Civarı Elektrik Türk A.Ş. dağıtım sektöründe birçok 
ilke imza attı. Bu ilkler arasında uzaktan izleme ve 
kontrol sistemi (SCADA), coğrafi bilgi sistemi (CBS), 
otomatik sayaç okuma sistemi (OSOS) sayılabilir. 
EPDK tarafından 2014 yılında Ar-Ge projeleri için 
gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmasından son-
ra bugüne kadar KCETAŞ’ın yürüttüğü 10 adet Ar-
Ge projesinden dördü tamamlandı, altısı ise devam 
ediyor. Bu projelerin amacı, KCETAŞ’ın iş süreçlerini 
Avrupa normlarına taşımak ve daha işletilebilir bir 

İtfaiye müdürlüklerinin verilerine göre 
yangınların yüzde 28’i elektrik tesisatından 
kaynaklanıyor. Özellikle son yıllarda okul ve 
yurtlarda elektrik nedeniyle oluşan yangınlarda 
çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti. Kayseri 
ve Civarı Elektrik T.A.Ş. başlattığı “Canlar 
Yanmasın” Ar-Ge projesi ile okul ve yurtlardaki 
elektrik tesisatlarını kontrol edecek

Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. 
Elektrik tesisatında  
‘Canlar Yanmasın’ Ar-Ge Projesi

 KONUK YAZAR   
Görkem Taylan Herdem
Regülasyon ve İş Geliştirme Müdürü
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şebeke yapısı elde etmek. Bu projeler arasında yer 
alan “İç Tesisat Kontrolü  ve Yeni Nesil Artık Akım 
Koruma Rölesi Projesi” (Canlar Yanmasın) isimli 
proje, tüm Türkiye’de yaşanan ölümcül ya da yara-
lanmalı elektrik çarpmalarının önemli bir miktarının 
önüne geçebilecek, canlıların elektriksel güvenliğine 
odaklanıyor. 

Elektrik, artık günlük yaşamımızın ayrılmaz bir 
parçası haline geldi. Ancak elektriğin faydaları ya-
nında, sürekli kontrol altında tutulması gereken can 
ve mal güvenliğini etkileyen bir yapısı var. Elektrik 
tesisatı, en basit yapı olarak üreteç, iletim ortamı 
ve yükten oluşuyor. Meydana gelebilecek arızalara 
karşı hem teçhizatın hem de insan yaşamının ko-
runması için bu yapı; sigorta, kaçak akım koruma 
rölesi (bilimsel adı artık akım koruma rölesi olarak 
adlandırılıyor) ve topraklama sistemi ile korunuyor. 
Ancak uygun değerde seçilmeyen, zaman içerisinde 
yetkisiz tadilatla projesiz ve olması gereken proje 
gücü üzerinde seçilen sigortalar, zaman içinde gö-
revini yerine getiremeyen kaçak akım koruma rö-
leleri, yüksek değerdeki topraklama direnci can ve 
mal kaybına neden olan kazalara yol açıyor. Elektrik 
tesisatında kullanılan B tipi V otomat arıza duru-
munda nominal akımının 3-5 katı kadar kısa devre 
akımı geçmesi durumunda ani (manyetik) olarak, 
aşırı yükte kendi nominal akımının yüzde 35’i kadar 
fazla akım geçmesi durumunda gecikmeli olarak 
açmalıdır. Ancak elektrik tesisat yapısı içerisinde 
topraklama direncinin çok yüksek olması çok düşük 
kısa devre akımına yol açıyor ve sigorta oluşan bu 
kısa devreyi normal yük gibi görerek açmıyor. Dev-
rede, sigortaya ilave olarak kaçak akım rölesinin ko-
nulmaması veya çalışmaması yine arıza durumunda 
enerjinin kesilmemesine neden olarak can ve mal 
kaybına yol açıyor. 

Mevzuatlardan kaynaklanan boşluklar var
Geçmişte yaşanan elektrik kaynaklı birçok 

acı olay haberlere de yansıdı. Özellikle 29 Kasım 
2016’da Adana’nın Aladağlar ilçesinde yaşanan 
elektrik kaynaklı yangında hayatını kaybeden 12 kı-
zımız ve 24 Haziran 2017’de Sakarya’da havuzda 5 
kişinin toplu ölümü, toplumun her kesimi tarafından 
büyük bir üzüntü ile karşılanmıştı. Elektrik tesisatın-
da oluşan kazalar can kaybının yanında yangınlara 
da yol açıyor. Belediyelerin itfaiye daire başkanlıkla-
rının raporlarına bakıldığında elektrik kaynaklı yan-

gınların oranı yaklaşık yüzde 28. 
Yaşanan her can kaybı ve beraberinde yaşanan 

üzüntü, her ne kadar KCETAŞ’ın sorumluluk saha-
sında olmasa da bu konuda sosyal sorumluluk bi-
linci içinde çalışma yapmaya karar verdik. Elektrik 
Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, sanayide 
yer alan tesislerin topraklama ölçümünün her yıl 
yapılmasını zorunlu kılarken; konutlar ve diğer iş-
yerlerinde yer alan tesislerin kimin tarafından, han-
gi periyotta kontrol edileceği hiçbir yönetmelikte be-
lirtilmiyor. Bunun yanında elektrik iç tesisatlarında 
özellikle de iç tesisatlarda kullanılan kaçak akım 
rölelerinde denetim yapılması gerektiği ve bu dene-
timin hangi periyotlar da olması gerektiği, kimin ta-
rafından yapılacağı gibi hususlar mevzuatlarda yer 
almadığından bir boşluk oluştu. 

Bu boşluk ülkemiz genelinde her yıl birçok 
üzücü can kayıplarına ve maddi kayıplara sebebiyet 
veriyor. İşte bu noktada “Canlar Yanmasın” isimli 
Ar-Ge projemiz saha çalışmalarında tespit edilecek 
istatistiklere göre, gerekli mevzuat düzenlemelerine 
temel teşkil edecek çalışmaları ortaya çıkartacaktır. 
Bu proje kapsamında KCETAŞ, görev bölgesinde yer 
alan özellikle gelecek nesillerimizin eğitim gördüğü 
okul, yurt gibi yerlerdeki elektrik teçhizatı yerinde 
proje kapsamında temin edilecek iç tesisat kontrol 
cihazları ile kontrol edilecek. 

Bu proje kapsamında elde edilecek veriler, EPDK 
ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sunularak 
Elektrik İç Tesisler Yönetmeliği’nde iç tesislerin de-
netimi konusundaki boşluğun doldurulmasına katkı 
sağlayacak. 
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2017 yılı Aralık ayında ger-
çekleşen toplam 25 bin 669 GWh 
elektrik üretiminin %66,8’i ser-
best üretim şirketleri tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Serbest üre-
tim şirketlerinin üretimdeki payı, 
bir önceki aya göre 1,5 puan aza-
lırken, geçtiğimiz yılın aynı döne-
mine göre 4,5 puan artmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 
%16,6 oran ile EÜAŞ santralleri ve 

%13,1 oran ile Yap-İşlet santralle-
ri izlemektedir. Toplam üretimin 
%3,5’ine karşılık gelen miktar ise 
Yap-İşlet-Devret Santralleri ve İş-
letme Hakkı Devir santralleri tara-
fından üretilmiştir1.

Gerçekleşen elektrik üretimi 
kaynak bakımından incelendiğin-

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

de ise 2017 Aralık ayında toplam 
üretimin %35’ini doğal gaz ve LNG 
santralleri tarafından gerçekleş-
tirildiği görülmektedir. Barajlı hid-
roelektrik santraller bu ay toplam 
üretimin %14,9’unu karşılarken, 
akarsu tipi hidroelektrik santraller 
ise üretimin %4,3’ünü karşılamış-
tır. İthal kömür santralleri aralık 
ayında toplam üretimin %18,2’sini 
karşılarken, yerli kömür santralleri 

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2017  Aralık ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %70 olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık, yenilenebilir 
enerji kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %29,9 olmuştur4. 

 

 

2016 yılı Aralık ayında 219,04 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2017 yılı Aralık ayında, bir önceki yıla göre %28,9 oranında azalarak 155,82 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (174,65 TL/MWh) 
ise %10,8 oranında azalmıştır.  

Aralık 2017’de en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 7 Aralık Perşembe günü 172,89 
TL/MWh olarak gerçekleşirken, en düşük günlük ortalama PTF ise 17 Aralık Pazar gününde 
136,55 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise 
en yüksek PTF değerinin 4 Aralık Pazartesi günü saat 11:00’da 221,24 TL/MWh, en düşük 
PTF değerinin ise 1 Aralık Cuma günü saat 13:00’de 50,23 TL/MWh olarak gerçekleştiği 
görülmektedir.  

                                            
4 2017 Aralık verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 31 Aralık 2017 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır. 
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serbest üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki 
payı, bir önceki aya göre 1,5 puan azalırken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 4,5 puan 
artmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini %16,6 oran ile EÜAŞ santralleri ve %13,1 oran ile Yap-İşlet 
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Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise 2017 Aralık ayında toplam 
üretimin %35’ini doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Barajlı hidroelektrik santraller bu ay toplam üretimin %14,9’unu karşılarken, akarsu tipi 
hidroelektrik santraller ise üretimin %4,3’ünü karşılamıştır. İthal kömür santralleri aralık 
ayında toplam üretimin %18,2’sini karşılarken, yerli kömür santralleri ise %15,5 oranında 
katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar enerjisi santralleri toplam üretime 
%8,5, jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise %2,2 oranında katkıda bulunmuştur. Diğer 
termik santrallerin3 üretimdeki payı ise %1,3 olarak gerçekleşmiştir.  

                                            
1 Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı Kamusal Raporlardan alınmıştır. 
2 Jeotermal ve Güneş enerjisi santralleri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıflandırılmıştır. 
3 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak 
sınıflandırılmaktadır. 
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ise %15,5 oranında katkı sağlamıştır. 
Yenilenebilir enerji santrallerinden 
rüzgar enerjisi santralleri toplam 
üretime %8,5, jeotermal ve güneş 
enerjisi santralleri2 ise %2,2 oranın-
da katkıda bulunmuştur. Diğer ter-
mik santrallerin3 üretimdeki payı ise 
%1,3 olarak gerçekleşmiştir. 

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

3  Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisans-
sız termik ve biyokütle santralleri diğer 
termik santraller olarak sınıflandırılmak-
tadır.

TEİAŞ tarafından yayımlanan 
üretim verilerine göre, 2017  
Aralık ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı 
%70 olarak gerçekleşmiştir. Buna 
karşılık, yenilenebilir enerji kaynak-
larından elde edilen elektrik üreti-
minin payı ise %29,9 olmuştur4.

2016 yılı Aralık ayında 219,04 
TL/MWh olarak gerçekleşen or-
talama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2017 yılı Aralık ayında, bir önceki 

4  2017 Aralık verileri Yük Tevzi Bilgi Sis-
temi’nin yayımladığı 31 Aralık 2017 tarihli 
Kamusal Rapordan alınmıştır.

yıla göre %28,9 oranında azalarak 
155,82 TL/MWh olarak kaydedil-
miştir. Bu dönemde gerçekleşen 
ortalama PTF, bir önceki aya göre 
(174,65 TL/MWh) ise %10,8 oranın-
da azalmıştır. 

Aralık 2017’de en yüksek günlük 
ortalama piyasa takas fiyatı 7 Ara-
lık Perşembe günü 172,89 TL/MWh 
olarak gerçekleşirken, en düşük 
günlük ortalama PTF ise 17 Ara-
lık Pazar gününde 136,55 TL/MWh 
olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas 
fiyatları saatlik bazda incelendiğin-
de ise en yüksek PTF değerinin 4 
Aralık Pazartesi günü saat 11:00’da 
221,24 TL/MWh, en düşük PTF de-
ğerinin ise 1 Aralık Cuma günü saat 
13:00’de 50,23 TL/MWh olarak ger-
çekleştiği görülmektedir. 

2017 yılı Aralık ayında pik saat-
lerde5 170,38 TL/MWh olarak ger-
çekleşen ortalama PTF, bir önceki 
ayın pik saatler ortalaması olan 
197,64 TL/MWh’lik değere göre 
%13,8 oranında azalmıştır6. 

2017 yılı Kasım ayında pik dışı 
(off-peak) saatlerin PTF değeri orta-
lama 151,66 TL/MWh iken, bu değer 
2017 yılı Aralık ayında %6,9 oranın-
da azalmış ve 141,26 TL/MWh ola-
rak gerçekleşmiştir.

2016 yılı Aralık ayı içerisinde 
toplam 25.230 GWh olan elektrik ta-
lebi, 2017 yılı Aralık ayında bir önce-

5  Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki 
saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-08:00 
arasındaki saatleri ifade eder.

6  Gün Öncesi Piyasası ortalama elekt-
rik fiyatları hesaplamalarında kaynak ola-
rak Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Piyasa 
Gelişim Raporları PTF ortalamaları kulla-
nılmaktadır.

  

2017 yılı Aralık ayında pik saatlerde5 170,38 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 197,64 TL/MWh’lik değere göre %13,8 oranında 
azalmıştır6.  

2017 yılı Kasım ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 151,66 TL/MWh iken, 
bu değer 2017 yılı Aralık ayında %6,9 oranında azalmış ve 141,26 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir. 

  

2016 yılı Aralık ayı içerisinde toplam 25.230 GWh olan elektrik talebi, 2017 yılı Aralık ayında 
bir önceki yıla göre %1,45 oranında artış göstererek, 25.595 GWh değerine yükselmiştir7. 

                                            
5 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-08:00 arasındaki saatleri ifade 
eder. 
6 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır. 
7 2016 yılı için saatlik veriler YTBS Kamusal Raporlar’dan, aylık toplam talep verisi ise TEİAŞ’ın yayımladığı 
2016 yılı raporundan alınmıştır. 
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ki yıla göre %1,45 oranında artış göstererek, 25.595 
GWh değerine yükselmiştir7. 2016 yılı Aralık ayında 
33.577 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 
2017 yılı Aralık ayında 34.401 MWh olarak gerçek-
leşmiştir. 

2017 yılı Kasım ayı sonunda 82.266 MW olan 
toplam kurulu güç değeri 1.009 MW’lık artışla 2017 
Aralık ayı sonunda 83.275 MW olarak kaydedilmiştir. 

Toplam kurulu gücün %61,8’lik (51.440 MW) kıs-
mını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ 
santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %23,9 
(19.908 MW) seviyesindedir8. Yap işlet santralleri 

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

8  Kaynak olarak TEAİŞ tarafından yayımlanan 31 Aralık 

%7,3’lük (6.102 MW) bir orana sahipken, yap işlet 
devret santralleri %1,7’lik (1.379 MW), işletme hakkı 
devredilen santraller %2,2’lik (1.813 MW) bir orana 
sahiptir. Lisanssız santrallerin toplam kurulu güç 
içindeki payı da %3,2 (2.633 MW) olarak kaydedil-
miştir. 

2017 yılı Kasım ayı sonunda oluşan toplam kuru-
lu gücün %31,6’lık kısmı (26.278 MW) doğal gaz ve 
LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %23,8’lik 
kısmı (19.776 MW) barajlı hidrolik santraller tara-
fından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12,4’lük 
(10.288 MW) oran ile yerli kömür9 santralleri ve 

2017 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu kullanıl-
maktadır. 

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

2016 yılı Aralık ayında 33.577 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2017 yılı Aralık 
ayında 34.401 MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

2017 yılı Kasım ayı sonunda 82.266 MW olan toplam kurulu güç değeri 1.009 MW’lık artışla 
2017 yılı Aralık ayı sonunda 83.275 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %61,8’lik (51.440 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %23,9 (19.908 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
santralleri %7,3’lük (6.102 MW) bir orana sahipken, yap işlet devret santralleri %1,7’lik 
(1.379 MW), işletme hakkı devredilen santraller %2,2’lik (1.813 MW) bir orana sahiptir. 
Lisanssız santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %3,2 (2.633 MW) olarak 
kaydedilmiştir.  

                                            
8 Kaynak olarak TEAİŞ tarafından yayımlanan 31 Aralık 2017 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır.  

 

2017 yılı Kasım ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %31,6’lık kısmı (26.278 MW) doğal 
gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %23,8’lik kısmı (19.776 MW) barajlı hidrolik 
santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12,4’lük (10.288 MW) oran ile yerli 
kömür9 santralleri ve %9,8’lik oran (8.134 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. 
Akarsu tipi hidrolik santraller %8,9’luk bir orana (7.430 MW) sahipken, rüzgâr santralleri 
toplam kurulu gücün %7,8’lik bir kısmını (6.494 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün 
%2,9’luk kısmı (2.432 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,2’lik kısmı (1.020 MW) jeotermal 
enerji santrallerinden oluşurken, %1,7’lik kısmı (1.424 MW) ise diğer termik santraller11 
tarafından oluşturulmaktadır.  

                                            
9 Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır. 
10 Akarsu tipi hidrolik santrallere lisanssız hidrolik santraller de dahildir. 
11 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik, kojenerasyon ve biyokütle santralleri diğer termik 
santraller olarak sınıflandırılmaktadır. 
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2016 yılı Aralık ayında 5,74 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2017 yılı 
Aralık ayında yalnızca %0,3 oranında bir artış göstererek 5,76 milyar m3 olarak 
gerçekleşmiştir. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2016 yılı Aralık ayında 0,78 
milyar m3 iken bu miktar, 2017 yılının aynı döneminde %71,8 oranında artarak 1,35 milyar 
m3 olarak kaydedilmiştir12. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam doğal 
gaz tüketimine oranı 2016 yılı Aralık ayında %13,7 iken, bu oran 2017 Aralık ayında %23,4 
olarak gerçekleşmiştir. 

 
 

                                            
12  2017 yılı Aralık ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. Yuvarlamalardan dolayı hesaplanan 
oranlarda farklılık bulunabilir.  
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Aralık ayında yalnızca %0,3 oranında bir artış göstererek 5,76 milyar m3 olarak 
gerçekleşmiştir. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2016 yılı Aralık ayında 0,78 
milyar m3 iken bu miktar, 2017 yılının aynı döneminde %71,8 oranında artarak 1,35 milyar 
m3 olarak kaydedilmiştir12. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam doğal 
gaz tüketimine oranı 2016 yılı Aralık ayında %13,7 iken, bu oran 2017 Aralık ayında %23,4 
olarak gerçekleşmiştir. 

 
 

                                            
12  2017 yılı Aralık ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. Yuvarlamalardan dolayı hesaplanan 
oranlarda farklılık bulunabilir.  

%9,8’lik oran (8.134 MW) ile ithal kömür santralleri 
izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik santraller %8,9’luk 
bir orana (7.430 MW) sahipken, rüzgâr santralleri 
toplam kurulu gücün %7,8’lik bir kısmını (6.494 MW) 
oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün %2,9’luk 
kısmı (2.432 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,2’lik 
kısmı (1.020 MW) jeotermal enerji santrallerinden 
oluşurken, %1,7’lik kısmı (1.424 MW) ise diğer ter-
mik santraller11 tarafından oluşturulmaktadır. 

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

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

2016 yılı Aralık ayında 5,74 milyar m3 olarak kay-
dedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2017 yılı Aralık 
ayında yalnızca %0,3 oranında bir artış göstererek 
5,76 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik sant-
rallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2016 yılı Aralık 
ayında 0,78 milyar m3 iken bu miktar, 2017 yılının aynı 
döneminde %71,8 oranında artarak 1,35 milyar m3 
olarak kaydedilmiştir12. Elektrik santrallerinde tüketi-
len doğal gaz miktarının toplam doğal gaz tüketimine 
oranı 2016 yılı Aralık ayında %13,7 iken, bu oran 2017 
Aralık ayında %23,4 olarak gerçekleşmiştir.

12  2017 yılı Aralık ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam 
doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji 
İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. Yuvarla-
malardan dolayı hesaplanan oranlarda farklılık bulunabilir. 
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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 SOSYAL MEDYA 

ENERJİ PANORAMA • Ocak 2018 • 67



IRENEC 2018
8. ULUSLARARASI 
%100 YEN‹LENEB‹L‹R 
ENERJ‹ KONFERANSI 
7-10 MAYIS 2018
MALTEPE TÜRKAN SAYLAN 
K Ü L T Ü R  M E R K E Z İ 
İ S T A N B U L

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

7-10 Mayıs 2018 tarihlerinde birlikte olalım

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

• Kentlerde ve ülkelerde yenilenebilir enerjiye 
geçiş süreçlerini belirlemek için,

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

• Konferansın sonuçlarını hayata geçirmek 
üzere iş birliği yapmak için 

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

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

IRENEC 2018’e DAVET EDİYORUZ.

6. Uluslararası İstanbul
Akıllı Şebekeler ve Şehirler

Kongre ve Fuarı
25-26 Nisan 2018

İstanbul Kongre Merkezi
www.icsgistanbul.com

Stratejik Partnerler

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

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

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

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

www.hhbexpo.com.tr
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ALTOTEKS
TEKSTİL GİYİM BOYA APRE SAN. ve TİC. A.Ş.

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

Ankara Bölge: Sanayi Cad. Kuruçeşme Sk. No:3/3 Ulus - Ankara / Türkiye  Tel: +90 (312) 310 36 18 Fax: +90 (312) 310 36 20

...Your Global Partner for Measuring Energy
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�Kapasite mekanizmasının maliyetini kim karşılayacak?
�Türkiye’de jeotermal enerjinin geleceği...
�Güneş enerjisine Bitcoin damgası
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