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�Akkuyu’nun yerli ortaklarına itibar araştırması
�Elektriğe beklenen zam yeni yılda gelebilir
�Santralleri rahatlatacak “Kapasite Piyasası” geliyor
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Yine enerjinin, dünya siyasetine yön 
verdiği günler yaşıyoruz. Her ne kadar 
bağımsızlık talebiyle ortaya çıkan bir du-
rum olsa da işin arkasında, dünyanın en 
önemli petrol ve doğal gaz rezervini kont-
rol etme isteği var. 25 Eylül’de gerçek-
leştirilen Irak Kürt Bölgesi Yönetimi’nin 
yaptığı referandumdan söz ediyoruz. Irak 
Merkezi Hükümeti’nin karşı çıktığı hat-
ta askeri harekat başlattığı referandum 
sonrasında, Türkiye de askeri seçeneği 
konuşmaya başladı. Bu ayki kapak ko-
numuzu referandum sonrası enerji ha-
ritasının nasıl şekilleneceğine ayırdık. 
Irak, petrol hem de doğal gaz açısından 
dünyanın en fazla rezerve sahip olan ül-
kelerinden biri. Kürt yönetimi ile Bağdat 
arasındaki en büyük sorun politikadan 
daha çok petrol gelirinin nasıl paylaşıla-
cağı. Irak hükümeti, ülkedeki doğal zen-
ginliklerin tüm Irak halkına ait olduğunu 
söylüyor ancak Kürt yönetimi, kendi top-
raklarında bulunan petrol gelirinden “as-
lan payını” istiyor. Tabii bir diğer önemli 
sorun da Irak’ın toplam petrol rezervinin 
yüzde 40’ına sahip Kerkük’ün statüsü. 
Kürt yönetimi, referanduma Kerkük’ü de 
dahil etti ancak halkın çoğunun Türkmen 
olduğu Kerkük, bu karara ciddi itiraz edi-
yor. Türkiye’nin itirazlarının başında da 
Kerkük geliyor zaten... 

Referandum sonrasında neler olacağını 

kestirmek oldukça zor. İran ve Türkiye 
sert bir dille itirazlarını dile getirdi, ABD 
referandumu tanımadığını söyledi ancak 
son gelişmeler ABD’nin ibreyi Kürtlerden 
yana çevirdiğini de gösteriyor. Zira, Irak 
ordusunun Kerkük operasyonunu eleşti-
ren ABD, Kürtlerle diyalog çağrısını Bağ-
dat’a iletti. 

Bir diğer önemli ülke Rusya... Referan-
dum öncesi ve sonrasında konuyu Irak’ın 
‘içişleri’ olarak gördüğünü açıklayan 
Rusya, 25 Eylül sonrasında Kürtlerle do-
ğal gaz konusunda bir anlaşma imzaladı. 

Türkiye yukarıda özetlediğimiz bir iliş-
kiler ağı ile sarılmış durumda. Kürt böl-
gesinin petrolü ihraç ettiği tek yer olan 
Türkiye’nin bölgede ciddi yatırımları var. 
BOTAŞ’ın yanı sıra çok sayıda Türk şirke-
tinin yatırımı söz konusu. Ayrıca Türki-
ye, Kerkük-Ceyhan boru hattından hatırı 
sayılır bir gelir de elde ediyor. Kürt ve 
Türkmen gazının Türkiye üzerinden Av-
rupa’ya ulaştırılacağı boru hattı projesi 
de Türkiye’nin hedefleri için vazgeçilme-
si zor bir proje. 

Kısaca bir yandan siyasi kaygılar diğer 
yandan ekonomik beklentilerin çatıştı-
ğı bir durum söz konusu... Gelişmelerin 
hangi yönde ilerleyeceğini hep birlikte 
göreceğiz...

İyi okumalar... 

Kuzey Irak sorunu  
nasıl çözülecek?

 

 Enerjini  Koru

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

Gel sen de enerjini koru. Çünkü güzel günler enerji ister. 
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Türkiye için  
çok bilinmeyenli denklem: 
KUZEY IRAK

Bakan Albayrak, nükleer santral için 
tarih verdi

Akkuyu “itibar”  
araştırmasına mı takılacak?

Santralleri rahatlatacak 
“Kapasite Piyasası” geliyor

Daha güvenilir bir yenilenebilir enerji 
kaynağı: Doğal buharlaşma

Bir inovasyon 
kültürü yaratmak

24 36 48 58
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu 
Nükleer Santrali’nin bu yıl sonu veya gelecek yıl başında 
temelinin atılacağını belirterek “29 Ekim 2023’e, 
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yetiştirebilirsek bizim 
için bundan daha onurlu, şerefli bir hediye olamaz” dedi

Kulislere sızan bilgiler, ilk sonuçların  Akkuyu Nükleer 
Santrali çalışmalarına hız veren Rusya, Türkiye’deki 
yerli ortakları Cengiz-Kalyon-Kolin üçlüsü için bir 
itibar araştırması yaptırıyor. 

Uzun zamandır zor günler yaşayan başta yerli kömürle 
çalışan elektrik santrallerini rahatlatacak “Kapasite 
Piyası”nın kurulması için çalışmalar başladı. 

Araştırmacılar, göllerde, nehirlerde ve barajlarda buharlaşma ile 
kaybedilen suyun enerjiye dönüşebileceğini keşfetti. En çok faydanın 
ise artan nüfusları ile daha çok enerji ihtiyacı olan ve su sıkıntısı çeken 

büyükşehirler için sağlanması bekleniyor

Corning’in Silikon Vadisi Teknoloji Şefi Dr. Waguih Ishak, 40 yıllık tecrübeye 
dayanarak uzun vadede yaratıcı kalmanın yollarını paylaşıyor...

İçindekiler

26

30
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Z. Işık Adler 

Shell Eco-marathon 
TÜRKIYE’NIN ŞAMPIYONLARI 

BELLI OLDU
Shell Türkiye, Türkiye İh-
racatçılar Meclisi (TİM) ve 
Uludağ Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği (OİB) 
iş birliğiyle, gençleri enerji 
tasarruflu araçlar tasarla-
yıp üretmeye teşvik etmek 
amacıyla düzenlenen “Shell 
Eco-marathon Türkiye” 24 
Eylül’de düzenlenen ödül 
töreniyle tamamlandı. Gele-
ceğin mühendislerinin en az 
enerjiyle en uzun mesafeyi 
kat etmek için yarıştığı Shell 
Eco-marathon Türkiye’ye 4 
ülkeden 22 takım ve yakla-
şık 300 öğrenci katıldı.
Türkiye’nin 8 farklı şehrin-
deki lise ve üniversitelerden 
katılan öğrencilerin yanı sıra 
yurtdışından okulların da 
katıldığı yarışmada, toplam 
22 takım ve yaklaşık 300 öğ-
renci yarıştı. “Shell Eco-ma-
rathon Türkiye” Yunanistan, 
Bulgaristan ve Slovakya’dan 
gelen toplam 5 takıma ev sa-

hipliği yaptı. Shell Eco-ma-
rathon Türkiye’de, 5’i pist 
içi ve 3’ü pist dışı olmak 
üzere 8 farklı kategoride 
ödül verildi. Prototip araç-
lar kategorisinde hidrojenle 
çalışan araçlar içerisinde en 
az enerjiyi harcayarak bitiş 
çizgisini görmeyi başaran 
takım, Anadolu Üniversite-
si’nden “Hidroana” oldu; 
Hidroana 356.42 km/m3 
sonucuyla birinciliği gö-
ğüsledi. Prototip araçlar 
kategorisinde, elektrikli ba-
tarya ile çalışan araçlarıy-
la Yunanistan Piraeus Üni-
versitesi’nden “Poseidon” 
takımı, 504.11 km/kWh’lik 
sonuçla bu kategorinin bi-
rincisi oldu. Prototip araç-
lar kategorisinin “Benzin” 
enerji tipinde ise Bratislava 
Teknoloji Üniversitesi’nin 
“FME Racing Team”in aracı, 
377.59 km/lt sonucuyla ka-
tegorinin kazananı oldu.

ENERJİSA, 7 MW’LIK 
GES YATIRIMI YAPTI

Enerjisa, Bandırma’daki ilk güneş 
enerjisi santralinin ardından üç ayda 
inşaatını tamamladığı ikinci güneş 
enerjisi santralini Karabük’te işletme-
ye aldı. Enerjisa Üretim, Karabük’te 
devreye aldığı 7 MW’lık güneş enerjisi 
santraliyle yılda 5 bin hanenin elekt-
rik ihtiyacını karşılayacak enerji üre-
tecek. Toplam 3 bin 600 MW’lık kuru-
lu güce ulaşan Enerjisa Üretim, güneş 
enerjisi yatırımlarını sürdürüyor. Geç-
tiğimiz ay ilk güneş enerjisi santralini 
Bandırma’da işletmeye alan Enerjisa 
Üretim, ikinci güneş enerjisi santra-
lini Karabük’te devreye aldı. Milli ve 
yenilenebilir enerji yatırımlarına ön-
celik veren Enerjisa Üretim, yaklaşık 
6,5 milyon dolarlık yatırımla 3 ayda 
tamamladığı Karabük GES ile güneş 
enerjisine dayalı üretim gücünü 9 
MW’a çıkarmış oldu. 
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ZORLU ENERJİ GRUBU 
ÇALIŞANLARI SAHNEYİ 

SEVDİ
Zorlu Enerji Grubu Tiyatro Kulübü’nün aylarca 
süren çalışmaları sonucunda sahneye taşıdık-
ları Saadet Hanım adlı oyun Denizli, Gaziantep 
ve Lüleburgaz’dan sonra İstanbul Zorlu Perfor-
mans Sanatları Merkezi’nde izleyicilerle bu-
luştu. Ahmet Levent Pala’nın yazdığı ve yönet-
menliğini Gaye Cankaya ve Serdar Saatman’in 
yaptığı oyun, emekli ilkokul öğretmeni Saadet 
Yurtlu’nun emekli maaşını çekmek için geldiği 
bankada başına gelen ilginç olayları komik bir 
dille anlatıyor. O gün oğlu için sürpriz bir doğum 
günü kutlaması planlayan Saadet Hanım’ın ban-
kada yaşadıkları, bütün planlarıyla beraber ha-
yatını da altüst ediyor. 

Çalışma ortamını zenginleştirmek ve çalışanla-
rın iş dışında da bir araya gelmelerini sağlamak 
üzere kurulan Zorlu Enerji Grubu Hobi Kulüpleri 
içinde yer alan Tiyatro Kulübü, “Zorlu Düğün” 
adlı ilk oyununu 2011 yılında sahnelemişti. 2015 
yılında ise Çehov’un öykülerinden oluşan “Sev-
gili Doktor” isimli oyunu Kenter Tiyatrosu’nda 
sahneye taşıdı. Kulüp üyeleri, profesyonel ya-
şamda Zorlu Enerji Grubu ve Zorlu Holding bün-
yesinde finans bölümünden insan kaynaklarına 
kadar çok farklı departmanlarda görev alıyor.

“ORTADOĞU BÖLGESİ’NDE 
YILIN ENERJİ PROJESİ” ÖDÜLÜ 

GAP BÖLGESİ’NİN OLDU
GAP Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynakları-
nın Kullanımının ve Enerji Verimliliğinin Arttı-
rılması Projesi, Association of EnergyEngineers 
(Enerji Mühendisleri Derneği) tarafından Atlan-
ta’da düzenlenen 40. Dünya Enerji Mühendisliği 
Kongresi’nde, “Ortadoğu Bölgesi’nde Yılın Enerji 
Projesi” ödülünü aldı. Konu hakkında konuşan 
GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, “Ye-
nilenebilir enerji ve enerji verimliliği için bölge-
mizde yürüttüğümüz projemizin enerji yönetimi 
konusunda dünyanın saygın kurumlarının biri-
sinden ödül almasından ve uluslararası alanda 
takdir görmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz” 
dedi. 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
işbirliği içinde yürütülen proje ile yenilenebi-
lir enerji kaynaklarının hem bölgenin ihtiyaç-
ları doğrultusunda elektrik ve ısı üretimindeki 
kullanımının yaygınlaştırılması hem enerji ve-
rimliliğinin iyileştirilmesine yönelik faaliyet ve 
eylemlerin gerçekleştirilmesi, hem de bölge için 
öngörülen sürdürülebilir büyüme yaklaşımının 
desteklenmesi hedeflendi.
Proje kapsamında bölgesel ölçekte yenilenebi-
lir enerji ve enerji verimliliği eylem planı ha-
zırlandı. Sanayide enerji verimliliğinin iyileşti-
rilmesine yönelik bölgedeki kalkınma ajansları 
ile ortak mali destek programı oluşturuldu. GAP 
Bölgesi için bir ilk olan Enerji Verimliliği Danış-
manlık Kuluçka Merkezi kuruldu. 
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AKSA ELEKTRİK WHATSAPP’TAN DA  
HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Aksa Elektrik hizmet ağını geniş-
leterek dünyanın en çok kullanı-
lan anlık mesajlaşma uygula-
ması olan Whatsapp üzerinden 
tüketicilere 0 533 155 2572 nu-
maralı hat ile hizmet vermeye 
başladı. Şirket, hem portföyün-
de bulunan abonelerinin hem 
de serbest tüketici statüsündeki 
müşterilerinin hayatlarını ko-
laylaştırmak adına bu hizmeti 
hayata geçirdiğini açıkladı. Aksa 
Elektrik, indirimli elektrik fır-
satlarından yararlanmak ve bilgi 
almak isteyen tüm tüketicilerin 
sadece elektrik faturasının fo-

toğrafını çekip Aksa Elektrik’in 
Whatsapp hattına göndermeleri 
dahilinde avantajlı kampanya-
larından yararlanabilme imka-

nı sunuyor. Tüketiciler, bu hat 
üzerinden kampanyaların yanı 
sıra gelişmelerden de haberdar 
edilecek. 

BAŞKENTGAZ’IN 
YÜZDE 28,75 

HİSSESİ HALKA ARZ 
EDİLECEK

 Ankara’nın doğal gaz dağıtımını ya-
pan Başkent Doğalgaz Dağıtım Gay-
rimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (Baş-
kentgaz) ek satış dahil yüzde 28.75 
paya denk gelen hissesi mevcut ortak 
satışı yoluyla halka arz edilecek. Baş-
kentgaz’ın internet sitesinde yayın-
lanan taslak izahnameye göre, öden-
miş sermayesi 700 milyon lira olan 
şirketin yüzde 25 paya denk gelen 175 
milyon lira nominal değerli hissesi 
halka arz edilecek. Ek satış dahil edil-
diğinde ise yüzde 28,75 paya denk ge-
len 201.25 milyon lira nominal hisse 
halka arz edilecek. Halka arz, Altyapı 
GYO olarak faaliyet gösteren Başkent-
gaz’da yüzde 100 hissedar konumun-
daki Torunlar Enerji’nin pay satışı 
şeklinde gerçekleşecek.

GE YENİLENEBİLİR ENERJİ, 
EN BÜYÜK KARA TİPİ RÜZGAR 

TÜRBİNİNİ TANITTI
GE Yenilenebilir Enerji, yeni 
4.8-158 kara tipi rüzgar tür-
binini tanıttı. Yeni rüzgar 
türbini, GE’nin bugüne ka-
darki en yüksek verimliliğe 
sahip türbini olma özelliği-
ni taşıyor. Segmentteki en 
büyük rotorla yenilikçi bir 
kanat tasarımına sahip 4.8-
158 türbini, yıllık enerji üre-
timinde önemli bir iyileşme 
sağlayarak düşük ve orta 
rüzgar hızlı sahalardaki müş-
terilerin enerji maliyetlerini 
düşürüyor. GE’nin Onshore 
Rüzgar Enerjisi İş Alanı Baş-
kan ve CEO’su Pete McCabe, 
“4.8-158 tasarımı, türbin 
teknolojisi ve verimlilik için 
atılan önemli bir adım. Tür-

bin, Almanya, Türkiye ve 
Avustralya gibi düşük ve orta 
rüzgar hızı olan bölgelerin 
yanı sıra  ihale gibi süreçler 
için de uygun. Çünkü dünya 
genelinde birçok ülke, ener-
ji maliyetlerini düşürmeye 
giderek daha çok önem veri-
yor” dedi. 

GE’nin 4 MW segmentindeki 
ilk kara tipi (onshore) girişi 
olan yeni 4,8 MW rüzgar tür-
bini, 158 metrelik bir rotora ve 
240 metreye kadar tepe yük-
sekliğine sahip. Daha büyük 
bir rotor ve yüksek kulelerin 
bir arada bulunması, türbinin 
daha yüksek rüzgar hızlarını 
almasını ve daha fazla enerji 
üretmesini sağlıyor.

Kredi kartınızla eşleştirdiğiniz 

Aytemiz Kart’ınızın Araçtan Öde kolaylığıyla 

araçtan inmeden, vakit kaybetmeden 

hızla ödeyin.

YAKIT ALIRKEN 

VAKiT KAZANDIRAN

AYTEMiZ

ARAÇTAN ÖDE iLE

HiZMETiNiZDEYiZ!

www.aytemiz.com.tr



IFC’DEN TÜPRAŞ’A 100 
MİLYON DOLAR KREDİ

Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC (Uluslarara-
sı Finans Kurumu), Türkiye’nin rafineri şirketi 
ve en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ’a yaklaşık 
100 milyon dolar tutarında kredi sağladı. IFC 
kredisi ile yeni yatırımlar gerçekleştirecek olan 
TÜPRAŞ, üretim süreçlerinde ve enerji tüketi-
minde verimliliğini artırırken araştırmaya ve 
çevre yatırımlarına öncelik verecek.

IFC kredisi ile TÜPRAŞ, İzmir, İzmit ve Kırıkkale 
rafinerilerine ham petrol kullanımını optimize 
etme ve sülfür emisyonlarını azaltma amacıyla 
kükürt azaltma üniteleri ilave edecek. Ayrıca 
İzmir rafinerisinde bulunan sürekli kataliz reje-
nerasyonlu platformer ünitesi şarj işleme kapa-
sitesi arttırılacak, böylelikle katma değeri daha 
yüksek ürünler üretilerek şirketin rekabet gücü-
nün yükselmesi sağlanacak.

TÜPRAŞ CFO’su Doğan Korkmaz, TÜPRAŞ’ın 
müşterilerine sürdürülebilir çözümler sunmak 
için sürekli olarak mevcut en iyi teknolojilere ya-
tırım yaptığını belirterek sözlerine şöyle devam 
etti: “İlave kükürt azaltma ünitesi kapasitesi sa-
yesinde TÜPRAŞ, 2020 yılında devreye girecek 
düşük kükürtlü yakıt düzenlemeleri öncesinde, 
denizcilik sektörünün düşük kükürtlü yakıt ih-
tiyacını karşılamaya hazır hale gelecek. Bu kap-
samda IFC’nin sağlamış olduğu uzun vadeli kre-
di ile doğan ortaklık, TÜPRAŞ’ın daha da yüksek 
çevresel standartlara ulaşmasını sağlayacak.”

İGDAŞ PROJELERİNE 
AMERİKA’DAN 12 ÖDÜL

Dünyanın en prestijli iş ödüllerinden biri olarak 
gösterilen Stevie Awards 2017’de İGDAŞ’a 12 ödül 
birden verildi. 60 farklı ülkeden 4 bini aşkın sa-
yıda başvuru alan dünyanın en saygın iş ödülle-
rinden Stevie Awards’a İGDAŞ damga vurdu. Bu 
yıl 14’üncü kez gerçekleştirilen ödül töreni için 
iki farklı proje ile 12 dalda finalist olma başarısı 
gösteren İGDAŞ, İstanbul’a 2 altın 1 gümüş ve 9 
bronz olmak üzere 12 ödülle döndü. Ödüle layık 
görülen İGDAŞ Akademi Projesi ile Yılın Özgün 
Tasarımlı Eğitim Platformu ve Yılın En İyi Eğitim 
Yönetimi Çözümleri kategorilerinde altın, İş Gücü 
Geliştirme ve Eğitim kategorisinde bronz, Teknik 
Eğitim Programı, Farklı Eğitim Programları, Yılın 
Endüstriyel/Teknik Özgün Eğitim Platformu ka-
tegorilerinde bronz olmak üzere toplam 6 ödül 
kazandı. İGDAŞ (3Y) Yalın Yönetim Yolu Eğitim 
Programı ise Liderlik Gelişim Programları, Yöne-
tici Gelişim Programları, Mesleki Gelişim Eğitim 
Programları, Yetenek Gelişimi Eğitim Programı, 
İş Gücü Geliştirme ve Eğitim Programları, Fark-
lı Eğitim Programları kategorilerinde altı bronz 
ödül almaya hak kazandı. 
Ödülü İGDAŞ adına alan Genel Müdür Mehmet 
Çevik, “İGDAŞ’ta insana yatırım bir gelenektir. 
Bu projelere özverili çalışmaları ile hayat veren 
ekibime de teşekkür ediyorum. İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nin bir kuruluşu olarak burada 
ülkemizi ve İstanbul’umuzu temsil ettik. Artık 
çıtayı daha da yükselterek yepyeni projelerle 
çalışmalarımızı sürdürme hedefindeyiz. Ayrıca 
İGDAŞ sektörün bir okulu olarak 2-3 Kasım’da 
20’den fazla ülkeyi İstanbul’da ağırlayacak. IN-
GAS 2017’de dünyanın en önemli enerji kaynak-
larından doğal gazın geleceği konuşulacak” dedi.

14 • Ekim 2017 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA • Ekim 2017 • 15

 PANO    PANO   

HACKERLAR ABD VE TÜRK 
ENERJİ ŞİRKETLERİNİN 

SİSTEMLERİNE SIZDI 

Financial Times gazetesinde yer alan habere göre; Ameri-
kalı siber güvenlik şirketi Symantec, hackerların ABD ve 
Türk enerji şirketlerinin bilgisayar ağlarını sabote etmek 
için hazır beklediklerini söyledi. Siber güvenlik şirketi 
Symantec tarafından hazırlanan güvenlik raporuna göre, 
hackerlar ABD ve Avrupa’daki enerji şirketlerinin operas-
yon sistemlerine girmeyi başardılar ve elektrik kesinti-
leri gibi ciddi sorunlara yol açabilirler. Symantec’e göre; 
Dragonfly olarak bilinen hacker grubu, çalışanların bil-
gisayarlarına gönderdiği Word dosyaları sayesinde ener-
ji şirketlerine sızıyor. Symantec Direktörü Eric Chien, 
saldırganların ABD ve Türkiye’de siyasi amaçları olabi-
leceğini belirtirken, küçük çaplı bir enerji şirketini bile 
hacklemeyi başarırlarsa elektrik sisteminde dengesizlik 
yaratarak tüm şebekeyi riske sokabileceklerine dikkat 
çekti. Dragonfly isimli hacker grubu enerji sektörüne yö-
nelik saldırılarla tanınıyor. Rusya ile bağlantılı olduğu 
düşünülen hacker grubunun 84 ülkede 1.000’in üzerin-
de kuruluşun sistemlerini tehlikeye attığına inanılıyor. 
Bir başka siber güvenlik şirketi CrowdStrike’ın istihbarat 
başkan yardımcısı, Dragonfly’ın diplomatik taktik olarak 
kullanılmak üzere enerji endüstrisi hakkında bilgi top-
lamaya çalışan Rus bir grup olduğunu iddia etti. Crow-
dStrike İstihbarat Başkan Yardımcısı Adam Meyers, “Bir 
ülkenin enerji akışını aksatacak bir tehdidin ne kadar et-
kili olabileceğini ve bunun sonucunda olabilecekleri test 
edebilirler” dedi. 

UEDAŞ, ARIZALARA 
DENİZALTI ROBOTUYLA 

MÜDAHALE EDECEK 
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) 
Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştiri-
len denizaltı robotunun saha çalışması 
gerçekleştirildi. Adalara giden elektrik 
hatlarında olası arızalara müdahale ede-
cek cihaz sayesinde yaz aylarında nüfusu 
300 binlere varan adalarda kesinti sı-
kıntısı yaşanmayacak. Robot, yüksek çö-
zünürlüklü kamerası ile deniz altındaki 
elektrik kablolarında oluşabilecek olası 
sorunları UEDAŞ merkezine aktaracak ve 
hızla müdahale edilecek.
UEDAŞ’ın hizmet bölgesinde yer alan 
Avşa, Cunda, Paşalimanı, Ekinlik, Gök-
çeada, Bozcaada ve Marmara adalarında 
yaklaşık 50 kilometre uzunluğundaki 
hattın hizmet kalitesi de artırılmış ola-
cak. Söz konusu adalarda hali hazırda 
yaklaşık 30 bin kişiye elektrik sağlanıyor. 
Bu sayı, yaz aylarında 300 bin kişiye ka-
dar çıkabiliyor. Oluşturulan ilk örnek de-
nizaltı robotu ile Bozcaada açıklarında ke-
şif ve inceleme çalışmaları yapan UEDAŞ 
Ar-Ge ekibi, dalgıçlar eşliğinde elektrik 
kablosunun sonar ile tespiti, kamera ile 
görünmesi gibi çalışmalar için saha uygu-
lamasını gerçekleştirdi. Toplam bütçesi 1 
milyon TL olan Denizaltı Robotu Projesi, 
ODTÜ Teknokent’te yer alan Desistek fir-
masının ortaklığıyla hayata geçiriliyor. 



SIEMENS, YÜZÜNÜ YENIDEN  
GÜNEŞE ÇEVIRECEK

Almanya’nın en büyük mü-
hendislik şirketi Siemens, 

beş yıl önce çıktığı güneş enerjisi 
sektörüne geri dönecek. 2012 yı-
lında sektörden çıkan Siemens, 
güneş elektriği ihalelerinde fiyatla-
rın 2020 yılından önce kilovatsaat 
başına 2 cent’in altına düşeceği 
beklentisiyle, beş yıl aranın ardın-
dan piyasayı yeniden  değerlen-

diriyor. Siemens Global Kurumsal 
Ölçekli PV Başkanı Dorko Elias-
zewskyj, güneş enerjisi çalışma-
larından hiçbir zaman tam olarak 
çıkmadıklarını belirterek, şimdi 
güneş enerjisi santralleri sahipliği-
ni tamamlamaya daha fazla önem 
vererek ve çözümler sunarak sek-
törde daha fazla yer alacaklarını 
kaydetti.

TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ 
BIYOKÜTLE YATIRIMLARINI ARTIRIYOR 

Son yıllarda ülkenin birçok bölgesinde yerel yönetimlerin yanı 
sıra tarım ve hayvancılıkla uğraşan şirket ve kurumlar, atıkla-

rını enerjiye dönüştürme konusundaki çalışmalarını hızlandırdı. Türki-
ye’nin en önemli tavuk üreticilerinden biri olan C.P. Standart Gıda da 
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan piliç kesimhanelerinden çıkan dört 
farklı atık tipini yakarak elektriğe çevirecek. Şirket, bu atıkların berta-
raf edilmesi için, akışkan yataklı reaktörde tehlikesiz nitelikli atıkların 
yakılarak bertaraf edilmesi ve enerji elde edilmesi tesisi kuracak. Yak-
laşık 16 milyon lira bedelli proje kapsamında, ısı dönüştürücü kazanda 
yaklaşık 1 MW/saat elektrik enerjisi üretilecek. 

Bir başka yatırım haberi de Bismil Pelet Üretim Kooperatifi’nden 
geldi. Bismilli bir biyoloji öğretmeni olan Server Vural tarafından başla-
tılan çalışmalar sonucunda Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde hasat sonrası 
tarlalarda kalan pamuk, mısır gibi tarımsal ürünlerin atıkları değerlen-
dirilecek. Söz konusu proje, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülüyor. 

TRABZON’A 11 
MW’LIK HES 

GELIYOR

Taşgeçit Elektrik tarafından, 
Trabzon’un Araklı ilçesinde 11 

MW’lık Taşgeçit Hidro Elektrik Sant-
rali kurulması planlanıyor. Trabzon 
ili, Araklı ilçesi, Çatma Deresi ve Kara 
Dere üzerinde Taşgeçit Elektrik ta-
rafından 11,362 MWm/ 10,794 MWe 
kurulu güce sahip “Karadere Regüla-
törü ve HES Projesi”nin hayata geçiril-
mesi planlanıyor. 41 milyon lira bedelli 
proje kapsamında regülatör, su alma 
yapısı, çökeltim havuzu, iletim tüneli, 
yükleme havuzu, cebri boru ve santral 
binası yapılacak. Santralde üretilecek 
toplam enerji, gerilimli hat vasıtasıy-
la, 1,9 km mesafedeki Karadere Trafo 
Merkezi’ne bağlanacak. 

LUKOIL, TÜRKIYE 
YATIRIMINI MILLER 

HOLDING ILE BÜYÜTTÜ

Dünyanın en büyük akaryakıt üreticilerin-
den Lukoil, 1 milyar doları bulan Türkiye 

yatırımlarını, Çanakkale’nin en köklü şirketi Miller 
Holding ile işbirliği yaparak büyüttü. Anlaşma ile 
Lukoil, bölgenin akaryakıt pazar lideri Miller Hol-
ding’e ait 6 istasyonu bayi ağına katarken, bu yıl 
50’nci yaşını kutlayan Miller Holding de Lukoil’ın, 
“perakendedeki en büyük bayisi” oldu. Lukoil Ge-
nel Müdürü Arash Repac, Lukoil-Miller işbirliğinin 
Türkiye’ye verilen önemin göstergesi olduğuna dik-
kat çekerek, “Türkiye’deki yatırımlarımızı artırarak 
sürdüreceğiz” dedi. Miller Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Mert Mildon ise “Yarım asırlık akaryakıt 
tecrübemizi, dünya devi ile birleştirdik. Dünyanın 
en büyük petrol platformlarına ve rafinerilerine 
sahip Lukoil, Türkiye’deki birçok akaryakıt dağıtım 
şirketinin de ana tedarikçisi. Biz aslında bu işbirliği 
ile üreticinin gücünü doğrudan müşterilerimizle ile 
buluşturmayı da başardık. Bu işbirliği, Çanakkale ve 
İstanbul başta olmak üzere başka yerlerde de bü-
yüyerek devam edecek ve 2023 yılına kadar toplam 
20 akaryakıt istasyonunu hizmete alacağız” diye 
konuştu.

PETLIM TERMINALININ 
KAPASITESI IKI KATINA 

ÇIKIYOR

SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petlim Konteyner Ter-
minali’nin ikinci fazının inşaatı tamamlanarak 

hizmete açıldı. APM Terminals İzmir tarafından işle-
tilen ve 7 Aralık 2016’da ilk geminin yanaştığı toplam 
450 milyon dolar yatırımla hayata geçen Petlim, ikinci 
fazın devreye girmesiyle birlikte 750 bin TEU olan ka-
pasitesini, gerekli işletme izinlerinin alınmasının ar-
dından 1.5 milyon TEU’ya yükseltecek.

Petlim Konteyner Terminali’nin inşaatının bitirile-
rek limanın işletmecisi APM Terminals İzmir’e devri 
kapsamında 15 Eylül’de limanın rıhtımında bir tören 
gerçekleştirildi. Törende Petlim Genel Müdürü Doğan 
Çırakoğlu ile limanı 28 yıllığına işletecek olan dünya-
nın en büyük konteyner terminal işletmecilerinden 
APM Terminals İzmir’in Genel Müdürü Robert Hamb-
leton, inşaatın son betonunu atarak projenin inşaatını 
tamamladı. Burada bir konuşma yapan Doğan Çıra-
koğlu, “700 metrelik konteyner rıhtımı, 42 hektarlık 
geri sahası ve 150 metrelik genel kargo ve dökme yük 
rıhtımı bulunan Petlim’in tamamen Türk mühendisler 
ve Türk müteahhitler tarafından tamamlanmış olması 
bize ayrı bir gurur veriyor. 8.5 milyon adam/saat çalış-
mayla tamamlanan Petlim’de tüm çalışanlar, projeye 
geldikleri şekilde sağlıkla evlerine dönmüşlerdir. Bu 
projeyi inşa eden isimsiz kahramanlarına da teşek-
kürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
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ROSNEFT, ZOHR SAHASINA 
ORTAK OLDU

Rus enerji şirketi Rosneft, Mısır karasularında 
bulunan ve dünyanın en büyük rezervlerine sa-

hip olduğu düşünülen Zohr doğal gaz sahasından yüz-
de 30 hisse satın aldı. Rus enerji şirketi Rosneft, Doğu 
Akdeniz’de Mısır karasularında bulunan ve dünyanın 
en büyük rezervlerine sahip olduğu düşünülen Zohr 
doğal gaz sahasındaki İtalyan Eni şirketinin yüzde 30 
hissesinin 1 milyar 125 milyon dolara satın alım işle-
mini tamamladığı bildirildi. 

Anlaşmayla, Zohr sahasında Eni’nin yüzde 60, Ros-
neft’in yüzde 30 ve BP’nin yüzde 10 hissesi bulunuyor. 

Eni, Akdeniz’in en büyük gaz sahası olan Zohr’u 2015 
Ağustos’ta keşfetti. Söz konusu sahada yaklaşık 850 
milyar metreküp doğal gaz bulunduğu tahmin ediliyor.

ZEYTIN ENERJISINI GÜNEŞTEN ALACAK

Dünyanın en büyük zeytin işleme tesislerinden 
biri olan Fora Zeytin, kısa bir süre sonra enerji 

ihtiyacınının önemli bir bölümünü fabrikasının çatısı-
na kurduğu güneş panellerinden karşılamaya hazırla-
nıyor. Uygulamasının Solitek Mühendislik tarafından 
yapıdığı ve Goodwe GW60K-MT seri inverterlerin kul-
lanıldığı proje sayesinde Fora Zeytin, enerji ihtiyacını 
güneşten karşılayacak ve elektrik faturasını yüzde 75 
düşürmüş olacak.

Fora Zeytin Genel Müdür Efe Yazıcı, “Güneş enerjisi 
sistemi ile sınırsız enerji kaynağı olan güneşten fay-
dalanarak ihtiyacımız olan elektrik enerjisini kendimiz 
üreteceğiz. Aylık 40 ila 50 bin TL elektrik faturası geli-
yordu. Sistemden sonra bu rakamın 45 binden 15 bin 

TL’ye düşmesini planlıyoruz. Ayrıca, çevreye duyarlılık 
açısından da güneş enerjisine dönme kararı aldık” di-
yor. Eylül ortasında tam kapasiteyle çalışmaya başla-
yan sistem, 2 bin 400 adet panelden oluşuyor; toplam 
yatırım maliyeti ise 600 bin Euro.

İlk başta 3 MW’lık bir proje düşündüklerini fakat 
600 kW için izin alabildiklerini aktaran Yazıcı, “600 kW 
şu anda elektrik ihtiyacımızı karşılıyor ama beş yıllık 
yaptığımız planlarda karşılamıyor. Ancak daha fazla 
izin çıkıp çıkmayacağı henüz net değil. Bizim sistemi-
miz şebekeye bağlı. Kullandığımızı kullanacağız, kulla-
namadığımızı şebekeye satacağız, örneğin fabrikanın 
çalışmadığı dönemlerde kullanmadığımızı şebekeye 
satacağız” diyor.

18 • Ekim 2017 • ENERJİ PANORAMA

 YATIRIM   



20 • Ekim 2017 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA • Ekim 2017 • 21

  KARİYER      KARİYER   

Bakanlıklarda önemli isimler değişti
Enerji sektörünü ilgilendiren çok sayıda bakanlıkta 

önemli atamalar yapıldı. 31 Ağustos tarihinde yayım-
lanan Resmi Gazete’de Çevre ve Şehircilik, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Orman ve Su İşleri ile 
Maliye Bakanlıklarına ait atama kararları yayımlandı. 
Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye 
Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü Yönetim 
Kurulu Üyeliğine Ömer Sami Yapıcı, Türkiye Elektrik 
Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü Yönetim Kuru-
lu Üyeliğine ise Murat Tokat getirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dö-
nüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Suna 
Kotan, Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 
Mustafa Aynacı ve  Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdür-
lüğüne Ali Özcan atandı.

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdür Yardım-
cılığı’na Mehmet Vural getirilirken, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdür Yardımcılığına, Me-
teoroloji 4. Bölge Müdürü Erol Aydın’ın ataması yapıldı. 

EWE Turkey Holding’de üst düzey atamalar
Türkiye’de 10. yılını kutlayan EWE Turkey 

Holding, yeni CSO’su ve insan kaynakları direk-
törünü belirledi. Holdingin yeni CSO’su iştirak 
şirketlerinden EWE Enerji’nin Genel Müdürü 

Özkan Akyıldız olurken; yeni insan Kay-
nakları direktörü de Banu Saraçlar oldu.

CSO’luk görevine ilave olarak EWE 
Enerji Genel Müdürü görevini de 

sürdürecek olan Özkan Akyıldız, 
EWE Enerji’nin elektrik pera-
kende, Enervis’in enerji verim-
liliği ve Millenicom’un teleko-

münikasyon faaliyetlerinden sorumlu 

olacak. Eğitim hayatını Almanya’da tamamla-
yan ve Bremen Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
mezunu olan Akyıldız; kariyerine Almanya’da 
T-System’de danışman olarak başladı. Daha 
sonra sırasıyla BTC AG’de danışman ve proje 
yöneticisi, ardından CEO danışmanı ve Türki-
ye sorumlusu olarak çalıştı. 2009 yılında Tür-
kiye’ye gelen Akyıldız, BTC Türkiye’de Genel 
Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. EWE Enerji 
Operasyon ve Satış Direktörlüğü pozisyonuna 
Haziran 2013 tarihinde atanan Akyıldız, Hazi-
ran 2016 tarihinden itibaren EWE Enerji Genel 
Müdürlüğü pozisyonu yürütüyordu. 

İnsan kaynaklarına tecrübeli bir isim 
İnsan kaynakları alanında deneyimli bir 

isim olan Banu Saraçlar, 11 Eylül tarihin-
den itibaren Türkiye’de büyüme hedefi ile 
uzun vadeli ve kalıcı bir oyuncu olarak pi-
yasada yer almayı hedefleyen EWE Turkey 
Holding’in İnsan Kaynakları Departmanı’nı 
yönetecek. Lisans eğitimini Boğaziçi Üni-
versitesi Psikolojik Danışmanlık ve Reh-
berlik Bölümü’nde tamamlayan Saraçlar, 
yüksek lisansını Marmara Üniversitesi İn-
san Kaynakları Yönetimi dalında tamam-
ladı. Eğitiminin ardından profesyonel ka-
riyerine Eczacıbaşı Securities’de başlayan 

Saraçlar, Benkar ve Altınyıldız’da İnsan 
Kaynakları Müdürü olarak görev aldı. 2004 
yılında Turkcell Grubu’na İK, BT, Lojistik 
ve Satın Alma fonksiyonlarından sorumlu 
İş Destek Müdürü olarak katılan Saraç-
lar, 2005 yılında İnsan Kaynakları Müdürü 
olarak atanmasının ardından 2009 yılın-
da üst yönetim ekibine dahil oldu. Son 
olarak Türk Telekom grup şirketlerinde 
çeşitli görevler üstlenen Banu Saraçlar, 
11 Eylül 2017’de EWE Turkey Holding İn-
san Kaynakları Direktörü olarak görevine 
başladı.

BP Türkiye İletişim Müdürü Gökay oldu 
BP Türkiye İletişim Müdürlüğü görevine, Eylül 2017 

itibarıyla Eda Gökay atandı. Gökay, bu yeni göreviy-
le BP’nin arama ve üretim ile pazarlama ve dağıtımı 
kapsayan tüm iş kollarının iletişim stratejilerinin oluş-
turulması, medya ilişkileri, dijital iletişim ve kurumsal 
iletişimden sorumlu olacak.

Profesyonel iş hayatına Aygaz’da kurumsal iletişim 
biriminde başlayan Eda Gökay 15 yıldır reklam, enerji 
ve ilaç sektörlerinde kurumsal iletişim, pazarlama ile-
tişimi, kurumsal sosyal sorumluluk ve kamu ilişkileri 
gibi çeşitli alanlarda yöneticilik görevlerinde bulundu. 
Gökay, BP bünyesine katılmadan önce Roche İlaç fir-

masında Kamu İlişkileri Müdürü ola-
rak görev yapıyordu. 2001 yılında 
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişki-
ler bölümünü tamamlayan 
Gökay, 2004 yılında Gala-
tasaray Üniversitesi Sosyal 
Bilimler bölümünden Stra-
tejik ve Bölgesel Çalışmalar 
yüksek lisans diplomasını 
aldı. 1979 doğumlu Gökay, 
İngilizce ve Fransızca biliyor. 

İpragaz'da Eyüp Aratay dönemi başladı
Türkiye enerji sektörünün köklü şirketi İp-

ragaz’ın yeni CEO’su Eyüp Aratay oldu. 1994 
yılından bu yana İpragaz’da çeşitli görevlerde 
bulunan Aratay, halihazırda genel müdür yar-
dımcısı olarak görev yapıyordu. 30 Eylül 2017 
itibarıyla CEO’luk görevini üstlenen Eyüp Ara-
tay, İpragaz’ın tüm temel segmentleri kapsa-
yan bir enerji şirketine dönüşümünde önemli 
görevler üstlendi, SHV Energy bünyesinde de 
yurtdışında önemli projeleri yönetti.

1965 yılında İstanbul’da doğan Aratay, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendis-

liği Bölümü’nü bitirdikten sonra iş hayatının 
önemli bir kısmını satış alanında sürdürdü. 
1994 yılında İpragaz’da satış mühendisi ola-
rak başladığı yolculuğuna, dökme LPG-L-
NG, otogaz, kit dönüşüm, akaryakıt satış-
ları, kurumsal ve ticari pazarlama ile IT 
süreçlerinden sorumlu genel müdür yar-
dımcısı olarak devam eden Aratay, kurul-
duğu günden bugüne LNG & CNG Derneği 
Başkanlığı’nın yanı sıra TOBB Türkiye Do-
ğal Gaz Meclisi başkan yardımcılığı gö-
revlerini de sürdürüyor. 

TPAO’yu vekaleten Melih 
Han Bilgin yönetecek

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü gö-
revine vekaleten Melih Han Bilgin getirildi. Melih Han Bilgin, İTÜ Uçak 
Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra General Electric 
Uçak Motorları Uzmanlık Eğitimi aldı. Bilgin, 1997 yılında Hacette-
pe Üniversitesi Ekonomi bölümünde yüksek lisans yaptı. Türk Hava 
Kuvvetleri’nde kalite sistem mühendisi, Tusaş Proje Kontrol Ofisi’n-
de MRB mühendisi, F110 uçak motor teknik destek mühendisi ola-
rak çalışan ve özel sektörde uzun yıllar yöneticilik yapan Bilgin, son 
olarak CNK Havacılık’ta genel müdürlük görevini üstlendi. 



ELEKTRIĞE BEKLENEN ZAM 1 OCAK’TA
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Deniz Suphi 

 KARİYER   

Kavas, GÜYAD’da genel sekreterlik yapacak
Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) 

Genel Sekreterliği’ne Ahmet Oktay Kavas getiril-
di. 1995 yılından bu yana sektörde çalışan Ahmet 
Oktay Kavas, geçmişte Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nda Yap-İşlet-Devret ve Yap-İşlet proje-
lerinde danışmanlık görevi yaptı. Elektrik Piyasası 
Kanunu’nun yayımlanması sonrasında yeni piyasa 
yapısının ilk sektörel örgütlenmelerinden biri olan 
Elektrik Üreticileri Derneği’nin müdürlüğünü üst-
lenen Kavas, daha sonraki yıllarda özel sektörde 
hidroelektrik ve jeotermal elektrik santrali projeleri 
bulunan Kayı Grup bünyesinde çalıştı. 

GÜYAD Başkanı Cem Özkök atama ile ilgili olarak 
“Yönetim kurulu üyeleri ve sektörün değerli 
isimlerinin katkılarıyla elektrik enerjisi piya-
sasında sadece güneş enerjisi yatırımcıla-
rını temsil etmeyip tüm sektörün kamu 
ile birlikte geliştirilmesine katkı sunmak 
istiyoruz. Bu amaca ulaşmak için GÜYAD 
Genel Sekreteri olarak Ahmet Oktay Ka-
vas’ın bilgi ve birikiminin GÜYAD 
ve elektrik sektörüne katkı 
sağlayacağını düşünü-
yoruz” dedi.

Smart Energy’ye  
yeni pazarlama müdürü

Kendisine ait güneş enerjisi santrallerinin yanı sıra Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük 
güneş paneli fabrikasını kurarak yenilenebilir enerji sektöründe büyümesini sürdüren Smart 
Energy’nin Pazarlama Grup Müdürlüğü’ne Fatih Serdar Çelik getirildi. Çelik, Smart Energy 
bünyesindeki tüm markaların pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlendi.

İnşaat mühendisi olan Çelik, İngiltere’de Southampton Üniversitesi MBA eğitiminin ar-
dından kariyerine 2013 yılında BankEuropa’da başladı. Daha sonra Akbank’ta kredi kartları 
bölümünde farklı pozisyonlarda görev yaptı. 2016 yılında, Amerika’da Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT University) Yönetim Programı ve Sabancı Üniversitesi Executive 
MBA yüksek lisans programından mezun olan Çelik, Smart Energy ile güneş enerjisi sek-
törüne giriş yaptı.

ETD'de başkanlığa  
Tamer Çalışır seçildi 

Gama Enerji Genel Müdürü Tamer Ça-
lışır, Enerji Ticareti Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanı seçildi. Enerji Ticareti Der-
neğI (ETD), 2017 yılı Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nda üyelerin çoğunun katıldığı 
oylamayla yönetim kurulu seçimi yapıldı. 
Yeni yönetim kurulunun ilk toplantısında 
Gama Enerji Genel Müdürü Tamer Çalışır 

ETD Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçil-
di. ETD Yönetim Kurulu Üyeleri ise şu şe-
kilde oluştu: Akenerji, Aksa, Aplus Enerji, 
Enerjisa, Ewe Enerji, Gates Enerji, Ic İçtaş, 
Limak Enerji, Pure Energy. Yedek üye-
ler ise Acwa, Doğan Enerji, Eltek Elektrik, 
Eren Elektrik, Sanko Enerji temsilcilerin-
den oluştu. 



lım; bildiğin gibi Rusya, Akkuyu için yerli ortak ara-
dığını ilan etmiş ve Cengiz-Kalyon-Kolin (CKK) üçlü-
sü bu işe talip olmuştu. Enerji Panorama’ya ulaşan 
bilgilere göre Rosatom’un, yabancı bir danışmanlık 
şirketi ile anlaşarak, nükleer proje için ortak olarak 
gündeme gelen Cengiz-Kalyon-Kolin (CKK) hakkında 
kamuoyu algısını ölçmek amacıyla “itibar” araştır-
ması yaptırmış. 

Araştırma kapsamında söz konusu ortakların 
mali durumları, borçlanma olanakları, kamuoyu al-
gıları ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulmuş. Anka-
ra’da gerçekleşen Lihaçev-Albayrak görüşmesinde 
bu araştırmanın ilk sonuçları Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı ile paylaşılmış. Bürokrasi bu araştırma 
konusunda ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı ancak 
“mükemmel” bir sonuç vurgusundan söz edileme-
yeceğini, bazı konularla ilgili soru işaretlerinin gün-
deme getirildiğini de vurguladılar. Bu raporun so-

nuçları ve değerlendirmeleri kapsamında atılacak 
adımların kısa süre içinde netleştirilmesi bekleniyor. 
Rapor ışığında yapılması beklenen Türkiye ile Rus-
ya görüşmeleri, nükleerde ortakla ilgili süreci tayin 
edecek.

Vatandaşları ‘sözcü’ bilgilendirecek
Rusya yerli ortaklarla ilgili beklediği sonuçları 

alabilecek mi? Bu sorunun yanıtını araştırma ta-
mamlanınca öğreneceğiz. Aksi bir durumda yeni bir 
ortak ya da ortaklar bulmaları gündeme gelebilir ki 
bu da inşaat sürecini uzatacak bir gelişme olacak-
tır. Buna karşın Rosatom, nükleer santral inşaatında 
önümüzdeki günlerde gaza basacak. Kamuoyunun 
önüne daha fazla çıkacak ve gelişmeler hakkında 
vatandaşları bilgilendirecek. Bu kapsamda nükleer-
de “sözcü” müessesesi oluşturulması ve sözcünün 
belli aralıklarla vatandaşları gelişmeler hakkında 
bilgilendirmesi bekleniyor. Rosatom, nükleere karşı 
halk tepkisini yumuşatmak, algıyı değiştirmek için 
bu tür PR çalışmalarına hız verecek gibi görünüyor. 

Bir önceki kapak konumuzda işlediğimiz “Ener-
jide inşaat dönemi başlıyor” haberimizde belirttiği-
miz gibi Rusya ile Türkiye arasındaki enerji projeleri 
hızlanmaya başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’in geçtiğimiz ay Ankara’ya yaptığı ziyarette de 
enerji projelerinin ayrıntıları masaya yatırıldı. Pu-
tin-Erdoğan görüşmesi öncesinde teknik görüşme-
leri yapmak üzere her iki ülkenin enerji bürokrasisi 
Ankara’da bir araya geldi. 

Mersin Akkuyu’da Türkiye’nin ilk nükleer sant-
ralini kuracak olan Rus Rosatom’un Genel Müdürü 
Aleksey Lihaçev, Erdoğan-Putin zirvesinden bir gün 
önce  Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak’la önemli bir görüşme yaptı. Nükle-

er santral projesine ilişkin ayrıntıların konuşulduğu 
görüşmede Lihaçev, projeye ilişkin bürokratik ya 
da teknik konulardaki taleplerini sıraladı. 4 bin 800 
megavatlık kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşa-
cak santralin ilk ünitesinin hızla devreye alınması 
için atılması gereken adımlarında değerlendirildiği 
görüşmede ilk ünitenin 2023 yılında işletmeye alın-
ması konusunda da görüş birliğine varıldı. 

Yerli ortaklara inceleme
Her iki taraf santralle ilgili iyi niyetini ifade etmiş 

olsa da enerji bürokrasisi mevcut koşullarda ilk üni-
tenin 2023 yılına yetişmesinin zor olduğunu düşünü-
yor. Projenin 2023 yılına yetişmemesinin bir nedeni 
de yerli ortaklar olabilir. Kısa bir anımsatma yapa-

Akkuyu “itibar” 
araştırmasına mı takılacak?

Akkuyu Nükleer Santrali çalışmalarına hız veren Rusya, Türkiye’deki yerli ortakları Cengiz-Kalyon-
Kolin üçlüsü için bir itibar araştırması yaptırıyor. Araştırmada ortaklığın mali ve teknik gücünün yanı 
sıra kamuoyu algısı da inceleniyor. Kulislere sızan bilgilere göre, ilk sonuçların Rusya'yı memnun 
etmediği, bunu da Ankara ile paylaştığı yönünde. Herkes araştırmadan olumlu bir sonuç çıkmaması 
halinde neler olacağını bekliyor… 

EN AZ 20 MİLYAR DOLAR YATIRIM
Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer 
Santrali’ne ilişkin ilk anlaşma 2010’da Rusya ile im-
zalanmıştı. Akkuyu’da yapılacak santral, 4 bin 800 
megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak. 
Projenin, en az 20 milyar dolara mal olacağı hesap-
lanıyor.
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▶ Akkuyu “itibar” araştırmasına mı takılacak? ANKARA KULİSİ   
Deniz Suphi 



çok ümitliyiz” dedi. Bakan Albayrak, bu kış büyük bir 
sorun olmazsa doğal gazda bir sıkıntı yaşanmasını 
beklemediklerini de sözlerine ekledi. 

“Rüzgarda fiyatlar fazla düştü”
Son dönemde artan rüzgar yatırımlarına da de-

ğinen Albayrak, konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: 
Rüzgarda fiyatlar tahmin ettiğimizden daha fazla 

düşmüş. Son dönemlerde yerli üretimlerle alakalı 
üretim kaleminden bahsediyoruz. Türkiye’deki sana-
yicilerimizin devreye girmesi ile önü açılıyor. Sonrası 
ne olacak? YEKA üzerinde baktığımızda, yeni üretim 
tesisi çerçeveleri görüşmelerimiz devam ediyor. 
Yaklaşık 2 bin-3 bin megavatlık bekleyen portföy var. 
Rüzgar ile alakalı adımları atacağız. YEKA özelinde 
konuşursak 2020 devamını pek düşünmüyoruz. Bu 
modelin amacı Türkiye’ye katkı sağlaması, maliyet-
lerin düşmesiydi.

Enerjide bağımlılık yüzde 49
“Türkiye büyümeye devam ediyorsa enerjide ba-

ğımlılığı minimuma indirmesi gerekir. Bunun sac 
ayaklarından birisi üçte iki yerlilik” diyen Albayrak, 
açıklamalarını şöyle sürdürdü: Geçtiğimiz yıl yüzde 
49’ları bulduk. Bu yıl barajlarımızdaki seviye geçen 
yılın yarısı olmasına rağmen yerlilik bazında toplam 
üretim artacak; en büyük artışı bu yıl yaşayacağız. 
Özel sektör ve kamu düzeninde süreci destekleye-

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Akku-
yu Nükleer Santrali’nde bu yıl sonu veya gelecek yıl 
başında temel atmayı iki ülkenin devlet başkanları 
düzeyinde gerçekleştirmek için çalışmaların sürdü-
ğüünü belirterek “29 Ekim 2023’e, Cumhuriyetimizin 
100’’üncü yılına yetiştirebilirsek bizim için bundan 
daha onurlu, şerefli bir hediye olamaz” dedi.

Antalya’da düzenlenen 8. Türkiye Enerji Zirvesi’n-
de konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, enerji piyasasıyla ilgili önemli açıklama-
larda bulundu ve temel hedefin enerjide dışa ba-
ğımlılığı minimuma indirmek olduğunu bir kez daha 
vurguladı. Albayrak, Türkiye’nin yaklaşık 300-350 

milyar dolarlık bir kömür varlığı olduğunu ifade ede-
rek, yerli kömür kullanımının elektrik üretimindeki 
payının artırılacağını kaydetti. Bununla ilgili olarak 
yerli kömür teşvikleri sistemi üzerinde çalıştıkları-
nı, piyasadan görüşler aldıklarını söyleyen Albayrak, 
döviz etkisinden arındırılmış bir enerji piyasası iste-
diklerini sözlerine ekledi.

“Akdeniz’de gelecek yıl ilk derin sondajı 
yapacağız”

Türkiye’nin Akdeniz’de gelecek yıl ilk derin son-
dajı yapacağını aktaran Albayrak, “Akdeniz’de gele-
cek yıl ilk derin sondajı yapacağız, arkasından daha 
aktif sondaj çalışması yapılacak. Akdeniz özelinde 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu Nükleer Santrali’nin bu yıl sonu veya gelecek 
yıl başında temelinin atılacağını belirterek “29 Ekim 2023’e, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına 
yetiştirebilirsek bizim için bundan daha onurlu, şerefli bir hediye olamaz” dedi

DAĞITIMCILARI 
RAHATLATACAK ÇALIŞMA 

YAPILIYOR 
Albayrak, dağıtıcılar özelinde zor dönemlerden ge-

çildiğini de dile getirdi. Türkiye’de özelleştirmelerin 

hayata geçtiğini, yatırımların yapıldığını, risklerin 

alındığını söyleyen Albayrak, sektörün son birkaç 

yılda döviz krizine dayalı sıkıntılar yaşadığına vurgu 

yaptı. “Sektörü bir şekilde tüm paydaşların menfaat-

leri ölçüsünde göz artı etmemek lazım. 2018 sonrası 

süreçle alakalı performansa dayalı, her iki tarafın 

da kazanacağı bir modelle düzenlemeler çalışılıyor” 

diyen Bakan Albayrak, sözlerine “Dolayısıyla 7-8 ka-

lemde her iki tarafın da kazanacağı hem müşterinin 

hem hizmeti sağlayan kesimin üçüncü bir paydaş 

olarak bizim de kazanacağımız bir düzenlemenin 

son adımlarını atıyoruz. Şu an uygulanan oranın 

rakamları detaylı çalışıyor, bu ay ve önümüzdeki 

ay netleştireceğiz. 2018 sonrası atılacak adımlarla, 

dah güçlü sağlıklı ilerleyebilmesi için dağıtım bölge-

lerinde dönüşümle iyileştirme görüyoruz” şeklinde 

devam etti.

Bakan Albayrak, 
nükleer santral için 
tarih verdi
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▶ Bakan Albayrak, nükleer santral için tarih verdi GÜNDEM   



ceğiz. Türkiye tüm bu alanlarda büyük bir potansi-
yele sahip. Türkiye ekonomisine baktığımızda, üçlü 
bir kazan-kazan sistemini devreye alacağız. 2023 ve 
sonrasında nükleer reaktör ilk kez devreye girecek, 
bu oranları yaklaşık olarak yakalamayı öngörüyoruz. 
Büyüyen talep karşılanacak, yerlilik artacak. İthal 
kaynakların yerliye dönmesi için farklı teşvikler üze-
rinde çalışıyoruz.

Yerli kömüre teşvik 2018’de başlıyor
Albayrak, yerli üretim içinde yerli kömürün önem-

li bir katkısı olduğunu sürekli olarak vurguladığına 
dikkat çekerek “Hep şunu ifade ettim: Türkiye’deki 
toplam üretilen elektriğin içinde kömürün payında 
büyük bir artış görmüyoruz. Yüzde 30’lar civarında 
bir kömür portföyümüz var. Yılda 30 milyon kömür 
ithal ediyoruz. Sadece son 10 yılda 8 milyar tondan 
fazla kömür rezervi katmış olduk. 15,9’dan 3 mil-
yar tona çıktı. Yeni keşiflerle potansiyel rezervimiz 
artıyor. Kalitede artıyor, yüksek kalorili kömürler. 
Toplam kömür rezervinde 300-350 milyar dolarlık 
bir değerden bahsediyoruz. Böyle bir varlığımız var. 
Bundan kesinlikle faydalanmamız lazım. Peki nasıl? 
En son teknoloji, en çevreci kriterlerle... Bunu teşvik 
açısından, yerli kömürle ilgili bir model başlattık. O 
da alım garantisi” dedi. 

“DOĞAL GAZDA KESİNTİ 
OLMAYACAK”

Doğal gazın Türkiye’nin enerji portföyünde yadsına-
maz bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Albayrak, 
geçmiş yıllarda yaşanan arz krizlerine dikkat çekti. 
Albayrak, açıklamalarını şöyle sürdürdü: Kış ayla-
rında tüketimin arttığı dönemlerde 250 milyon met-
reküp olduğu zamanlarda kısıntılara gidiyorduk. 
Bu kış büyük bir sıkıntı olmazsa kesinti olmayacak. 
Yılda 55 milyar dolar ithalat yapan ülke, 10 yıl sonra 
enerji ihraç eden ülke olmuş. İthalata ciddi paralar 
ödüyoruz ancak artık kendimiz arayacağız. Bu çer-
çevede de çok önemli bir adımın sürecin başladığını 
öngörebiliriz. İkinci sismik gemimizin de devreye 
girmesi ile kendi sondaj gemimizle Karadeniz’de de 
rol alacağız. Bu yıl bitmeden gemimiz geliyor.
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Mesud Barzani’nin başkanlığını yaptığı Irak Kürt 
Yönetimi Bölgesi (IKYB), tüm dünyanın özellikle de 
komşu ülkelerin itirazlarına karşın 25 Eylül tari-
hinde bağımsızlık referandumunu gerçekleştirdi. 
Kürtler, geçmişi 100 yüzyıla dayanan bir süreçte 
bağımsızlık talebini, uygun konjontür bulduğunda 
gündeme getiriyor. Tarihsel olarak Kürtlerin ba-
ğımsızlık mücadelesi, Birinci Dünya Savaşı sonrası 
1920’de imzalanan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun 
sonunu getiren Sevr Anlaşması’na kadar dayanıyor. 
O dönem İngilizlerden de beklenen desteği alama-
yan Kürtler, Sevr’de kendilerine verilen bağımsız 
olmak istediklerini kanıtlayarak Milletler Cemiyeti 
Konseyi’ne sözünün tutulmadığını savunuyor. Sevr 
Anlaşması’nda bağımsızlığı koşula bağlayan madde 
şöyle: “İş bu Anlaşma’nın yürürlüğe konuluşundan 
bir yıl sonra, 62’nci maddede belirtilen bölgelerde-
ki Kürtler, bu bölgelerdeki nüfusun çoğunluğunun 
Türkiye’den başvururlarsa ve Konsey de bu nüfusun 
bu bağımsızlığa yetenekli olduğu görüşüne varırsa 
ve bu bağımsızlığı onlara tanımayı Türkiye’ye salık 
verirse Türkiye bu tavsiyeye uymayı ve bu bölgeler 
üzerinde bütün haklarından ve sıfatlarından vazgeç-
meyi, şimdiden yükümlenir.”

Ancak aradan geçen 100 yılda hem dünyada hem 
de bölgede çok önemli değişiklikler oldu, ülkeler ku-
ruldu, ülkeler ortadan kalktı. 

Barzani, referandumla ne yapmak istiyor?
Kürtler, ABD’nin Irak’a müdahelesinin ardından 

bölgesel bir yönetim oluşturarak merkezi Irak Hü-
kümeti’ne bağlı kaldı. Peki, birden bire özellikle Su-
riye’deki iç karışıklık sürerken Barzani’nin önderli-
ğindeki Kürtler, neden bağımsızlık talebini gündeme 
getirdi? Türkiye, bölge ve dünya kamuoyunu bu denli 
meşgul eden “bağımsızlık referandumun” hedefi ne-

Türkiye için çok 
bilinmeyenli denklem: 
Kuzey Irak

Irak Kürt Yönetimi Bölgesi’nin 25 Eylül’de yaptığı referandum, suların durulmaya başladığı 
Orta Doğu bölgesini yeniden alevlendirdi. Birçok ülkenin karşı çıkmasına karşın bağımsızlık 

referandumu gerçekleştirildi. Irak Merkezi Hükümeti, referandumu geçersiz sayarken, net tepki veren 
iki ülke var: Türkiye ve İran… Türkiye, Habur sınır kapısı, petrol boru hattının kapatılması, uçuşların 
durdurulması gibi yaptırımları gündeme getirdi.

Türkiye’nin en büyük kozu, Kürt bölgesinin 

tek geliri olan petrol satışını durdurmak, yani 

Kerkük-Yumurtalık boru hattının vanasını 

kapatmak. Peki vanayı kapatmak Türkiye’nin 

lehine mi olur, aleyhine mi? Uluslararası 

piyasalarda vananın kapatılmasının orta 

vadede Türkiye’nin aleyhine olacağı 

konuşuluyor. Hem enerji hub’ı olma hedefi 

hem Kerkük’ün belirsizliğe sürüklenen 

statüsü hem de bölgesel enerji oyununun 

neresinde olacağı, Türkiye’nin atacağı 

adımlara bağlı…
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mesinin ardından uçuşların Irak merkezi yönetimi-
nin bölgedeki havalimanlarını uluslararası uçuşlara 
kapatmasıyla THY, Pegasus, Atlas Jet, bölgeye uçuş-
larını durdurmak zorunda kalmıştı. Ancak Habur Sı-
nır Kapısı da petrol boru hattı da haberimiz yayına 
hazırlandığında faaliyetlerini sürdürüyordu. 

Her ülkenin derdi petrol ve doğal gaz 
Enerjinin ciddi bir ekonomik güç olarak dünya si-

yasetinde ne kadar önemli olduğu su götürmez bir 
gerçek. Artık ülkeler, dış siyasetini enerjiye en ucuz, 
en güvenilir ve geleceğini tehlikeye atmayacak yol-
larla ulaşmak, sahip olmak istiyor. Tarih, bu alanda 
verilmiş onlarca mücadele örneğiyle dolu. Bugün 

Rusya ile Avrupa Birliği arasında yaşanan gerilimin 
temelinde enerji var, Suriye’de devam eden iç sava-
şın da öyle, referandum tartışmasının arka planı da... 
1990’lı yılların sonunda Rusya, ABD, İran, Azerbay-
can arasında yaşanan Hazar petrolünün taşınması 
konusu varılan anlaşmayla Bakü-Tiflis-Ceyhan boru 
hattını oluşturdu. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verileri-
ne göre, dünyada ispatlanmış enerji kaynakları ve 
üretim profili dikkate alındığında toplam kaynağın 
yüzde 57’si 102 milyon ton ile Orta Doğu ülkelerin-
de, yüzde 9’u 16.7 milyon ton ile Birleşik Devletler 
Topluluğu ve Rusya’da yüzde 10’u 16.9 milyon ton ile 
Afrika kıtasında bulunuyor. 

Petrolün 40’ı Kerkük bölgesinde
Irak, dünya petrol rezervinin yüzde 8,7’sine sa-

hip. Bu petrolün büyük bir kısmı Kürt bölgesinde 
bulunuyor. Kerkük’ün bu haritada önemi ise daha 

dir? Referandum kısa vadede, Barzani’nin başkan-
lığını yaptığı Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) 
iç siyasette yaşadığı tıkanıklığı giderecek. Çünkü, 
bölgede Barzani’nin görev süresinin 2013’de uzatıl-
masıyla bir siyasi sorun yaşanmaya başlanmıştı. Bu 
yılın aralık ayında IKBY’de genel seçimlerin yapıla-
cağını, Barzani’ye karşı muhalefetin sesini yükselt-
meye başladığını da göz ardı etmemek gerekiyor. 
Barzani, referandumla birlikte tüm seçmen tabanını 
kendi etrafından birleştirmeyi planlıyor. 

En büyük sorun petrol gelirinin bölüşümü
Öte yandan Irak Merkezi Hükümeti’nin IKBY’nin 

bütçedeki payını kesmesi, petrol fiyatlarının düşme-
siyle başlayan ekonomik kriz, Kürt yönetiminin ihraç 
ettiği petrol gelirinin paylaşımı üzerinde süren tar-
tışmalar var. Barzani, bağımsızlık referandumuyla 
birlikte tüm bu sorunları çözmüş olmayı hedefliyor 
ancak referandumun yaratacağı yeni sorunları da 
unutmamak gerekiyor. Irak’ın kuzeyinde bağımsız 
bir Kürt devletinin kurulması dünya coğrafyasına 
bakıldığında pek de önemli bir durum değil ancak 
söz konusu enerji olunca Çin’den, ABD’ye, Rusya’dan 
İngiltere’ye tüm devletleri yakından ilgilendiriyor, 
dünya siyasetinin konusu getiriyor. Türkiye’nin karşı 
çıkış noktası ise enerjiden daha çok güneyde bir Kürt 
devletinin kurulmasını istememesi ve referanduma 

Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kerkük’ün de 
dahil edilmesi. 

Referanduma sert bir tepki veren Türkiye, çeşitli 
ekonomik yaptırımların gündeme getirileceğini de 
açıkladı. Habur kapısının kapatılması, Kerkük-Yu-
murtalık boru hattı vanasının kapatılmasının gün-
deme gelebileceği, uçuşların durdurulması gibi çe-
şitli ekonomik yaptırımlarla Türkiye bu referanduma 
tepki vereceğini açıkladı. Referandumun gerçekleş-

EN KRİTİK SORU:  
TÜRKİYE NE YAPMALI?

Tüm bu veriler ışığında en kritik soru: Türkiye ne 
yapmalı? Genel bir çerçeveden bakınca ABD, Rus-
ya ve İsrail’in bu konudaki tutumlarını analiz edip 
kendi çıkarlarına göre bölgeye dair uzun vadeli 
perspektif geliştirmeli. Aslında var olan manzara 
Türkiye’nin birçok veriyi ele alarak bir politika geliş-
tirmesini zorunlu hale getiriyor. Türkiye, bir yandan 
Kerkük’ün statüsünün korunması, Irak’ın toprak 
bütünlüğünü savunması, bunu yaparken de bölge-
deki enerji oyununun dışında kalmaması önemli. 
Suriye’de oluşacak ve Türkiye’nin desteklemediği 
bir sonucunun ortaya çıkmaması da atılacak adım-
larla şekillenecek.

İRAN’IN TAVRI ÇOK NET
Türkiye’nin dışında karşı çıkan ülkelerin başında 
İran geliyor. Referanduma net bir dille karşı çıkan 
İran, Kürt bölgesinin güçlenmemesi için çeşitli ham-
leler yapıyor. İran, şubat ayında Irak merkezi yöneti-
miyle Kerkük-İran petrol hattı için mutabakat zaptı 
imzaladı. Irak Petrol Bakanı Cabbar Ali el-Luaybi ile 
İranlı mevkidaşı Bijen Zengene arasında imzalanan 
mutabakat zaptında, Kerkük petrolünün İran üze-
rinden nakli için boru hattı döşenmesini ve Basra 
petrolünün de İran’daki Abadan Limanı’ndan Arap 
Körfezi’ne nakledilmesini inceleyecek komiteler ku-
rulması yer aldı. Kürt yönetimi, bu anlaşmaya ciddi 
tepki göstererek anlaşmanın Irak Anayasası’na aykı-
rı olduğunu söylemişti.
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deyiz. Habur kapısının kapatılması em bizim hem 
Türkiye’nin çıkarına değil. İki tarafta yaşayan halk 
zarar eder. Türkiye’nin Irak ve Kürdistan ile 2016 yı-
lında yaptığı ihracat 10 milyar dolara ulaştı. Ayrıca 
hem Kürdistan’da hem Türkiye’de binlerce iş imkanı 
doğurmuştur. 2017-2018 için hedeflenen, 14 milyar 
dolara ulaşmaktır. Irak ve Kürdistan pazarı, Türk 
ürünlerinin sarf edildiği pazardır. İki taraf zarar gö-
recekken, bu kapının kapatılmasında nasıl bir çıkar 
olabilir?” açıklaması yaptı. 

Türkiye, Erbil yerine Bağdat’a yönelebilir
Enerji uzmanları, Türkiye’nin vanayı kapatmak 

yerine Bağdat yönetimi ile olan ilişkisini artıracağı-
nı öngörüyor. Zaten Türkiye’nin 2014 yılında IKBY ile 
yaptığı anlaşma, Bağdat yönetiminin tepkisini çek-
mişti. Bu anlaşmadan sonra Türkiye petrol parasını 
Erbil’e göndermeye başladı. Referandumun ardın-
dan petrol gelirinin yeniden Bağdat’a gönderilmesi 
gündeme gelebilir. Çünkü vananın kapatılması, boru 
hatları projeleriyle enerji hub’ı olma hedefinde olan 
Türkiye’nin güvenilirliğine darbe vurabilir. 

Öte yandan bölgede, aralarında Chevron, Exxon, 
Total, Rosneft, DNO ASA, Repsol, Vast Exploration, 
Marathon, Hunt Oil, MOL, Sterling Enerji, Addax, 
OMW, Talisman Energy, Knock, Western Zagros ve 
Dana Gas gibi dünya devlerinin olduğu 40 şirket, 
faaliyet gösteriyor. Lobi anlamında dünya çapında 
oldukça güçlü olan bu şirketler, Türkiye’yi ulusla-
rarası alanda zor durumda bırakmak için harekete 
geçebilir. 

Vananın kapatılması Rusya ile ilişkileri de 
bozabilir

Türkiye’nin vanayı kapatması Rusya ile olan iliş-
kilere de olumsuz yansıma yapabilir. Suriye’de Rus-
ya ile ortak hareket eden Türkiye, Türk Akımı, nük-
leer santral gibi enerji projeleri geliştiriyor. ABD’li 
analistler, “Rusya, Kürt bölgesine yaptığı enerji yatı-
rımlarında Amerika’yı geçmiş durumda. Petrol akı-
şının durması Rusya’nın planlarına ters düşer. Öte 
yandan Rosneft, Kürt bölgesine doğal gaz yatırımına 
başlıyor. Bu yatırım Türkiye açısından da önemli, do-
layısıyla Türkiye vanayı kapatmaz” değerlendirme-
sinde bulunuyor. 

büyük çünkü Irak’ın toplam rezervinin yüzde 40’ı bu 
bölgede bulunuyor. Kürt bölgesi sınırları içerisinde 
son yıllarda ortaya çıkan doğal gaz kaynaklarının 
da 3 trilyon metreküp büyüklüğünde olduğu tahmin 
ediliyor. İşte bu rakamlar, referandumunun önemini 
de net bir şekilde göz önüne seriyor. 

Türkiye vanayı kapatabilir mi, kapatır mı? 
Türkiye’nin referanduma karşı elindeki en bü-

yük koz, bölgenin petrolünü yurtdışına taşıyan Ker-
kük-Yumurtalık boru hattı. Türkiye ile IKYB arasında 
Haziran 2014 yılında imzalanan anlaşmadan hemen 
önce dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ta-
ner Yıldız, bu anlaşma sayesinde her bir varil için 
Türkiye’nin 1 dolar gelir kazanacağını söylemişti. Bu 
hesapla Türkiye, yalnız geçiş hakkı olarak her gün 
600 bin dolar gelir elde ediyor.

Bölgesel Kürt Yönetimi’nin kontrolündeki böl-

gede günde 350 bin varil, Kerkük’teyse günde 250 
bin varil petrol üretiliyor. Bu petrolün büyük bölümü 
hem Ceyhan’a ulaşan boru hattıyla Türkiye iç pazarı-
na hem de dünyaya satılıyor. Kürt yönetimi, bugünkü 
fiyat üzerinden yılda yaklaşık 11 milyar dolar gelir 
elde ediyor, boru hattı aracılığıyla. Türkiye, hattan 
geçen petrolün çok az bir kısmını yurtiçinde kulla-
nıyor. Günlük ihtiyacın önemli bir bölümünü Rusya, 
İran, Azerbaycan, Suudi Arabistan gibi farklı ülkeler-
den ithal ediyor. Bu durumda vananın kapatılması 
Türkiye için değil, IKBY için çok daha büyük bir sorun 
yaratacak. 

Türkiye’nin vana restine karşılık IKYB Başbaka-
nı Neçirvan Barzani, “50 yıl süresi olan anlaşma” 
ne olacak? Petrol boru vanası, Türkiye’nin elindedir. 
Ama Türkiye ile imzalanan bir anlaşmamız var. Tam 
tersine biz doğal gaz borusu döşeme çalışması için-

İSRAİL’DEN ŞAŞIRTAN DESTEK
IKBY’nin bağımsızlık referandumuna açıktan destek veren ülkele-
rin başında İsrail geliyor. Türkiye kamuoyunda ciddi tepki gören bu 
desteği İsrail, Filistin ve Türkiye üzerine araştırmalarıyla tanınan 
The City University of New York Öğretim Üyesi Doç. Dr. Louis Fis-
hman, Amerika’nın Sesi’ne şöyle değerlendirdi: İsrail, Orta Doğu 
bölgesi ülkesi olarak kendisiyle iyi, pozitif ilişkiler kurabileceği 
ülkeler olmasından memnuniyet duyacaktır. Kürtler’in İsrail’le 
hiçbir problemi yok. İsrail’in Kürtler’e ilişkin problemi yok. Her şey 
tamamıyla çıkar zemininde. Örneğin, ABD ile Avrupa ülkeleri iliş-
kilerinde olduğu gibi... Orta Doğu bölgesinde menfaatler çok daha 
önem taşıyor. Dolayısıyla İsrail’in, bağımsız Kürdistan oluşumunu 
desteklemesi sürpriz değil.”

ABD REFERANDUMU 
TANIMADI AMA…

ABD’nin tavrı ise bekle-gör politikasına dayanıyor. 
25 Eylül öncesi erteleme çağrısı yapan ABD, son-
rasında ise referandumunu tanımadığını duyurdu. 
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, “ABD, Kürdis-
tan Bölgesel Yönetimi’nin düzenlediği tek taraflı 
referandumu tanımamaktadır. Kullanılan oyların 
ve sonucun meşruiyeti yoktur. Birleşik, federal, de-
mokratik ve müreffeh Irak’ı desteklemeye devam 
edeceğiz” dedi. Tillerson açıklamasında tarafları 
sakin olmaya, karşılıklı söz düellosunu ve tehditleri 
sonlandırmaya davet etti.

RUSYA DOĞAL GAZ İÇİN HAREKETE BİLE GEÇTİ
Referandum sonrası, hangi ülkenin nasıl tavır alacağı beklenirken Rusya ilk adımı attı. Rus enerji şirketi, Tür-
kiye ve Avrupa’ya doğal gaz ihraç edecek bir boru hattı üzerinde anlaştığını açıkladı. Rosneft, doğal gaz boru 
hattı inşa projesini finanse etmek için harekete geçerken, IKBY’den inşa edilecek doğal gaz boru hattının, böl-
gedeki elektrik santralleri ve fabrikalar için doğal gaz sağlamanın yanı sıra Türkiye ve Avrupa pazarına önemli 
miktarlarda gaz verilmesine imkan vereceği belirtildi.
Boru hattı üzerinden Kuzey Irak’a doğal gaz sevkiyatının 2019’da, bu hat üzerinden ihracatın da 2020’da baş-
lamasının planlandığı belirtilen açıklamaya göre, boru hattının bir yılda 30 milyar metreküp doğal gaz ihraç 
etmesi bekleniyor. Anlaşma kapsamında ilk plandaki yatırım miktarının 1 milyar dolar olacağı öne sürüldü. 
Rus medyasına göre, boru hattıyla taşınması planlanan Kuzey Irak gazı, Türk Akımı üzerinden Avrupa’ya ta-
şınması beklenen gazın hacmine eşit

PUTİN’DEN BORU HATTI UYARISI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, IKBY tarafın-
dan düzenlenen referandum sonrasında buradaki 
bölgesel hükümete petrol ambargosu uygulanması 
çağrılarına ilişkin olarak, “IKBY’ye yönelik petrol 
ambargosu, petrol fiyatlarının artmasına neden olur. 
Fakat kimsenin bu yola başvuracağını sanmıyorum” 
açıklamasıyla Türkiye’ye mesaj gönderdi. Putin, 
gazetecilerin Türkiye’den IKBY’den petrol akışının 
kesilebileceğine ilişkin yapılan uyarıların uygulan-
ması halinde bunun Erbil’i ne derece etkileyeceği 
şeklindeki sorusu üzerine “Petrol akışının kesilmesi 
küresel enerji piyasalarına da yansır, petrol fiyatla-
rı artar. Fakat benim düşünceme göre bu kimsenin 
çıkarlarına uygun değil. Yapılan çağrıların durumu 
alevlendirmemesi gerekiyor” yanıtını verdi.
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Ankara’da enerji yönetimi, başta özelleştirilen 
yerli kömürle çalışan santraller olmak üzere elekt-
rik üretim sektörünü finansal olarak rahatlatacak 
önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Elektrik tüke-
timinin istenen düzeyde artmaması, fiyatların dü-
şük seyretmesi nedeniyle oluşan mali sorunların 
aşılması için “kapasite piyasası” oluşturulacak. Yerli 
kömür, doğal gaz, ithal kömür ve hidroelektrik sant-
raller için bir kapasite bedeli belirlenecek. Üretici, 
sattığı elektriğin bu bedelin altında kalması halinde 
aradaki farkı kamudan alacak. Bu sistemin toplam 
maliyetinin kamuya 2.5 milyar TL dolayında olacağı 
hesaplanıyor.

Enerji Panorama, kısa süre içinde uygulamaya 
girmesi öngörülen yeni sistemle ilgili olarak enerji 
sektörüyle görüştü. Kaynaklar, çalışmanın son aşa-
masına geldiğini belirterek, “Bu konuda kısa sürede 
mevzuat (yönetmelik) hazırlığı tamamlanacak ve 
ilgili mevzuat Resmi Gazete’de yayımlanacak” dedi.

Peki, kapasite piyasası nasıl işleyecek? Kaynak-
lar, her bir kaynak için megavat başına bir kapasite 
bedeli belirleneceğini söyledi. Buna göre yerli kömür 
için öngörülen birim kapasite bedeli 21-22 kuruş dü-
zeyinde olacak. Bu bedel doğal gaz için 17-18 ku-
ruş, ithal kömür için de 15 kuruş düzeyinde olacak. 
Hidroelektrik santrallerde birim fiyatın çok daha dü-
şük olması bekleniyor. Bu kaynaklara dayalı üretim 
yapan elektrik üretim şirketleri, ürettikleri elektriği 
piyasaya ya da müşterilerine satacak. Örneğin, özel-
leştirmeden yerli kömür santrali alan bir şirketin or-
talama birim elektrik satış fiyatı 15 kuruş oldu. Yerli 
kömür için de kapasite bedeli 22 kuruş belirlendi. 

Aradaki 7 kuruş farkı kamu ödeyecek.
Kaynaklar, Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) 

bu konuda görevlendirilmesinin beklendiğini söyledi. 
Her yıl kapasite bedelinin maliyetler dikkate alarak 
yenileneceğini de ulaşan bilgiler arasında yer alıyor. 

Kamuya yükü 2.5-3 milyar TL
TEİAŞ’ın üstleneceği bu maliyet nasıl karşıla-

nacak? Kaynaklar, bunun bir bölümünün üreticiye 
önemli bir bölümünün tüketiciye yansıtılmasının 
beklendiğini belirterek, “Üretici zaten sıkıntıda. Do-
layısıyla bu durumda tüketici eksenli bir maliyet üst-
lenme durumu söz konusu olacaktır” dedi.

Bu sistemin toplam maliyetinin 2.5-3 milyar TL 
arasında olacağı hesaplanıyor. Kaynaklar, bu siste-
min zorunlu olarak elektrik fiyatlarında artışı gün-
deme getirebileceğini söyledi.

Torba yasaya da girdi
Önceki yıllarda Resmi Gazete’de yayımlanan ya-

tırımların proje bazında desteklenmesini öngören 
torba yasada, bu konuyla ilgili bir madde yer aldı. 
Kapasite piyasası oluşturulmasına olanak sağlayan 
madde şöyle: “Arz güvenliğinin temini için gerekli 
yedek kapasite de dâhil olmak üzere yeterli kurulu 
güç kapasitesinin oluşturulması ve/veya sistem gü-
venliğinin temini için güvenilir kurulu güç kapasite-
sinin korunması amacıyla yerli kaynaklara öncelik 
veren kapasite mekanizmaları oluşturulur. TEİAŞ 
tarafından yapılması gerekecek ödemeler iletim ta-
rifesi hesaplamalarında dikkate alınır. Mekanizma-
ların oluşturulmasına ilişkin usul ve esas Bakanlık 
(Enerji Bakanlığı) görüşü alınarak kurumca (EPDK) 
düzenlenir.”

Santralleri rahatlatacak 
“Kapasite Piyasası” geliyor

Uzun zamandır zor günler yaşayan başta yerli kömürle çalışan elektrik 
santrallerini rahatlatacak “Kapasite Piyası”nın kurulması için çalışmalar başladı. 
Bu piyasayla üretici, sattığı elektriğin bedelinin ürettiğinin altında kalması 
halinde farkı kamudan alacak. Kaynaklar, bu sistemin maliyetinin 2.5-3 milyar TL 
düzeyinde olacağını ve bir kısmının da tüketiciye yansıtılacağını söylüyor…
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Dünyanın az sayıdaki kapalı ülkelerinden biri olan 
Kuzey Kore, son birkaç haftadır küresel siyasetin 
önemli figürlerinden biri haline geldi. Kuzey Kore’nin 
uzun menzilli füze ve nükleer silah denemeleri se-
bebiyle, uluslararası toplum bu ülkeye karşı birçok 
yaptırım kararı aldı. Kuzey Kore ve Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) arasında bir nükleer savaş riski de 
içeren bu krizin, uzak Asya’nın bölgesel enerji jeopo-
litiği açısından hayati önemi de bulunuyor. Ancak bu 
çalışma, bölgesel enerji jeopolitiğine değil, hakkında 
çok fazla bilgi sahibi olunmayan Kuzey Kore enerji 
sektörü üzerine odaklanacak. Kuzey Kore hakkında, 
özellikle de enerji sektörü hakkında veri bulabilmek 
çok zor; bulunan verileri teyit edebilmek ise çok 
daha zor. Bu sebeple bu çalışma, sadece doğruluğu 
teyit edilebilen ve uluslararası alanda kabul görmüş 
sınırlı sayıdaki veriye yer verilerek hazırlandı.

Öncelikle, Kuzey Kore ve ABD arasındaki çekiş-
menin, neden tırmandığına ilişkin son zamanlardaki 
meşhur bir anlatıya yer vermek uygun olur:

“Kuzey Kore liderine, başarılı nükleer denemenin 
ardından hedeflerinin ne olduğu sorulmuş bir basın 
toplantısında. Kim Jong-un, biraz düşündükten son-
ra heyecanla, artık güneşe insan indirmeyi hedefle-
diklerini söylemiş. Bir basın mensubu, güneşin aşırı 
sıcak olduğunu, bunu nasıl başaracaklarını sorunca 

Kim Jong-un, yine biraz düşündükten sonra, gece 
indireceklerini söylemiş. Bu olayı danışmanlarından 
dinleyen Donald Trump ise “Çok saçma! Gece güneş 
olmaz ki!” demiş.

Bu anlatı, krizin iki ülke liderinin karşılıklı profil-
lerinden kaynaklandığını örneklemek için kullanılsa 
da Kuzey Kore rejiminin yapısal ve temel bazı he-
deflerine ilişkin de fikir veriyor: Parlak güç gösteri-
leri yaparak, rejimin meşruiyetini devam ettirmek... 
Enerji açısından bakıldığında ise rejim, meşruiyetini 
devam ettirebilecek memnuniyeti sağlamaktan çok 
uzak. Kuzey Kore, Kore Yarımadası’nın bölünmesiyle 
neticelenen Kore savaşından sonra, Soğuk Savaş’ın 
sosyalist bloğunda yer aldı ve bu sayede, enerji ih-
tiyacını onlarca yıl boyunca Sovyetler Birliği’nden 
indirimli yakıt alarak karşıladı. Ancak soğuk savaşın 
bitişiyle birlikte ülke, ciddi bir enerji ve ekipman kri-
ziyle karşı karşıya kaldı. Öyle ki, ülkenin 2009’daki 
enerji tüketimi, 1990’a kıyasla yüzde 50 azaldı. Na-
utilus Enstitüsü’nün, istihbarat kaynaklarından der-
lediği verilere göre, 2005’te Kuzey Kore’nin enerji 
tüketiminde yakacak odun ve tarım artıklarının payı 
yüzde 27 oldu. Yani, çağdaş enerji kaynaklarından 
yoksun kalan ülke, geleneksel enerji türlerine yönel-
mek mecburiyetinde kaldı. Bu durum, ülkede ciddi 
bir ekolojik bozulma ve ormansızlaşmaya sebep 

Kuzey Kore enerji sektörü

Başta ABD olmak üzere tüm dünyaya nükleer silah konusunda kafa tutan Kuzey Kore, tam bir enerji 
yoksulu. Petrol ihtiyacını Çin’den ithalat yoluyla karşılayan ülkenin kömür ve hidro gücü yüksek ancak 
bu kaynakları enerjiye çevirecek teknoloji ve kaynaktan yoksun... Halkın elektrik ihtiyacının yüzde 
20’sinin karşılandığı ülkede toplam elektriğin yüzde 10’unu askeri tesisler tüketiyor. En dikkat çeken 
konu ise nükleer silahı olmasına karşın nükleer enerji tesisinin olmaması... 

Kuzey Kore'de geceleri sadece 

başkentin ışıkları yanıyor

 VİZYON   
Serhan Ünal 
TENVA Direktörü
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kurulu gücün, ancak 6 GWe’si çalışır durumda. Çok 
eski teknolojiyle kurulan santrallerin tamiri için ge-
reken yedek parça bulunamıyor. 2005 yılında yapılan 
bir çalışmaya göre ise Kuzey Kore’nin toplam enerji 
tüketimi, Vaşington şehrinin yaklaşık üç katı kadar. 
Son 10 yıldır ise elektrik kurulu gücünde büyük bir 
artış olduğu tahmin edilmiyor. Uzun yıllardan beri 
devam eden nükleer programına ve atom bomba-
sına, hatta termonükleer bombaya sahip olmasına 
rağmen Kuzey Kore’nin nükleer enerji teknolojisi de 
bulunmuyor. 

Sentetik yakıt üretimine başladı
Bütün bu olumsuzluklara rağmen ülke, Eylül 

2013’te Yenilenebilir Enerji Kanunu’nu yasalaştırdı 
ve kendi kendine yetebilme politikası çerçevesinde 
güneş panelleri ve LED aydınlatma teknolojilerine 

yatırım yapmaya başladı. Diğer taraftan ülke, Fisc-
her-Tropsch işlemi ile odun ve tarım artıklarından 
sentetik yakıt üretmeye de yönelmiş durumda. Hat-
ta, bu işlemi yapan ekipmanlar bazı büyük araçlara 
yerleştirilerek, petrol yerine odunla çalışan araçlar da 
üretilmiş durumda. Manzara, adeta ikinci Dünya Sa-
vaşı’nın son günlerini yaşayan Japonya ve Almanya 
ordularının uygulamalarını hatırlatıyor. Yine de güneş 
enerjisiyle çalışan feribotlar üreten ve Taedong neh-
rindeki ulaşım için kullanan Kuzey Kore, kendisine 
uygulanan tüm yaptırımlara ve petrol ambargosuna 
direnmeye kararlı gibi gözüküyor. Ülke, her anlamda 
mutlak bir fakirliğin içinde olmasına rağmen rejimin 
yüksek bütçeli savunma harcamalarıyla geliştirdiği 
silahlar ise bölgesel ve küresel barış ve istikrar açı-
sından mutlu bir resim çizilmesini engelliyor.

olarak, doğal afetlerin boyutlarını ve sıklığını artırdı.

Petrol ihtiyacını Çin’den karşılıyor
Kuzey Kore açısından, Soğuk Savaş sonrası re-

simdeki tek “olumlu” yön ise bu dönemde, ülkede-
ki ekonomik faaliyetin durgunlaşması neticesinde 
enerji talebinin hızla azalması oldu. Ekonomik faali-
yetin azalmasının arkasındaki en önemli etken, eski 
Sovyet teknolojisine dayanan tesis ve ekipmanların 
yedek parça bulunamadığından ötürü devreden çık-
ması iken, bir diğer sebep, sosyalist cephe yıkıldık-
tan sonra ülkenin, artık kalkınma yardımları alabile-
ceği bir ittifakın kalmamış olmasıydı.

Enerji talebinin azalmasına karşın Pyongyang 
yönetimi, ülkenin enerji talebini karşılamakta hala 
yetersiz. Bu durumun arkasında en önemli etken, 
ülkenin enerji üretiminde özellikle de elektrik üre-
timindeki yetersizlik. Kuzey Kore’nin hiç kanıtlanmış 
petrol ve doğal gaz rezervi bulunmuyor. Bu sebeple 
ülke, Çin’den yıllık 500 bin tondan fazla ham petrol 
ithal ediyor ve ülkedeki çalışır durumdaki tek rafi-
neri olan Ponghwa’da rafine ediyor. Artık piyasa fi-
yatlarında petrol satan Rusya’nın varlığı ise yıldan 
yıla değişiyor; tablo Kuzey Kore’nin o yılki ekonomik 
gücüne göre şekilleniyor. Nampo yakınlarında yeni 

bir ham petrol ithalat limanının inşa halinde olması 
ise ülkenin yakın gelecekte, petrol ihtiyacının arta-
cağı öngörüsüne işaret ediyor. Diğer taraftan, son 
haftalarda Moğolistan şirketi HBOil’in ülkede yaptığı 
keşif çalışmaları ve Kuzey Kore’nin Cezayir ile geliş-
tirmeye çalıştığı petrol üretim işbirliğinin anlamlı bir 
sonuç üreteceği ise beklenmiyor. 

Elektrik talebinin ancak yüzde 20’si 
karşılanıyor

Kömür kaynakları açısından zengin olan ülke, 
dünyanın en önde gelen taşkömürü ihracatçısı duru-
munda olsa da termik ve hidroelektrik santral inşası 
anlamında yerel kabiliyetin çok kısıtlı olması, Kuzey 
Kore’yi, var olan termik santrallerden artakalan kö-
mürü ihraç etmeye mecbur kılıyor. Ülke, son yıllarda 
küçük ve orta ölçekli hidroelektrik santral inşaat-
larına odaklanmış durumda olmasına rağmen çok 
büyük projeleri tamamlamaya gücü yetmeyen Pyon-
gyang, talebi karşılamaktan çok uzak. Ülkedeki kişi 
başı elektrik tüketimi 750 kWh civarında olmasına 
rağmen toplam elektrik talebinin yüzde 20’sinin an-
cak karşılanabildiği tahmin ediliyor. Ülkenin elektrik 
üretim altyapısındaki yenilenme ihtiyacı o denli fazla 
ki, 2006 tarihli bir tahmine göre, ülkedeki 10 GWe 

ELEKTRİĞİN YÜZDE 10’U ASKERİ TESİSLERDE TÜKETİLİYOR
Ülkedeki elektrik üretimi azlığı, Kuzey Kore’yi, Rusya ve Çin ile elektrik ticareti anlaşmalarına zorluyor. Bu kap-
samda, 2015’te, Kuzey Kore, ülkedeki geniş bakır madenlerinin birlikte geliştirilmesi karşılığında Rusya’dan, 
ülkenin tüm doğu sahiline elektrik vermesini talep etti. Hidroelektriğin önemli bir yer tuttuğu Kuzey Kore’de, 
yağmurlu mevsimde, günlük ortalama 4-5 saat elektrik tüketilebiliyor. İlginç şekilde, mevcut devlet başkanının 
ve babasının doğum günlerinde neredeyse 24 saat kesintisiz elektrik verilen ülkede, iletim ve dağıtım altyapı-
sındaki kayıp oranın yüzde 30’a yakın olduğu tahmin ediliyor. Ülkede tüketilen elektriğin yüzde 40’ının ko-
nutlarda, yüzde 35’inin sanayide, yüzde 10’unun askeri tesislerde, yüzde 5’inin tarımda ve kalan kısmın diğer 
alanlarda kullanıldığı tahmin ediliyor. Elektriğin onda birinin ordu tarafından tüketiliyor olması ilk bakışta 
ilginç görünse de, dünyanın en kalabalık beşinci ordusuna sahip olan Kuzey Kore’de 1000 kişiye 55’e yakın 
asker düştüğü göz önünde bulundurulursa, ülkenin militarizasyon seviyesi daha net görülebilir. Mukayese açı-
sından, bu oranın Türkiye’de, 1000 kişiye yaklaşık 7 asker civarında olduğunu belirtmekte fayda var. Kuzey 
Kore ordusu, askeri yakıt anlamında ise tamamen Çin ve Rusya’ya bağımlı durumda.
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Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler, Türkiye ve ci-
var coğrafyasındaki devam eden gelişmelere karşın 
Türkiye’nin orta ve uzun vadedeki yüksek ekonomik 
büyüme potansiyeli ve demografik özelliklerinin, 
Türkiye’yi yatırımcılar açısından cazip kılmaya de-
vam edeceğini açıkladı.

Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Yunanistan, Ma-
caristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, 
Slovenya ve Türkiye’nin yer aldığı 11 Orta ve Gü-
neydoğu Avrupa ülkesini kapsayan rapor sonuçları-
na göre; Türkiye 3,6 milyar dolar büyüklük yaratan 
56 birleşme ve satın alma işlemiyle Ocak-Haziran 
2017 döneminde işlem adedi bazında dördüncü, iş-
lem değeri bazında ise ikinci oldu. Çalışmaya kamu 
işlemleri dâhil edilmezken, ülkelerin yurt dışında 
yaptıkları birleşme ve satın almalar da göz önünde 
bulunduruldu.

En büyük satın alma OMV Petrol Ofisi
OMV Petrol Ofisi’nin Vitol Investment tarafından 

satın alınması, yılın ilk altı ayında bölgede gerçek-
leşen en büyük işlem oldu. Bununla ilgili olarak 
Türkiye’nin bölgede birleşme ve satın alma işlem-
leri açısından önemini vurgulayan EY Kurumsal Fi-

EY, Orta ve Güneydoğu Avrupa Birleşme ve Satın 
Alma İşlemleri Barometresi Haziran 2017 raporunu 
açıkladı. Bu yılın ilk altı ayında Türkiye’de, geçen yılın 
aynı dönemine göre, işlem hacmi paralellik göste-
rirken, işlem sayısında ise önemli seviyede düşüş 
yaşandı. Türkiye 3,6 milyar dolar büyüklük yaratan 
56 birleşme ve satın alma gerçekleştirdi ve 11 ülke 
arasında işlem adedinde dördüncü, işlem hacminde 
ise ikinci sırada yer aldı. EY Kurumsal Finansman 

Türkiye, birleşme ve satın almada 
geçen yılın gerisinde kaldı

Danışmanlık şirketi EY tarafından hazırlanan 
“Orta ve Güneydoğu Avrupa Birleşme ve Satın 
Alma İşlemleri Barometresi Haziran 2017” adlı 
çalışmaya göre, Türkiye’de yılın ilk altı ayında 3.6 
milyar dolarlık 56 birleşme ve satın alma yaşandı. 
Bölgenin en büyük işlemi ise OMV Petrol Ofisi’nin 
Vitol tarafından satın alınması oldu

TÜRKİYE VE HIRVATİSTAN’DA 
ENERJİ İLK SIRADA

Rapor sonuçlarına göre, en fazla sayıda işlem gerçek-
leştirilen sektör, her ülke için farklılık gösterse de, 80 
işlemle gayrimenkul sektörü oldu. Gayrimenkul sek-
törünü, sırasıyla 55 ve 51 işlem ile üretim ve bilişim 
sektörleri izledi. Türkiye ise Hırvatistan ile beraber 
en çok işlemin enerji sektöründe gerçekleştiği ülke-
lerden birisi oldu.

Orta ve Güneydoğu Avrupa’nın en büyük satın alma işlemi Petrol Ofisi’nin Vitol tarafından satın alınması oldu
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nansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler, “Böl-
gemizde yaşanan belirsizliklerin devam etmesine 
ve bu gelişmelerin Türkiye’deki birleşme ve satın 
alma işlemlerine etkisine rağmen yerli ve yabancı 
yatırımcıların Türkiye’ye ilgilerini devam ettireceğini 
düşünüyoruz. Böyle bir listede iki yıl üst üste ilk altı 
ayın en büyük işleminin Türkiye’de gerçekleşmesi 
önemli bir gelişme” ifadelerini kullandı.

Bölgede de işlem sayısında düşüş var
Rapora göre, Ocak-Haziran 2016 döneminde bir-

leşme ve satın alma işlemlerinde hem işlem sayısı 
hem de işlem değeri bakımından ikinci sırada yer 
alan Türkiye, 2017 yılının aynı döneminde işlem de-
ğeri bazında Çekya’nın ardından ikinci, işlem sayısı 
bazında ise Çekya, Polonya ve Macaristan’ın ardın-
dan dördüncü oldu. Bölgede, Ocak - Haziran 2016 
döneminde gerçekleştirilen 655 işlem, 2017 yılının 
aynı döneminde yüzde 28’lik bir düşüş göstererek 
473’e geriledi. Bölgede 2017 yılının ilk yarısında 
gerçekleştirilen işlemlerin tahmini büyüklüğü 19,9 
milyar dolar olarak açıklandı. Bu rakam, bir önceki 
yılın aynı dönemine oranla yüzde 42’lik bir artışı ifa-
de ediyor.

11 ülke arasındaki karşılaştırmada işlem adedi 
bazında Çekya 113 işlemle birinci, Polonya ise 107 
adet işlem ile ikinci olurken, Macaristan da 66 iş-
lemle Polonya’yı takip etti. İşlem hacmi bakımından 
ise Çekya 4,5 milyar dolarla birinci sırada yer alırken 
Türkiye 3,6 milyar dolarla ikinci sırada, Polonya ise 
3,2 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye, liderliği Çekya’ya kaptırdı
2016 yılının ilk yarısında tutarı 100 milyon dola-

rı aşan işlemlerin toplam işlem sayısı içindeki oranı 
yüzde 2,3 iken, bu oran 2017 yılının aynı dönemin-

de yüzde 6,1’e yükseldi. Bölgedeki işlemlerin yüzde 
72’sini stratejik yatırımcılar gerçekleştirirken, finan-
sal yatırımcıların en çok faaliyet gösterdiği ülkeler 
Slovenya, Slovakya ve Çekya oldu. Bölgede gerçek-
leşen yurt içi alımların toplam işlem sayısına oranı, 
geçen yılın ilk altı ayına kıyasla 9 puan azalarak yüzde 
48’e düşerken yabancı alımlar geçen yılın aynı döne-
mine göre 8 puan artarak toplam işlemlerin yüzde 
40’lık kısmını, dış alımlar ise 1 puan artarak yüzde 
12’lik kısmını oluşturdu. Çekya, dış alımlarda 22 iş-
lemle en aktif ülke olurken, Polonya 13 işlemle ikinci 
oldu. Geçen yılın aynı döneminde en aktif üye olan 
Türkiye ise bu yıl 8 işlemle üçüncü sırada yer aldı.

YILIN İKİNCİ YARISINDA ARTIŞ OLACAK
EY Kurumsal Finansman Bölümü Kıdemli Müdü-
rü Cem Günfer, 2017 yılında işlem sayısının düşüş 
göstermesine rağmen büyük hacimli işlemlerin et-
kisiyle işlem hacminde limitli bir artış görüldüğünü 
belirtti. Türkiye’nin birleşme ve satın alma işlemleri 
açısından yüksek potansiyeli bulunduğunu belir-
ten Günfer, yılın ilk yarısında düşen işlem sayısının 
yılın ikinci yarısında yükselebileceğini ve 2018 yı-
lında daha olumlu bir ortam beklediklerinin altını 
çizdi.

Müşfik Cantekinler

Cem Günfer
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nin darbeli yapısının görmezden gelindiği bu tahmin 
gerçekleşmese bile, tüketicilerin kendi elektrikleri-
nin bir kısmını ürettiği dağıtık üretimin perakende 
satış rekabetini etkileyeceği söylenebilir.

Tüketicilerin kendi elektriklerini üretmesinin 
yanı sıra geleneksel tedarikçilerin iş modelinden 
farklı olarak, dağıtık üretim odaklı yeni perakende 
iş modelleri geliştiren tedarikçiler de geleneksel 
elektrik tedarik firmaları üzerindeki rekabetçi bas-
kıyı artırıyor. Örneğin Avustralya ve Yeni Zelanda gibi 
ülkelerde bu firmalar; 

 � Fotovoltaik çatı panelleri ya da küçük ölçekli 
rüzgâr türbinleri kurarak öz-tüketime destek 
sağlamak,

 � Tüketicilerle solar paneller kurmaları için kira-
lama ya da satın alım anlaşmaları yapmak,

 � Solar panellerden elde edilen elektriğin depo-
lanması için pil depolama sistemleri kurmak,

 � solar panellerin temizlenmesi gibi satış sonrası 
hizmetler sunmak

gibi hizmetleri de sunuyor. Bütün bu hizmetler, 
geleneksel tedarikçilerin gelirleri ve iş modelinin 
sürekliliği için güçlü bir tehdit oluşturuyor. 

Geri sıçrama etkisi
Peki, dağıtık üretimin, geleneksek tedarikçileri 

ölüm sarmalına sürükleyerek olumsuz bir etkisinin 
olmasının yanı sıra elektrik perakende satış piyasa-
larında başka etkileri olmuyor mu? Bazı akademis-
yenlerin iddiasına göre, fotovoltaik güneş panelleri 
gibi dağıtık üretimin unsurları tüketicilere daha ucuz 
elektrik tüketme olanağı vermek suretiyle daha faz-

la elektrik tüketimini teşvik ediyor. Akademik yazın-
da bu durum, geri sıçrama etkisi (rebound effect) 
olarak biliniyor. Geri sıçrama etkisi, doğrudan ve do-
laylı olmak üzere gerçekleşebiliyor. Doğrudan geri 
sıçrama etkisi (direct rebound effect), bedava solar 
enerji sayesinde elektriğin daha fazla tüketilmesi 
şeklinde gerçekleşiyor. Dolaylı geri sıçrama etkisi 
(indirect rebound effect) ise dağıtık üretim sayesin-
de ucuz elektrik kullanan tüketicilerin elde ettikleri 
parasal tasarrufları, enerji tüketen başka aletleri, 
ekipmanları ya da hizmetleri almak için kullanma-
sıyla ortaya çıkıyor. 

Akademik yazında dağıtık üretimin elektrik tüke-
timi üzerinde sadece doğrudan geri sıçrama etkisi 
hakkında çalışmalar bulunmakta. Bu çalışmalar1, 2 
özetle, solar paneller gibi dağıtık üretim araçlarının 
tüketiciler tarafından tasarruf davranışını tetikleme-
diğini, bu araçlar için sunulan kamusal desteklerin 
daha yüksek miktarda elektrik tüketimini teşvik et-
tiğini ve şebekeden elektrik talebini etkili bir şekilde 
azaltmadığını söylüyor. 

Sonuç
Peki, dağıtık elektrik üretiminden kaynaklanan 

geri sıçrama etkisinin büyüklüğünü bilmek neden 
önemli? Birincisi, oldukça büyük bir geri sıçrama 
etkisi, yenilenebilir enerjiden küçük ölçekli elektrik 
üretiminin getireceği faydaları ortadan kaldırarak 
ilgili politikaların amaçlarına ulaşmasını engelle-
yebilir. Ayrıca, gelecekteki elektrik talebini karşıla-
mada yenilenebilir enerjinin payını hesaplarken ve 
satın alma garantilerinin düzeyini belirlerken de geri 
sıçrama etkisinin dikkate alınması gerekli. Özetle, 
dağıtık elektrik üretiminden kaynaklanan geri sıçra-
ma etkisinin büyüklüğü, politika yapıcılarının enerji 
politikalarını belirlerken bilmek ya da tahmin etmek 
zorunda oldukları önemli parametrelerden birisi. 
Elektrik tedarik firmaları da satış politikalarını be-
lirlerken hem bu parametreyi dikkate almalı hem de 
ölüm sarmalı tehlikesini göz önünde bulundurmalı.

1  Deng, G. and Newton, P., 2017. Assessing the impact of 
solar PV on domestic electricity consumption: Exploring the 
prospect of rebound effects. Energy Policy, 110, pp.313-324.

2  Havas, L., Ballweg, J., Penna, C. and Race, D., 2015. 
Power to change: Analysis of household participation in a 
renewable energy and energy efficiency programme in Cent-
ral Australia. Energy Policy, 87, pp.325-333.

Dünyanın birçok ülkesinde elektrik piyasalarının 
serbestleşmesinin neticesinde hem dağıtık üreti-
min yaygınlaşması hem de elektrik perakende satış 
piyasalarında rekabetin ortaya çıkması, elektrik pi-
yasalarının endüstriyel organizasyonunu radikal bir 
şekilde değiştirdi. Bu radikal değişikliğin tetikleyicisi 
olarak hem dağıtık üretim üzerine hem de perakende 
satış piyasasında rekabet hakkında çokça araştırma 
yapılmasına rağmen bu ikisinin etkileşimi üzerinde 
yeterince durulmadı. Ancak hem elektriğin peraken-
de satışında rekabetin olduğu hem de dağıtık üreti-
min yaygınlaştığı piyasalarda, nihai tüketicilerin kendi 
elektriğini üretmesi artık elektrik tedarik rekabetinin 
bir parçası olarak görülüyor. Dağıtık üretim ve pera-
kende satış rekabetinin son zamanlarda ilişkilendi-
rilmeye başlanmasıyla uzmanlar, üst düzey yönetici-
ler ve akademisyenler elektrik tedarik firmaları için 
“ölüm sarmalı” kavramını kullanmaya başladı.

Elektrik tedarik firmaları ölüm sarmalına mı 
giriyor?

“Ölüm sarmalı” iddiasına göre, gittikçe artan sa-
yıda tüketici kendi elektriğini ürettikçe tedarikçiler, 
sabit maliyetleri karşılamak için fiyatları yükseltmek 
zorunda kalacak. Artan fiyatlar karşısında güneşten 
üretilen elektrik, daha fazla sayıda tüketici için daha 
cazip olacak ve tedarikçilerin gelirlerinde daha bü-
yük düşüşler yaşanacak. Bu döngünün sonunda ise 
pazar gücüne sahip tedarikçiler ortadan kalkacak. 
Söz konusu rekabetçi baskı, solar fotovoltaik tekno-
lojisinin maliyetindeki düşüşle birlikte gerek kamu 
teşvikleri gerekse üçüncü-taraf finansmanı yoluyla 
meskenlerin çatılarında güneş panellerinin kurulu-
munun daha yaygın olduğu ülkelerde/eyaletlerde 
daha fazla hissedilecek. 

Elektrik piyasasının bir karakteristiği olan gerçek 
zamanlı dengelemenin ve güneşten elektrik üretimi-

Elektrik perakende satış piyasalarında 
dağıtık üretimin yansımaları

Gittikçe artan sayıda tüketici kendi elektriğini ürettikçe tedarikçiler, sabit maliyetleri karşılamak için 
fiyatları yükseltmek zorunda kalacak. Artan fiyatlar karşısında güneşten üretilen elektrik, daha fazla 
sayıda tüketici için daha cazip olacak ve tedarikçilerin gelirlerinde daha büyük düşüşler yaşanacak. 
Bu döngünün sonunda ise pazar gücüne sahip tedarikçiler ortadan kalkacak
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Columbia Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, bu-
harlaşmayı yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak 
değerlendirerek ABD’deki göllerin ve rezervuarların 
325 gigawatt elektrik üretebileceğini hesapladı. Bu 
miktar, ABD’de hali hazırda üretilen elektriğin nere-
deyse yüzde 70’ine denk düşüyor.

26 Eylül’de Nature Communications’da yayınla-
nan araştırma, henüz çok yeni ve laboratuvardaki 
deneylerle sınırlı olmasına rağmen buharlaşmayla 
elde edilen enerjinin prensipte, güneş ve rüzgar ener-
jisinin yeterli olmadığı dönemlerde tamamlayıcı bir 
çözüm olabileceği iddia ediyor. Columbia Üniversitesi 
biyofizikçilerinden ve araştırmanın üst düzey yazarı 
Türkiye’den bir bilim insanı: Doç. Dr. Özgür Şahin. 

Araştırmacılar, göllerde, nehirlerde ve barajlarda buharlaşma ile kaybedilen suyun enerjiye 
dönüşebileceğini keşfetti. En çok faydanın ise artan nüfusları ile daha çok enerji ihtiyacı olan ve su 
sıkıntısı çeken büyükşehirler için sağlanması bekleniyor

10 YIL SONRA KULLANILMAYA 
BAŞLANABİLİR

Araştırmacılar, nüfusu artan ve güneşli hava 
koşullarına sahip eyaletlerin buharlaşmanın 
elektrik üretme ve su atıklarını azaltma kapa-
sitesinden en iyi şekilde yararlanabileceğini; 
sıcak ve kuru koşullarda daha fazla enerji elde 
edilebileceğini söylüyor. Buharlaşma, kuraklı-
ğa yatkın olan Kaliforniya, Nevada ve Arizona 
gibi eyaletlerde çok daha fazla işlerlik kazana-
cak.
Ekip, buharlaşmanın potansiyelini test etmek 
için modellerini birkaç şekilde basitleştirdi. 
Hesaplamalarını, hava durumu verilerine ko-
layca erişilebilen ABD ile sınırladılar. Ayrıca 
karmaşık etkileşimleri ve modellemeyle ilgili 
hataları sınırlandırmak için tarım arazileri, 
nehirler, büyük göller ve kıyı şeridi gibi yerleri 
kapsamadılar ve buharlaşmadan enerji topla-
yan teknolojinin de verimli bir şekilde gelişti-
rildiği varsayımı ile çalışma sonuçlarını elde 
ettiler. 
Araştırmacılar şu aşamada sporla dolu mater-
yallerin enerji verimliliğini artırmaya çalışıyor. 
Geliştirdikleri teknolojiyi gözlemlemek ve su 
tasarrufu yapabilmesi için kullanılabilecek bir 
göl, rezervuar üzerinde konseptlerini test et-
meyi umuyor. Her şey yolunda giderse, buhar-
laşmadan elde edilen teknolojinin 10 yıldan az 
bir sürede yaygınlaşması bekleniyor.

BAKTERİ SPORU NEDİR?
Bazı bakteriler bulundukları yerde uzun süre çoğa-
lıp gelişemeyeceklerini algıladıklarında saatler içe-
risinde birer spora, tohumsu bir yapıya dönüşürler. 
“Spor” kelimesi Yunanca tohum anlamına gelen 
“spora” kelimesinden kökeni alıyor. Bakteri, spor 
formuna dönüştüğünde açlık, yüksek ısı, radyasyon 
ve her türlü kimyasal artık onu etkilemez oluyor, 
toprak ya da suda yıllarca yok olmadan kalabiliyor. 
Bakteri sporları bir hayvan ya da insan vücuduna 
girdiklerinde tekrar birer canlı bakteri haline dönü-
şüyor. Bakteri sporları ile oluşan en tanınmış hasta-
lıklar, tetanos, botulizm ve şarbon...

Daha güvenilir bir yenilenebilir enerji kaynağı: 

Doğal buharlaşma

Özellikle, Güney ve Batı ABD eyaletlerindeki göl, nehir 

ve baraj rezervuarlarının buharlaşmadan elde edilecek 

elektrik üretimi için en büyük kapasiteye sahip olduğu 

belirlendi

 DÜNYA GÜNDEMİ   
Esen Erkan 
.
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edilen enerji gerek duyulduğunda üretilebiliyor; gü-
neşsiz ya da rüzgarsız gün ayrımları yok. Bu neden-
le, güneş ve rüzgar enerjisinin aksine, pahalı depola-
ma teknolojilerine ya da kimi zaman toksik materyal 
gerektirebilen piller geliştirilmesine ve bu pillerin 
şarj edilmesine ihtiyacı yok.

Çalışmanın bir diğer yazarı ve Columbia Üniver-
sitesi’nde yüksek lisans öğrencisi olan Ahmet-Ham-
di Çavuşoğlu, “Buharlaşma, doğal bir pil ile geliyor. 
Ana güç kaynağı olabilir ve kullanılabilir oldukların-
da ise güneş ve rüzgar enerjisi yerini alabilir” diyor. 

Buharlaşma teknolojisi, sudan tasarruf edileceği 
anlamına da geliyor. Araştırmacılar, doğal buharlaş-
ma yoluyla göl ve rezervuarlarda kaybolan suyun 
yarısının enerji elde etme işlemi sırasında kullanıla-
cağını tahmin ediyor. Bu yılda 25 trilyon galona   ya da 
diğer bir deyişle, Amerikalıların tükettiği yıllık suyun 
yaklaşık beşte birine ulaşıyor.

Şahin, “Rüzgar, su ve güneş enerjisini kullanmak 
için teknolojiye sahibiz ancak buharlaşma da aynı 
derecede güçlü. Artık buharlaşmanın potansiyelini 
bir numara koyabiliriz” açıklamasında bulundu. Bu-
harlaşma, doğanın suyu karadan havaya doğru çe-
virmesinin bir yolu ve araştırma bu temel sürecin 
nasıl işlerlik kazanabileceğini gösteriyor. Columbia 
Üniversitesi laboratuvarında geliştirilen ‘buharlaş-
ma motoru’ adlı makine, nemi açılıp kapanan bir ka-
pakla kontrol ederek, bakteri sporlarının büyümesini 
ve daralmasını sağlıyor. Bakteri sporun kasılmaları, 
elektrik üreten bir jeneratöre aktarılıyor ve mevcut 
çalışma, bu işlemin teorik olarak ne kadar güç üre-
tebileceğini test etmek için tasarlandı.

Araştırmanın diğer yazarları Columbia Mühen-
dislik ve Columbia Earth Institute’da hidrolojist ola-
rak görev yapan Pierre Gentine, Columbia’dan eski 
bir doktora sonrası araştırmacısı olan Xi Chen. Ça-
lışma, ABD Enerji Bakanlığı, David ve Lucile Packard 
Vakfı, Ulusal Bilim Vakfı ve Wyss Biyolojik Mühimmat 
Mühendisliği Enstitüsü tarafından finanse ediliyor. 

Potansiyel faydalar: Güvenilirlik ve su 
tasarrufu

Araştırmanın vurgularından biri de günümüzde 
yenilenebilir enerji teknolojilerinin en önemli baş-
lıklarından biri olan depolama. Buharlaşmadan elde 

Kaynak: Columbia Üniversitesi (http://news.columbia.edu)

Araştırmanın videosunu izlemek için QR kodu Cep 

telefonunuza okutun

https://youtu.be/Vj2kuZm-aCA Enerji dediğimiz zaman, enerji kaynaklarına 
dayalı jeopolitik analizler, satranç oyunları-
nı andıran hamleler ve çoklu senaryolarla 
gelecek spekülasyonları şüphesiz herkesin 

ilgisini çektiği gibi öğretici de oluyor. Ancak enerji 
kaynaklarının ötesinde, bu kaynakları kullanan tü-
keticilerin bunlarla ne yapmak istediklerini anlamak 
bizlere daha renkli bir enerji düzlemi sunabilir.

Doğal gaz fiyatlarını yenilenebilir 
enerji mi belirleyecek?

“Şu an dünyanın en önemli yakıtlarından biri olan doğal 
gazın fiyatı nasıl belirleniyor? Bugüne hangi süreçlerden 
geçerek geldi, bundan sonra nasıl bir seyir izleyecek? 
20. Yüzyıl fiziği enerji üretimindeki dengeleri nasıl 
değiştirdi? Yenilenebilir enerji fosil yakıtların fiyatını 
belirleyecek mi?” Tüm bu soruların yanıtı bu makalede... 
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Bugün dünyada ne kadar kaynak kullanırsak kul-
lanalım genelde ısıtma, soğutma, aydınlanma, hare-
ket ve haberleşme gibi aktiviteler için enerji kulla-
nıyoruz. Kısa bir süre için kaynakları düşünmezsek 
en temel ısınma-bir ısı üretme ihtiyacı geliyor. Isı, 
sanayinin çalışabilmesi, insani faaliyetlerin devam 
etmesi için de kaçınılmaz. 

Doğal gaz, ısınma konusunda hava kalitesinin de 
önemiyle birlikte, orta-uzun dönemde neredeyse ra-
kipsizdir. Belki bu dönemden sonra da hidrojen yeri-
ni alabilir. Fakat böyle bir öngörü için öncelikle doğal 
gazın fiyatının kaç olması gerektiğini tartışmak fay-
dalı olacaktır. Yani bir kaynağın geleceği, o kaynağın 
avantajlarının yanında çok tabii olarak ekonomisinin 
bir sonucudur.

Bu yazıda, bir hipotez olarak doğal gazın fiyatı-
nı yenilenebilir kaynaklar belirler mi, belirlerse fi-
yat sınırları ne olur soruları irdelenerek, örnek bir 
tablo oluşturulacağız. Öncelikle tarihsel süreçten 
gelişmelere bakmakta fayda var. 

Doğal gazın fiyatı nasıl belirlendi?
Bu bölümde anlatımın temeli, Richard H. K. Vie-

tor’un “Energy Policy in America since 1945”1 kitabı 
üzerine internet kaynakları üzerine kuruldu2. Avrupa 
tarafında petrol ürünlerine göre formülasyon çok bi-
linen bir fiyatlama yöntemi. Ama ABD’deki doğal gaz 
tarihi fiyatlama için çok daha ilginçtir.

ABD’de doğal gazın tarihi oldukça eskidir. Genel-
de petrol aramalarında istenmeyen bir meta ola-
rak görülüp “bir defa doğal gaz bulursan affedilir-
sin, ama iki defa bulursan kovulursun” sözüyle de 
önemsiz hatta istenmeyen bir şey olarak görüldüğü 
tarihe not düşülmüş.

ABD’de fiyat düzenlemelerinde en çok tartışılan 
terim “just and reasonable” yani adil ve mantıklı ke-
limeleridir. Bir çok yerde hatta Anayasa Mahkeme 
kararlarında bile geçiyor. Mahkemenin sistemi dü-
zenlemeye zorladığı ilk 70 yıllık dönemde bu muğlak 
“adil ve mantıklı” kavramına sık sık atıf var.

1  Energy Policy in America Since 1945: A Study of Busi-
ness-Government Relations By Richard H. K. Vietor, https://
books.google.com.tr/books/about/Energy_Policy_in_Ame-
rica_Since_1945.html?id=baNCePrxpSkC&printsec=front-
cover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepa-
ge&q&f=false

2  http://naturalgas.org/regulation/history/

1900’lerin başında New York ve Wisconsin’in dü-
zenleme komisyonları kurmaları ile başlayan serü-
vende 1911-1928 arası eyaletler arası boru hatların-
dan ticaretin gündeme gelmesi, federal düzenlemeyi 
kaçınılmaz hale getirdi. ABD’de eğer bir ticaret eya-
letler arası değilse, bu eyaletlerin iç işi olarak bakı-
larak federal düzeyde müdahale yapılmıyor. Örneğin 
elektrikte ERCOT (Teksas) bölgesi başka eyaletlerle 
ticaret yapmayarak bağımsızlığını koruyor. 

Eyaletler arası boru hatlarının sadece eyaletler 
tarafından yürütülmesini ABD Anayasa Mahkeme-
si, ABD Anayasası’ndaki eyaletler arası işlemleri 
düzenleyen maddeye aykırı buldu. Bunun sonucu 
olarak bir dizi kanuni düzenleme yapıldı. 1935’de 
Kamusal Hizmet Şirketleri Kanunu (Public Utility 
Holding Company Act) ve 1938’de Doğal Gaz Kanunu 
(Natural Gas Act) çıkarıldı. 

1938 öncesinde Federal Elektrik Komisyonu di-
yebileceğimiz Federal Power Commission (FPC), 
elektrikle ilgili işlemleri düzenliyordu. Aynen Türki-
ye’de olduğu gibi (Elektrik Piyasası Düzenleme Ku-
rumu), FPC’ye doğal gazla ilgili görevler de sonradan 
verildi. FPC bu konuda tereddüt etmesine rağmen 
görevinin sadece eyaletler arası işlemler olduğu 
söylenerek teskin ediliyor.

1940’lardan başlayarak FPC’nin neyi düzenleyip 
neyi düzenlemeyeceği tartışılıyor. Fakat 1954’teki 
Anayasa Mahkemesi kararı ile eyaletler arası boru 
hattı ile gaz satan doğal gaz üreticileri de “doğal 
gaz şirketi” kapsamına girince, FPC eyaletler ara-
sı ticarete konu tüm kuyubaşı üretimleri düzen-
lemek zorunda kalıyor. Genelde hizmet maliyeti 
(cost-of-service) düzenlemesi yolunu seçiyorlar. Bu 
düzenlemede, bir üreticinin maliyetlerine makul ge-
tiri verilerek fiyatı belirleniyor. 

1960’da ABD beş ayrı bölgeye ayrıldı
FPC bir anda 1265 başvurunun her birine tek tek 

tarife yapmaya çalışırken kendini bulur. Burada 2-3 
sorun vardır. Birincisi petrol ve gaz çıkaran şirketle-
rin maliyet ayrıştırması, ikincisi ise yıllar süren da-
valar. FPC bu 1265 başvurunun sadece 240’ında bir 
noktaya gelebilmişti.

Bu şekilde fiyat belirlemenin zorluğunu görünce 
1960’da FPC, ABD’yi beş ayrı üretim bölgesine ayı-
rarak bölgeler bazında tarife yapmayı denedi. Pilot 
olarak da Permian’ı seçti. Bu bölgede bir tavan fiyat 
belirleyebilirse diğer bölgelere de aynı hesaplama 

ile bu sistemi taşıyabilecekti. 1970’lere gelindiğinde 
ise beş bölgenin sadece ikisinde tarifeler yapılabil-
mişti.

1974’te bu tecrübelerden çıkardığı ders ile FPC, 
ulusal bir fiyat tavanı belirleyerek işi kapatmayı plan-
ladı ve 0.42$/milyon feet küp ile 1960’lardaki fiyatın 
iki misli bir tavan fiyat belirledi. Fakat bu fiyatın uzun 
süren davalar ve tarife yapılamaması sebeplerinden 
düşük kalmasıyla üreticiler ürettikleri gazı eyaletler 
dışına çıkarmamaya başladı. Yani gaz üreten eyalet-
lerde gaz sorunu yaşanmazken, diğer eyaletlerden 
gaz alan eyaletlerin gaz fiyatları eyaletler arası fi-
yat tavanı olan 0.42$’a takıldığından gaz alamadılar. 
Başka sebepler de olmasına rağmen 1976-1977’de 
net tüketici eyaletlerde doğal gaz krizleri yaşanma-
ya, okullar ve fabrikaların tatil edildiği dönemler gö-
rülmeye başlandı. 

1977’de (küresel krizlerin de etkisi ile) enerji 
krizleri sonucunda Enerji Bakanlığı (Department of 
Energy Organization Act) kanunla kurulunca, FPC 
kaldırılarak altında Federal Energy Regulatory Com-
mission (FERC) kuruldu.

Bu kesintilerin en yoğun yaşandığı 1978 yılında 

“Doğal Gaz Politikası Kanunu” (The Natural Gas Poli-
cy Act) yayınlandı. Bu kanunda 3 amaç vardı:
1. Tek bir ortak doğal gaz piyasası
2. Arz ve talebi eşleştirmek
3. Doğal gaz kuyu başı fiyatını piyasanın belirlemesi

Aslında piyasanın serbestleşmesindeki en büyük 
katkı –petrolle kıyaslandığında- dağıtıcı ve nihai sa-
tıcılar oldu. Federal seviyede sınırlanan fiyatlardan 
dolayı tüketicilerine gaz bulamayacağını düşünen da-
ğıtım federal hükümeti kuyu başı fiyat ve satış kısmını 
serbestleşmeye ikna etmek için mektup bile yazdı. 

Kendi elektriğini üretmek kolay olmadı
Doğal gaz düzenlemesi petrolden de önce dere-

güle edildi, piyasaya bırakıldı olarak bir sonuç çıkarı-
labilir. BP istatistik bülteninde uzun yıllara dayanan 
petrol fiyat kaydı bulunsa da uzun yıllar Standard Oil 
ve Texas Railroad Commission pratikte fiyatları be-
lirledi denebilir. ABD’de fiyat belirlemek ölümcül bir 
suç olduğundan, daha çok arzı kontrol ederek fiyatı 
belirlediler ama daima “fiyat belirleme”ye tenezzül 
bile etmediklerini iddia ettiler. “Crude Volatility”3 ki-

3 https ://cup.co lumbia .edu/book/crude-volat i-
lity/9780231178143

52 • Ekim 2017 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA • Ekim 2017 • 53

▶ Doğal gaz fiyatlarını yenilenebilir enerji mi belirleyecek?▶ Doğal gaz fiyatlarını yenilenebilir enerji mi belirleyecek?



tabında uzun fiyat durgunluğu dönemlerinin aslında 
kartel gücü ile mümkün olduğunun altını çiziyor.

Yani 1900-1970 arası doğal gaz fiyatının nasıl 
belirleneceği hep bir problem oldu. 1970 sonrası 
ise doğal gazın kendisi başka problemlere yol açtı. 
1970’lerin sonuna doğru gelindiğinde doğal gaz pi-
yasası petrolü etkilediği gibi, elektrik piyasalarını 
da etkilemeye başladı. Birçok örnek var ama “From 
Edison to Enron” kitabında Richard Munson’un 
anlattığı bir örnek önemlidir.

Boston’daki MIT üniversitesi, bir hesap yaparak 
20 MW’lık bir kojen ünitesi kurmasının kendisi için 
daha verimli ve ucuz olacağını hesaplıyor. Bölge 
elektrik şirketi ise bunu yaptırmak istemiyor. O dö-
nemde şirketler “ben bu tüketiciler için planlama, 
yatırım yaptım, şimdi şebekeden elektrik almayaca-
ğı için bu bedelleri halkın üzerine bırakamayız” açık-
lamasıyla kendi elektriğini üretecek tüketicilerden 
bedel talep ettiler.

Şehir içinde kömür veya fuel oil yakmak hava 
kalitesi, kazan-temizlik konularında büyük sorun. JP 
Morgan New York’ta evinde ilk defa kömürle çalışan 
bir jeneratör kurduğunda yan komşusu “gümüşle-
rim kararıyor” diye şikayet etti. Fakat doğal gazın 
temiz, kullanımı kolay ve gaz türbinleri gibi tekno-
lojik araçlar ile önü bir kez daha açıldı. Alman Ener-
giewende’ye de ilham veren 1978’deki ABD Public 
Utility Regulatory Policies Act – PURPA kanunundaki 
“qualifying factor”4 kavramı tüketicinin kendi elekt-
riğini üretmesi ve bu elektriği şebekeye vermesinin 
(ve satmasının) önünü açıyordu. Buradan da birçok 
kojenerasyon ünitesi kurulmaya başlandı. Kojenler 
ve kombine çevrimler yükselişe geçmeye başladı.

Kombine çevrimlerin verimliliği, nispeten daha 
düşük sabit sermayeyle yüksek montanlı elektrik 
üretimine imkan vermesi, serbestleşen elektrik pi-
yasaların tamamında doğal gaz-kombine çevrim 
ikilisinin şampiyonluğu ile sonuçlandı. Doğal gaz 
elektrik piyasalarını dönüştürdü ve elektrik piyasa-
ları doğal gazı dönüştürdü. Dağıtık üretim o yıllarda 
bir kez daha gündemdeydi (Daha önce de elektrik 
sektörünün ilk yıllarında).

Dönüşümün en önemli kurallarından biri ise, 
her düzenleme genelde yazıldığı süreçteki teknolo-
jik altyapı ve öngörüyü yansıtır. Teknoloji değişirse, 

4 https://www.ferc.gov/industries/electric/gen-info/qu-
al-fac/benefits.asp

düzenleme ve nihayetinde piyasa değişir. Fakat ya 
teknolojik dönüşüm çok daha hızlı gelişirse?

Teknolojik dönüşüm
Nasıl bir teknolojik dönüşüm içinde olduğumu-

zu düşünelim. 10-15 yıl öncesine kadar tüplü TV’ler 
ve akkor filaman ampuller kullanıyorduk. Bazısının 
ömrü 20 yıl bazısının 5 yıldı. Bir hızla kompakt flore-
sanlara sonra da 5 yıl gibi kısa bir sürede LED am-
pullere geçtik. Yani en önemli taleplerden biri olan 
aydınlatmada, aynı hizmeti 80 W’ta alırken 20-25 
Watt’lara, sonra da 8-10 Watt’lara düşüşünü gördük. 

Bilgisayarlar ise tüplü ekranları ile 120-300 watt 
tüketirken, laptoplarla 35-90 watt’lara düşen ve 
eskisine oranla kat kat hızlı bir hizmet üretiyoruz. 
Üzerine tablet-cep telefonu da eklense üst sınırda 
110 watt. Katlanan bir hizmete karşılık eski elektrik 
talebine ulaşmak hala zor.

Tüm bu olanlar, 19. yüzyıl fiziğine dayalı bir sis-
temden 20. yy fiziğine dayalı bir elektrik sistemine 
geçmemizden kaynaklanıyor. Yani yanan şeylerden 
hareket, ısı elde ederken, daha çok katı hal fiziğine 
yakın, elektromanyetik veya ışımaya dayalı şeyler-
den aynı hizmetleri eskisine oranla daha verimli 
alma imkanı mümkün.

Peki ilerleme nasıl oluyor? Örnek olarak 
termik elektrik üretimini ele alalım. Kömürde yeni 
malzemeler, yakma teknolojileri ile bir süre verimli-
lik artarken bir noktadan sonra yeni teknolojiyle bir 
sıçrama yapıyor. Yani kombine çevrime geçiyor. Tüm 
bunlarda bize şunu düşündürüyor: Peki elektrik na-
sıl bir emtia, nasıl bir gelişme görecek?

Elektrik, aslında bir emtiadan çok teknolojik bir 
ürün gibi davranıyor. Tıpkı mikroçip teknolojisi gibi. 
Çünkü petrol, doğal gaz ve kömürün maliyetlerinde 
iniş-çıkış olabilirken, elektriğin üretim ve tüketim 
şekli teknolojiden çok daha fazla etkileniyor. ABD 
ve İngiltere’deki reel elektrik fiyatlarının değişimine 
baktığımızda aslında fiyatların hep düştüğü görü-
lebilir. Yani elektrik fiyatları enflasyonun sürekli al-
tında artıyor. Reel elektrik fiyatlarının (üretim) 10 yıl 
sonra bugünden düşük olacağını söylemek tarihsel 
açıdan yanlış bir öngörü olmaz.

Elektrik tüm enerji hizmetlerinde rakipsiz mi?
Bir yere doğal gaz boru hattı götürüp orada elekt-

rik üretmek mi, yoksa kaynağında elektriğe çevirip 
elektrik hattı yapmak mı daha ucuz? Bu sorunun ce-

vabı doğal gaz borularının elektrik hatlarından çok 
daha kolay ve ucuz maliyetle yapılabileceği ayrıca 
kayıp-kesinti gibi durumlara daha az maruz kalaca-
ğını anlamakla verilebilir.

Gerçekten de elektriği bir yerden bir yere taşı-
mak çok daha külfetli bir şey, bu sebeple dağıtık 
üretim her zaman mantıklı gözükse de, konu fark-
lılaştırılmış hizmet ve hacim olduğunda elektriğin 
merkezi üretiminin de ekonomik olduğu düzlemler 
bulunmaktadır.

Boru hatları mı kablolar mı sorusunda ampirik 
olarak bakıldığında boru hatları daima daha kabul 
edilebilir gözükmektedir. 500 kV hat ve 20” boru 
hattı ile aynı elektriği şehre sağlamak konusunda 
yapılan çalışmada, boru hattı ile doğal gazı tüketim 
noktasına getirip orada elektrik üretmenin yarı yarı-
ya ucuz olduğu görülmüştür5.

Yani doğal gazın avantajlı olduğu bir zemin var-
dır. Aslında elektrik üretebilen bir kombi, muhteme-
len gaz basıncını kullanarak kendinden depolama 
sağlayan bir dağıtık elektrik sistemi olacaktır. Fiyatı 

5  http://www.northwestchptap.org/NwChpDocs/Trans-
mission_and_N_Gas_Comparing_Pipes_and_Wires_032304.
pdf

düşük olsa güneş ve pil depolamadan da popüler 
olabilir, çünkü yönetimi kolay. Fakat doğal gazın tü-
ketimini arttırabilmesi için en yakın rakibine göre 
ucuz olması gerekiyor. 

Tüketici talebinin sonu mu?
Dünyada enerji talebinin sonuna mı geldik? Şöyle 

düşünelim, tüm enerji hizmetlerini 19. yy fiziğinden 
20. yy fiziğine dayalı sistemlere çevirdiğimizde, ısıy-
la ziyan olan enerji o oranda ziyan olmayacaktı. Pet-
rolün sadece yüzde 26’sı ulaştırma hizmet bütününe 
dönüşürken, elektriğe geçildiğinde enerjinin yüzde 
80’ini ulaştırma hizmetine dönüşecektir.

Yani 4 birim enerji ile yapılan işlem, 1.2 birim 
enerji ile yapılacaktır. Gerçekte bu anlatılanlar –mış-
muş gibi gelse de, ABD’de konut elektrik satışları 
2010-2016 arası kümülatif yüzde 3 düştü, kişi başı 
konut elektrik tüketimi de yüzde 7 azaldı. Tüketim 
tarafındaki verimlilik etkisini gösteriyor. Belki bu ge-
lişmiş ülkelerdeki enflasyonun beklentinin altında 
kalma sebeplerinden de biri olarak gösterilebilir6.

Bu ilerlemenin burada bitmediğini düşünebiliriz. 
Özellikle araba sahipliği konusu çok önemli. Oto-

6  https://www.wired.com/story/no-inflation-technology-
may-have-left-it-back-in-the-20th-century
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gelir, o zaman ulaştırmada kullanmak yerine elekt-
rikte petrol tüketimini arttırmak mantıklı olacaktır.

Bir doğal gaz anlaşması veya kömür alım anlaş-
ması uzun vadeli yapılırsa üretici ülkeler için daha 
ekonomik olduğu iddia ediliyor. Bu noktada dünyada 
yapılan yenilenebilir ihalelerine de benziyor. Mesela 
4 cent/kWh 15 yıl yenilenebilir alım garantisi veril-
diği zaman bu rakam, yatırım ve diğer giderleri içe-
riyor. Aynı 4 cent/kWh, doğal gaz ve kömürde hem 
yakıt maliyetini hem de yatırım maliyetini çıkartmak 
zorunda. Örneğin 4 cent/kWh’in 1 cent’i yatırım öde-
meleri için, 3 cent’i de yakıt maliyeti için gerekli. Kö-
mür de yatırım maliyeti 1.5 cent, yakıt maliyeti de 
2.5 cent olacaktır. Yatırım maliyetine ayrılacak kısım 
kredi, teknoloji, süre, kapasite faktörünün bir fonksi-
yonu olacaktır. Bu kabuller sadece ortalama rakam-
lardır.

Aşağıdaki tabloda yenilenebilir alım rakamı ile 
yakıt maliyetlerinin kıyaslaması var. Alım garanti 
rakamı ile fosil yakıtlardaki marjinal maliyetler kı-
yaslandı. 

Yenilenebilir
(cent/kWh)

Doğal gaz
($/1000m3)

Kömür($/
ton)

Petrol($/
varil)

4 230 105 26

3,5 201 92 23

3 172 79 20

2,5 144 66 16
Ama yenilenebilirdeki 4 cent/kWh, doğal gazda-

ki tüm yatırım ve yakıt maliyetleri ile kıyaslanacak 
ise doğal gaz ve kömür yakıt maliyetlerinin çok daha 
düşük olması gerekecektir. 

Yenilenebilir
(cent/kWh)

Doğal gaz
($/1000m3)

Kömür
($/ton)

Petrol
($/varil)

4 172 65 19

3,5 143 52 16

3 115 39 13

2,5 86 26 9,7

Sonuç yerine
Sonuç yerine diye bitirmek en mantıklısı, çünkü 

hala o değişimin içindeyiz. Fosil kaynakların fiyatının 
yenilenebilir tarafından belirleneceğini iddia etmek 
çok tekno-merkezci bir görüş olabilir. Doğal gaz, 
petrol ve kömür bu hesaplanan fiyat rakamlarını 
aşamaz mı? Kesinlikle aşacaktır ama o zaman dö-

nüşüm hızlanacaktır. Eğer petrol fiyatları 2006’dan 
beri 30 dolar/varil civarında olsaydı bugün ki enerji 
düzlemini yaşıyor olur muyduk?

“Superforecasting”’de Philip Tetlock, uzmanların 
sıradan insanlardan daha fazla yanıldığını söylüyor. 
Çünkü uzman olarak görülen insanların belirli bir 
bakışı ve duruşu var ve veriler gelmesine rağmen bu 
duruşlarını güncellemeyi kabul etmekte zorlanıyor-
lar. Dolayısıyla, her ne kadar bir perspektif katıyor 
olsa da bu yazı sadece bir hipotez sunmaktadır. Bu 
hipotez de:
1. Doğal gaz fiyatlarının tarihsel süreçte de net bir 

belirleyicisinin olmadığı, ABD’de son çare olarak 
arz-talebe göre şekillendiği,

2. Isınmada doğal gazın şimdilik avantajlı olduğu, 
kömürün ve petrolün ısıtmadaki payının azalma-
sıyla buradaki ikame ürünlere göre fiyatlamanın 
çok da mantıklı olmayacağı,

3. Doğal gazın elektrik piyasalarının serbestleşme-
sinde büyük pay sahibi olduğu, elektrik piyasala-
rını kendi lehine şekillendirdiği,

4. Bugün ise elektrik üretim ve tüketiminde çok en-
der görülen bir değişimle yüzleşildiği, tüm sis-
temin geleneksel sistemlerden –katı hal- 20. yy 
fiziği tarafına evrildiği,

5. Bu değişim hızının şu ana kadar yüksek olduğu ve 
güneşte yatırım sürelerinin elektrik sektöründeki 
rekor sürelere düştüğü,

6. Hızlı dönüşümün sonucunda, diğer fosil kaynak-
ların uzun vadeli altyapı ve anlaşma taleplerine 
karşı yenilenebilir teknolojilerinin daha hızlı tepki 
veren bir alternatife dönüştüğü ve yenilenebilir 
kaynaklardaki dönüşümün fosil yakıtların fiyat-
larını da etkileyebileceği önerilmiştir. Doğruluğu 
zamanın testine tabii.
Gelecek böyle mi olacak? Modern kalite yöneti-

minin babası sayılan W. Edward Deming’in “Allah’a 
inanırız, geri kalanlar veri sunmak zorundadır” 
sözünü baz alırsak daha çok veriye ihtiyaç var.

mobilin kullanılma faktörü o kadar düşükken batık 
bedel o kadar yüksek ki, bazıları otomobili sadece 
“orta sınıf zenginlik sembolü” olarak elde edilmesi 
gereken bir araç olarak görüyor. Çünkü sonunda bir 
zenginlik yok edicisi. Peki Uber ve diğer hizmetler 
ile araba sahipliği azalırsa? Burada tekrar tüketici-
nin ulaştırma hizmetlerinin sonuna mı geldiğimizi 
sormak gerekir. Bence gelinmedi, aksine ulaştır-
ma-mobilite çok temel bir hizmet, bu kalemin art-
masını bekliyorum.

3D yazıcılar ise şöyle ilginç, yani kömür, doğal 
gaz ile bir metali eritip şekil vermek yerine, katı 
hal fiziğine dayalı lazerlerle metal tozları eritilerek 
güçlü alaşımların yapılıyor olması ilginç bir geliş-
me ve dünyadaki tedarik zincirlerindeki taşımacılık 
talebini düşürebilir. Yani yedek parçanın merkezden 
gelmesini beklemek yerine, onun tasarımının gele-
rek 1 saat içinde elde edilmesi, lojistik talebini dü-
şürecektir.

Doğal gazda verimlilik
Tüm bu verimlilik elemanları doğal gazı da et-

kileyecektir. Özellikle LNG konusunda... Mühendis-
lik firmaları veya tecrübeli insanlar yaptıkları işi 
alalade bir durumdan kurtarmak için ona “sanat”, 
“artistik bir adanmışlık” yakıştırmayı severler. Bu 
sebeple hemen hemen çoğu LNG tesisi, sıfırdan 
ayrı mühendislik şirketleri tarafından tasarlanıyor. 
Çünkü şirketler, bu şekilde iş modelleri kuruyor. Mo-
düler LNG teknolojileri dünyası ise sağlayabileceği 
ekonomiklikten dolayı LNG yaygınlaştıkça kaçınıl-
maz olacaktır.

Mühendislik şirketleri marjlarını ve ünlerini ko-
rumak için modüler sistemleri kötüleyecek olsalar 
da, bu işi ölçeğe dökecek bazı devletler modüler 
LNG teknolojilerinin önünü açacaktır. Aslında bu-

günkü LNG tesis maliyetleri 2000’lere göre oldukça 
yüksektir. Bir teknolojinin var olması ile, onun bol-
ca kurularak maliyetinin düşmesi ayrı aşamalardır. 
LNG’de bu ikinci aşamayı göreceğiz gibi.

Yenilenebilir, doğal gaz fiyatını belirler mi?
Bundan yıllar önce, bir elektrik yatırımı için iki  yıl 

fizibilite, kredi, izinler, yatırım derken ortalama beş 
yıllık bir öngörü ve planlamaya ihtiyaç vardı. Fakat 
bugün bir güneş santralini kurmak ne kadar sürü-
yor? Almanlara göre 12 ay, Türkiye örneklerinde de 
tüm bir süreç bu sürelerde tamamlanabilir.

Dolayısıyla yatırım döngüsü eskisi gibi değil. Yani 
elektrik talebi geliyorsa bir karar alıcı, güneşi 12 ay 
için teşvik edip kapıları tekrar kapatarak arz fazlasını 
daha etkili yönetebilir. Eskiden kararı alan etkilerini 
beş yıl sonra gördüğünden, ilk hareket ve son durumu 
birlikte değerlendirme imkanı olmuyordu.

Farzedelim ki, biri yüksek fosil yakıt düzlemi gö-
rüyor, petrol 100 dolar, doğal gaz 250 dolar. Daima 
mümkün ve olası. Bu durumda iki ayda karar verip, 
sistemdeki yenilenebilir yatırımlarını -özellikle gü-
neş belki ilerde pil ile- bu fiyatların altında hizmet 
alabilirse fosil yakıtlara talep düşebilir.

Eğer güneş bu kadar hızlı ve çok daha düşük fi-
yatlara yapılabiliyorsa, fosil yakıt satıcılarının fiyat 
belirleme gücü azalacaktır. Çünkü doğal gazın alan 
artırması için elektrik sektöründeki payını koruması 
gerekir. Bunun için de piyasadaki fiyat belirleyici ol-
maması gerekir. Çünkü fiyatları doğal gaz belirleyip 
yukarı çektikçe, yenilenebilir yapmak daha da man-
tıklı olacak, kurulumu artacak ve maliyeti daha hızlı 
düşecektir. Bir fasit daire oluşturacaktır.

Bir de olayın diğer tarafı var. Mesela petrol fiyat-
ları 25 doların altına düştüğü anda (vergiler hariç) 
petrol yakıp elektrik üretmek 4 cent/kWh’in altına 

NOT: Bu yazının aslı TOBB Doğal Gaz Meclisi’ne yapılan bir su-

numdur. Sunumda ana amaç olarak, doğal gazın geleceğinin 

olduğu fakat fiyatının yenilenebilir tarafından belirlenme ihti-

mali anlatılmıştır. Katılımcılar doğal gaz piyasasının uzmanı ol-

duklarından özellikle farklı bir perspektiften doğal gaz geleceği 

anlatılmaya çalışılmıştır.
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alınmaya” ihtiyaç duyar. Bir inovasyon lideri olarak, 
yaratıcı insanları, kuruluşun hedefleri, temel odak 
alanları, temel yetenekler ve paydaşlara olan taah-
hütler için hesap verebilirlikle donatmalısınız. Sonra 
onlara bu parametrelerin hizmetinde çalışmalarını 
yapmak için geniş bir takdir yetkisi vermelisiniz. 
Bütçeye veya son başvuru tarihlerine ilişkin çok faz-
la düşünmek, fikirleri hayata geçirmeden önce öl-
dürür. Ekibinizdeki bilim insanları, ekonomik olarak 
üretilebilecek pratik ürünler ve işlemler sunmaktan 
sorumlu olduklarını anladıktan sonra, onlara çok 
fazla para ve emek harcayarak sizi utandırmaya-
caklarına güvenebilirsiniz. Bu güven, bir inovasyon 
kültürünün oluşturulmasına yardımcı olur.

İnovasyon ebeveynliği ayrıca yenilikçilerin sos-
yal gelişimine de dikkat eder. Özellikle, kendilerini 
ilgilendiren ve heyecanlandıran insanlarla etkile-
şimde bulunma imkânı bulacak ve bu şekilde yenilik 
enerjisi oluşturması gereken değişimlerden istifade 
edeceklerdir. Bireylerin, çalışmalarının bilgi ekosis-
teminde nerede olduğunu görmelerine yardımcı ol-
mak için üretimden pazarlama ve dağıtıma kadar iç 
yenilik zincirindeki meslektaşları ile ilişkileri teşvik 
edilmelidir. Yeni işe alındıktan sonra ve iş başındaki 
ilk birkaç ay geçtiğinde, çalışanlarınızdan kimin kim 
olduğunu ve hangi işlerden sorumlu olduğunu liste-
lemelerini isteyebilirsiniz. Bu yöntem, birçok kişinin 
kendisinin her şeyi yapması gerektiği varsayımının 
üstesinden gelmesine yardımcı olur. Ekip içindeki 
kişiler sıklıkla benzer sorunlarla uğraşır.

Hiyerarşiyi bozmak
İnovasyon ebeveynliğinin kültürel yararlarını, 

çoğu zaman yaratıcılığı baltalayan engelleri ve hiye-
rarşileri bertaraf ederek güçlendirebilirsiniz. Japon-

Fırsatlar, fikir alışverişinde bulunmak ve yenilikçi 

dürtüleri güvence altına almak için örgütsel sınırlar 

boyunca büyüdükçe, kesinlikle geleneksel olan Ar-Ge 

departmanlarında bir rönesans görüyoruz. Son za-

manlarda, Amazon, Google ve Microsoft gibi teknoloji 

liderleri yeni nesil kurumsal Ar-Ge merkezleri ortaya 

çıkarıyor. Örneğin, yapay zekanın gelişmesi, bu lider-

ler için yeni bir inovasyon fırsatları seti yaratıyor.

Yenilik için olağanüstü bir zaman. Teknolojik de-
ğişimler ve sanayi dalgalanmaları hızlanıyor ve diji-
tal bilgi ağları, daha önce hiç olmadığı şekilde birey-
leri, organizasyonları ve ulusları birbirine bağlıyor.

İnovasyon ebeveynliği alıştırması yapın
Deneyimlerime göre, inovasyon kültürleri, klasik 

ebeveynlik tavsiyelerine benzer bir felsefe ile başlar; 
Çocuklar “köklere sahip olmaya ve kanatları altına 

Bir inovasyon 
kültürü yaratmak

Corning’in Silikon Vadisi Teknoloji Şefi Dr. Waguih Ishak, 40 yıllık tecrübeye 
dayanarak uzun vadede yaratıcı kalmanın yollarını paylaşıyor...

CORNİNG İLK CAM AMPULÜ DE ÜRETTİ 
1851 yılında ABD’nin New York eyaleti, Corning şehrinde kurulan Corning Inc., faaliyetlerine cam üreticisi 
olarak başladı. Günlük hayatımızı derinden etkileyen birçok buluşa imza atan Corning, bu geleneğine Edison 
için geliştirdiği cam ampulle öncülük etti. Corning 150 yıllık tarihi boyunca televizyon tüpü seri imalatı, yük-
sek basınç ve ısıya dayanıklı Pyrex camları, optik fiber elyafı, LCD ekran ve seramik katalitik konvertör gibi 
ürünleri icat etmiş veya geliştirilmesine katkıda bulundu ve böylece insanlığın gelişimine büyük katkı sağladı. 
Corning’in telekomünikasyon sektörü alanında faaliyet gösteren şirketlerinden biri olan Corning Cable Sys-
tems (CCS), optik şebekelerde uçtan uca yer alan pasif ürünlerin tedarikçisi durumundadır. CCS dünya çapında 
20’den fazla lokasyonda, yaklaşık 13 bin çalışanı ile faaliyet gösteriyor. Günümüzde akıllı telefonların ekranla-
rında kullanılan yüksek dayanıklılığa sahip cam malzeme “gorilla glass”ın tescilli üreticisi.
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ya’daki bir konferanstan yeni dönen ve çok düşük 
maliyetli, bilgisayar bağlantısı sağlayacak yeni bir 
lazerle ilgili çalışmalara hemen başlamak için ka-
rarlılıkla odama giren bir bilim insanını hatırlıyorum. 
Bu lazerin mucidi ile yeni tanışmıştı ve fizibilitesini 
gösteren bir analizi incelemişti. Kendi uzmanlığının 
yeni lazer geliştirmek için uygun olmadığının farkına 
vardı, küçük bir mühendis, teknisyen ekibini bir ara-
ya getirdi ve benzer alanda çalışmalara çoktan baş-
lamış olan birkaç Kaliforniya Üniversitesi profesörü-
ne kadar iş uzandı. Buradan çıkartılacak ders? Bu 
bilim insanı konferansa katılmak konusunda ısrar 
etmeseydi; kuralları çiğneyip gitmesine ben izin ver-
meseydim; ona işe başlaması için kaynaklar sunma-
saydık; şirketin gidişatını yeniden gözden geçirmek 
için en iyi zamanın düşüş dönemlerinde olduğunu 
iddia etmemiş olsaydı, yaygın bir şekilde benimse-
nen bu teknolojiyi geliştiren ilk şirket biz olmazdık.

Mantıksızı cesaretlendirmek
Çoğu şirket ekibinden gelen alışılmadık düşün-

celeri değerlendirebilir. Katılımcıları kutunun dışın-
da düşünmeye çağırır ve beyin fırtınası yapmakta 
kötü bir fikir bulunmadığına emin olurlar. Ancak 
bazı durumlarda gerçek anlamda bir pratikten de-
ğil, potansiyel rekabet tehditlerini ortaya çıkarmak 

için senaryo egzersizleri yapmayı teşvik etmelisi-
niz. Yakın tarihli bir oturumda, firmamızın en saygın 
bilim insanlarından biri, rakip firmalardan biri yük-
sek sıcaklık olmadan cam üzerine manyetik filmler 
yerleştirmenin bir yolunu geliştirdiyse ve Corning’in 
endüstri lideri olma özelliğine meydan okursa ne 
olacağını sordu. Endüstriyel kullanım için yüksek 
sıcaklıklara dayanıklı cam üretmek, veri merkezleri 
için bilgi teknolojisi gibidir. Tüm ekip, sanki termo-
dinamiğin dördüncü kanununa atıf yapmış gibi ona 
güldü. Fakat nihai anlamda, sıcaklık aralığı, yeni ola-
sılıklar ve muhtemel zorlayıcıları ele almak için ne 
tür kaynaklara ihtiyaç duyulacağı hakkında bir tar-
tışma başlatılmış oldu.

Corning CEO’su Wendell Weeks her zaman man-
tık sınırlarının ötesine geçiyor. Yakın zamanda mü-
hendislerden biri, geliştirdikleri teknolojinin verimli-
liğini yüzde 25 arttırmak için mükemmel bir çözüm 
önerisi sundu. Weeks ise “Neden yüzde 50 değil?” 
diye sordu. Mühendis, bu beklenmedik soru ile te-
peden tırnağa çarpıldı. Fakat, bu amaca ulaşmak 
için neye ihtiyaç duyacağını da düşünmeye başlamış 
oldu. Yüzde 50 gerçekçi olmadığı halde, yöneltilen bu 
soru, aksi halde düşünmeyeceği olasılıkları düşün-
mesini sağladı. Ka
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 �Yalnızca kendi iyiliğini ve çıkarını düşün, 
 �Kendini en ağır şekilde eleştir.

Veya yapılan araştırmalarla desteklenen 
farklı önerilere göz atabilirsiniz:

 �Kendinize boş zaman yaratarak daha inovatif ola-
bilirsiniz,
 �Anda kalarak daha üretken olabilirsiniz,
 �Hayatınızda sakinliğe ve dinginliğe daha çok yer 
açarak işleriniz halletmek adına daha çok enerji-
ye sahip olabilirsiniz,
 �Başkalarına daha iyi davrandığınızda daha başa-
rılı, tutkulu ve güçlü olabilirsiniz.
Örneğin; bize gelişme göstermemiz için tek yo-

lun kendimizi yorana kadar çalışmamız gerektiği 
öğretiliyor. Oysa Amerika’da yapılan bir araştırmaya 
göre, tüm endüstrilerde çalışanların moral olarak 
yıkıntıda olma oranının yüzde 50 olmasının neden-
lerinden biri de aşırı çalışma.

Gallup araştırma şirketinin yaptığı bir çalışmaya 
göre, Amerikan işgücünün yüzde 70’i kendini yaptığı 

işe bağlı hissetmiyor. İnsanlar yüksek stresin yarat-
tığı krizle yüzleşmek zorundayken bir yandan da ad-
renalin dolu hayatın getirdiği bitkinlikle de uğraşmak 
zorunda kalıyorlar. Ne yazık ki durum, ülkemizde de 
çok farklı değil. Toplumun genelinde içten içe stresli 
olmamızın gerekli olduğu düşünülüyor; çünkü stres 
olmadan başarının da gelmeyeceğini düşünüyoruz. 
Oysa bu yaklaşım oldukça yanlış. Elbette işin tes-
lim süresi yaklaştıkça biraz stres yaşanması kaçı-
nılmaz; fakat bu durum gün geçtikçe kronik bir hal 
aldıysa ve sürekli daha çok çalışmanız gerekiyorsa, 
bu size faydadan çok zarar veriyor. Bu noktada nefes 
çalışması, yoga ve meditasyon devreye girerse size 
büyük fayda sağlayabilir. Bu uygulamalar geçici bir 
hevesten ziyade, sinir sisteminizi eğitip sakinleşme-
nize yardımcı olacak yöntemlerdir.

Stres baş gösterdiği her an ‘savaş ya da kaç’ 
yöntemi uygulamak yerine ‘dinlen ve sindir’ yönte-
mini uygulayabilirsiniz. Daha az stresle, karar verme 
ve duygusal zekanızın geliştiğini ve enerjinizi daha 
doğru yönetebileceğinizi göreceksiniz. Meditasyonla 
rahatlamada teknolojinin nimetlerinden de faydala-
nabilirsiniz. SATTVA adlı popüler meditasyon uygu-

Başarı, her insan için farklı görünebiliyor. Bir kişi 
için başarı, profesyonel hedeflerken, başka biri için 
olağanüstü bir ebeveyn olmak gibi kişisel hedefler 
olabiliyor. Her şekilde, eğer mutluluğu önceliklendir-
mek istiyorsanız, daha üretken, daha yaratıcı, daha 
enerjik, güçlükleri yenme yeteneği olan ve herkese 
ilham veren biri olmaya çalışmalısınız. Daha iradeli 
olup, daha az çaba harcayıp daha çok odaklanabi-

lirsiniz. Araştırmalar gösteriyor ki, başarının temel 
sırrı mutlu olmak.

Bu noktada çok yaygın olmasına karşın 
yanlış olan aşağıdaki gibi kalıplaşmış bazı 
düşünceler var:

 �Çok fazla çalış,
 �Sürekli odaklan,
 �Stres olmadan başarı gelmez,

İş hayatında başarı için kalıpların dışına 
çıkmanızı sağlayacak öneriler

Çalışanların yüzde 70’i stres nedeniyle 

işyerine bağımlılıklarını kaybediyor
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▶ İş hayatında başarı için kalıpların dışına çıkmanızı sağlayacak öneriler YÖNETİM-İK   



laması, farklı seçenekleriyle size her an cep telefo-
nunuz vasıtasıyla yol gösterebilir. 

Öz eleştiri
Öz eleştiri yapmanız gerektiğine inanıyorsunuz. 

Peki öz eleştiri, gerçekten de kendi kendinizi geliş-
tirmenizi sağlıyor mu? Her ne kadar beklediğiniz şey 
farklı olsa da cevap ne yazık ki ‘hayır’. Araştırmalar 
gösteriyor ki, öz eleştiri temelde öz duyarlılık olması 
gerekirken, aslında sadece kendi kendinizi sabote 
etmenize neden oluyor. Oysa kendinize, arkadaş-
larınıza yaklaştığınız gibi farkındalıkla, anlayışla ve 
iyilikle yaklaşırsanız, bu durum iş hayatında daha 
güçlü durmanızı, daha üretken olmanıza yardımcı 
olacaktır.   

Kişisel fayda
Benzer bir şekilde, bize ilk başta kendimize dik-

kat etmemiz ve iyi davranmamız gerektiği söyleni-
yor; ancak araştırmalar gösteriyor ki, başkalarına 
karşı iyi davranmak ve başka insanlar için çaba har-
camak, sadece o insanlara fayda sağlamıyor, aynı 
zamanda sizi de daha mutlu, sağlıklı ve üretken ya-
pıyor. İş arkadaşlarınız size daha sadık oluyor. Eğer 
bir ekibi yönetiyorsanız, ekibiniz daha üretken hale 
geliyor ve nihayetinde bu durumdan herkes kazançlı 
çıkıyor. Kendi tutkularınızı ve başkalarının tutkularını 
beslemek adına sevgi (sevgi iletme) meditasyonunu 
deneyebilirsiniz. Sevgi meditasyonu, zihninizi açık 
ve zinde tutmanıza yardımcı olacak. İçsel meditas-
yon pratiğiniz için dengeyi bulmanızı sağlayacaktır.

 �Öğrenme becerisini ve hafızayı gelişti-

rir.

 �Canlılık ve tazelik duygularının artırır.

 �Uyku ihtiyacınızı azaltır.

 �Daha istikrarlı, dengeli bir karakter ge-

liştirmenize yardımcı olur.

 �Endişelenme eğilimini azaltır.

 �Algısal beceri ve motor performansı 

artırır.

 �Üretkenliği artırır.

 �Hoşgörü seviyelerini artırır.

 �Odak ve konsantrasyonu artırır.

 �Düşünceleri kontrol etmeye yararlı 

olur.

 �Beden, zihin ve ruh uyumunu güçlen-
dirir.

 �Daha derin bir seviyede spiritüel ra-
hatlama sağlar.

 �Merhamet duygularını artırır.
 �Kişinin kendini kabullenmesine yar-
dımcı olur.

 �Şimdiki zamanda yaşamaya yardımcı 
olur.

 �Bilgeliği artırır.
 � İçsel bir birlik hissi yaşamanızı sağlar.
 �Egonun da ötesinde gücü ve bilinci 
keşfetmenizi sağlar.

 �Bağışlayıcı olmanıza yardımcı olur.
 �Gönül rahatlığı sağlar; mutluluğa gi-
den yoldur.

MEDİTASYONUN FİZYOLOJİK 10 FAYDASI

MEDİTASYONUN 
PSİKOLOJİK 10 FAYDASI

MEDİTASYONUN 
SPİRİTÜEL 10 FAYDASI

 �Bağışıklık sistemini güçlendirir.
 �Kolesterol seviyelerini düşürür, kardi-
yovasküler hastalıkların riskini azaltır.
 �Yaşlanma sürecini yavaşlatır.
 �Beyin fonksiyonlarının düzenliliğini 
arttırır.
 �Sinir sisteminizi rahatlatır.

 �Endokrin sisteminizi düzenler.
 �Atletik aktivitelerde performansı artı-
rır.
 �Enerji seviyelerini, gücü ve zindeliği 
artırır.
 �Baş ağrılarını ve migreni tedavi eder.

 �Zayıflamaya yardımcı olur.

Ka
yn

ak
: U

pl
ife

rs
.c

om

Turan Güneþ Bulvarý Akçam Plaza 
No:100/3 Çankaya-Ankara- Türkiye 06550
T. +9 0312 438 45 00 F. +9 0312 438 46 00
www.tbenerji.com.tr • info@tbenerji.com.tr

TBENERJÝ
T B  E n e r j i  D a n ı ş m a n l ı k

T B  E n e r j i  D a n ı ş m a n l ı k  e n e r j i  p r o j e l e r i  i ç i n  
d a n ı ş m a n l ı k  h i z m e t i  s a ğ l a r

•  Sektörel İzleme ve Değerlendirme

• Yatırım Stratejisi ve Planlama

• Proje Değerlendirme

• Saha Etüdü

• Temel Dizayn
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▶ İş hayatında başarı için kalıpların dışına çıkmanızı sağlayacak öneriler



2017 yılı Ağustos ayında ger-
çekleşen toplam 27.552 GWh 
elektrik üretimin yüzde 62,6’sı 
serbest üretim şirketleri tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir. Serbest 
üretim şirketlerinin üretimdeki 
payı, bir önceki aya göre 0,6 puan 
artarken, geçtiğimiz yılın aynı dö-
nemine göre 3,3 puan artmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 
yüzde 19 oranla ile EÜAŞ sant-

ralleri ve yüzde 14’lük oran ile 
Yap-İşlet santralleri izlemektedir. 
Toplam üretimin yüzde 4,4’üne 
karşılık gelen miktar ise Yap-İş-
let-Devret Santralleri ve İşletme 
Hakkı Devir santralleri tarafından 
üretilmiştir1.

Gerçekleşen elektrik üretimi 

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

kaynak bakımından incelendi-
ğinde ise 2017 Ağustos ayında 
toplam üretimin yüzde 39,1’inin 
doğal gaz ve LNG santralleri ta-
rafından gerçekleştirildiği görül-
mektedir. Barajlı hidroelektrik 
santraller bu ay toplam üretimin 
yüzde 14,8’ini karşılarken, akar-
su tipi hidroelektrik santraller ise 
yüzde 2,7 oranıyla üretime kat-
kıda bulunmuştur. İthal kömür 

santralleri2 ise yüzde 1,5 oranında katkıda bulunmuştur. Diğer termik 
santrallerin3 üretimdeki payı ise yüzde 1,3 olarak gerçekleşmiştir.  

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2017 Ağustos ayında 
termik santrallerin gerçekleşen toplam üretimdeki payı yüzde 72,9 olarak 
kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik 
üretiminin payı ise yüzde 27,1 olarak gerçekleşmiştir.4  

 

2016 yılı Ağustos ayında 161,48 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama 
takas fiyatı (PTF), 2017 yılı Ağustos ayında, bir önceki yıla göre yüzde 7,3 
oranında artarak 173,33 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Bu dönemde 
gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (175,06 TL/MWh) yüzde 1 
oranında azalış göstermiştir.  

Ağustos 2017’de en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 8 Ağustos 
Salı günü 191,73 TL/MWh olarak gerçekleşirken, en düşük günlük 
ortalama PTF ise  27 Ağustos Pazar gününde 148,92 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise en 
yüksek PTF değerinin 8 Ağustos Salı günü saat 13:00’te 234,46 TL/MWh, 

                                            
2 Jeotermal ve Güneş enerjisi santralleri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıflandırılmıştır. 
3 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak 
sınıflandırılmaktadır. 
4 2017 Ağustos verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 31 Ağustos 2017 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır. 

APLUS ENERJİ AĞUSTOS 2017 ANALİZİ 

2017 yılı Ağustos ayında gerçekleşen toplam 27.552 GWh elektrik 
üretimin yüzde 62,6’sı serbest üretim şirketleri tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, bir önceki 
aya göre 0,6 puan artarken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3,3 puan 
artmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini yüzde 19 oranla ile EÜAŞ santralleri ve yüzde 
14’lük oran ile Yap-İşlet santralleri izlemektedir. Toplam üretimin yüzde 
4,4’üne karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-Devret Santralleri ve İşletme 
Hakkı Devir santralleri tarafından üretilmiştir1. 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise 2017 
Ağustos ayında toplam üretimin yüzde 39,1’inin doğal gaz ve LNG 
santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Barajlı hidroelektrik 
santraller bu ay toplam üretimin yüzde 14,8’ini karşılarken, akarsu tipi 
hidroelektrik santraller ise yüzde 2,7 oranıyla üretime katkıda 
bulunmuştur. İthal kömür santralleri Ağustos ayında toplam üretimin 
yüzde 18,2’sini karşılarken, yerli kömür santralleri ise yüzde 14,4 
oranında katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar 
enerjisi santralleri toplam üretime yüzde 8,2, jeotermal ve güneş enerjisi 

                                            
1 Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı Kamusal Raporlardan alınmıştır. 

APLUS ENERJİ AĞUSTOS 2017 ANALİZİ

santralleri Ağustos ayında toplam 
üretimin yüzde 18,2’sini karşılar-
ken, yerli kömür santralleri ise yüz-
de 14,4 oranında katkı sağlamıştır. 
Yenilenebilir enerji santrallerinden 
rüzgar enerjisi santralleri toplam 
üretime yüzde 8,2, jeotermal ve gü-
neş enerjisi santralleri2 ise yüzde 
1,5 oranında katkıda bulunmuştur. 
Diğer termik santrallerin3 üretim-
deki payı ise yüzde 1,3 olarak ger-
çekleşmiştir. 

TEİAŞ tarafından yayımlanan 
üretim verilerine göre, 2017 Ağustos 

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.

ayında termik santrallerin gerçek-
leşen toplam üretimdeki payı yüzde 
72,9 olarak kaydedilmiştir. Yenilene-
bilir enerji kaynaklarından elde edi-
len elektrik üretiminin payı ise yüzde 
27,1 olarak gerçekleşmiştir.4 

2016 yılı Ağustos ayında 161,48 
TL/MWh olarak gerçekleşen orta-
lama takas fiyatı (PTF), 2017 yılı 
Ağustos ayında, bir önceki yıla göre 
yüzde 7,3 oranında artarak 173,33 
TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Bu 
dönemde gerçekleşen ortalama 
PTF, bir önceki aya göre (175,06 
TL/MWh) yüzde 1 oranında azalış 
göstermiştir. 

Ağustos 2017’de en yüksek gün-
lük ortalama piyasa takas fiyatı 8 

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

Ağustos Salı günü 191,73 TL/MWh 
olarak gerçekleşirken, en düşük 
günlük ortalama PTF ise  27 Ağus-
tos Pazar gününde 148,92 TL/MWh 
olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas 
fiyatları saatlik bazda incelendi-
ğinde ise en yüksek PTF değerinin 
8 Ağustos Salı günü saat 13:00’te 
234,46 TL/MWh, en düşük PTF de-
ğerinin ise 1 Ağustos Pazar günü 
saat 22:00’de 29,99 TL/MWh olarak 
gerçekleştiği görülmektedir. 

2017 yılı Ağustos ayında pik sa-
atlerde5 196,77 TL/MWh olarak ger-
çekleşen ortalama PTF, bir önceki 
ayın pik saatler ortalaması olan 
198,85 TL/MWh’lik değere göre 
yüzde 1,1 oranında azalmıştır6. 

2017 yılı Temmuz ayında pik dışı 
(off-peak) saatlerin PTF değeri orta-
lama 151,26 TL/MWh iken, bu değer 
2017 yılı Ağustos ayında yüzde 0,9 
oranında bir azalış kaydetmiş ve 
149,89 TL/MWh olarak gerçekleş-
miştir.

2016 yılı Ağustos ayı içerisinde 
toplam 26.685 GWh olan elektrik ta-
lebi, 2017 yılı Ağustos ayında bir ön-
ceki yıla göre yüzde 3,13 oranında 
artış göstererek, 27.552 GWh değe-
rine yükselmiştir7. 2016 yılı Ağustos 

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.

7  2016 yılı için saatlik veriler YTBS Ka-
musal Raporlar’dan, aylık toplam talep 
verisi ise TEİAŞ’ın yayımladığı 2016 yılı 
raporundan alınmıştır.

en düşük PTF değerinin ise 1 Ağustos Pazar günü saat 22:00’de 29,99 
TL/MWh olarak gerçekleştiği görülmektedir.  

 

2017 yılı Ağustos ayında pik saatlerde5 196,77 TL/MWh olarak 
gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki ayın pik saatler ortalaması olan 
198,85 TL/MWh’lik değere göre yüzde 1,1 oranında azalmıştır6.  

2017 yılı Temmuz ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 
151,26 TL/MWh iken, bu değer 2017 yılı Ağustos ayında yüzde 0,9 
oranında bir azalış kaydetmiş ve 149,89 TL/MWh olarak gerçekleşmiştir. 

 

2016 yılı Ağustos ayı içerisinde toplam 26.685 GWh olan elektrik talebi, 
2017 yılı Ağustos ayında bir önceki yıla göre yüzde 3,13 oranında artış 

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

en düşük PTF değerinin ise 1 Ağustos Pazar günü saat 22:00’de 29,99 
TL/MWh olarak gerçekleştiği görülmektedir.  

 

2017 yılı Ağustos ayında pik saatlerde5 196,77 TL/MWh olarak 
gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki ayın pik saatler ortalaması olan 
198,85 TL/MWh’lik değere göre yüzde 1,1 oranında azalmıştır6.  

2017 yılı Temmuz ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 
151,26 TL/MWh iken, bu değer 2017 yılı Ağustos ayında yüzde 0,9 
oranında bir azalış kaydetmiş ve 149,89 TL/MWh olarak gerçekleşmiştir. 

 

2016 yılı Ağustos ayı içerisinde toplam 26.685 GWh olan elektrik talebi, 
2017 yılı Ağustos ayında bir önceki yıla göre yüzde 3,13 oranında artış 

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

 İSTATİSTİK   
APLUS ENERJİ 
Katkılarıyla
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ayında 35.308 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama 
talep, 2017 yılı Ağustos ayında 36.992 MWh olarak 
gerçekleşmiştir. 

2017 yılı Temmuz ayı sonunda 80.555 MW olan 
toplam kurulu güç değeri 15 MW’lık artışla 2017 yılı 
Ağustos ayı sonunda 80.570 MW olarak kaydedil-
miştir. 

Toplam kurulu gücün yüzde 61,4’lük (49.483 MW) 
kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ 
santrallerinin toplam kurulu güçteki payı yüzde 25 
(20.128 MW) seviyesindedir8. Yap işlet santralleri 
yüzde 7,6’lık (6.102 MW) bir orana sahip iken, yap iş-
let devret santralleri yüzde 1,7’lik (1.379 MW), işlet-

8  Kaynak olarak 31 Ağustos 2017 tarihli YTBS Kamusal 
Raporu kullanılmaktadır. TEİAŞ Aylık Kurulu Güç Raporu’nu 
yayınlamaya devam etmediği için kaynak değişikliğine gidil-
miştir.

me hakkı devredilen santraller yüzde 2,2’lik (1.756 
MW) bir orana sahiptir. Lisanssız santrallerin toplam 
kurulu güç içindeki payı da yüzde 2,1 (1.723 MW) 
olarak kaydedilmiştir. 

2017 yılı Ağustos ayı sonunda oluşan toplam ku-
rulu gücün yüzde 32’lik kısmı (25.770 MW) doğal gaz 
ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, yüzde 
24,5’lik kısmı (19.773 MW) barajlı hidrolik santraller 
tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini yüzde 
12,8’lik (10.287 MW) oran ile yerli kömür9 santralle-
ri ve yüzde 9,3’lük oran (7.474 MW) ile ithal kömür 
santralleri izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik sant-
raller yüzde 9’luk bir orana (7.281 MW) sahipken, 
rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün yüzde 7,7’lik 

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

göstererek, 27.552 GWh değerine yükselmiştir7. 2016 yılı Ağustos ayında 
35.308 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2017 yılı Ağustos 
ayında 36.992 MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

2017 yılı Temmuz ayı sonunda 80.555 MW olan toplam kurulu güç değeri 
15 MW’lık artışla 2017 yılı Ağustos ayı sonunda 80.570 MW olarak 
kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün yüzde 61,4’lük (49.483 MW) kısmını serbest üretim 
şirketleri oluştururken, EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı 
yüzde 25 (20.128 MW) seviyesindedir8. Yap işlet santralleri yüzde 7,6’lık 
(6.102 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri yüzde 1,7’lik 
(1.379 MW), işletme hakkı devredilen santraller yüzde 2,2’lik (1.756 MW) 
bir orana sahiptir. Lisanssız santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı 
da yüzde 2,1 (1.723 MW) olarak kaydedilmiştir.  

                                            
7 2016 yılı için saatlik veriler YTBS Kamusal Raporlar’dan, aylık toplam talep verisi ise TEİAŞ’ın yayımladığı 
2016 yılı raporundan alınmıştır. 
 
8 Kaynak olarak 31 Ağustos 2017 tarihli YTBS Kamusal Raporu kullanılmaktadır. TEİAŞ Aylık Kurulu Güç 
Raporu’nu yayınlamaya devam etmediği için kaynak değişikliğine gidilmiştir. 

 

2017 yılı Ağustos ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün yüzde 32’lik 
kısmı (25.770 MW) doğal gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile 
karşılanırken, yüzde 24,5’lik kısmı (19.773 MW) barajlı hidrolik santraller 
tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini yüzde 12,8’lik (10.287 MW) 
oran ile yerli kömür9 santralleri ve yüzde 9,3’lük oran (7.474 MW) ile ithal 
kömür santralleri izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik santraller yüzde 9’luk 
bir orana (7.281 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün 
yüzde 7,7’lik bir kısmını (6.221 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu 
gücün yüzde 1,9’luk kısmı (1.569 MW) güneş enerjisi santralleri, yüzde 
1,1’lik kısmı (861 MW) jeotermal enerji santrallerinden oluşurken, yüzde 
1,7’lik kısmı (1.333 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. 

bir kısmını (6.221 MW) oluşturmaktadır10. Toplam 
kurulu gücün yüzde 1,9’luk kısmı (1.569 MW) güneş 
enerjisi santralleri, yüzde 1,1’lik kısmı (861 MW) 
jeotermal enerji santrallerinden oluşurken, yüzde 
1,7’lik kısmı (1.333 MW) ise diğer termik santraller11 
tarafından oluşturulmaktadır. 

2016 yılı Ağustos ayında 3,51 milyar m3 olarak 
kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2017 yılı 
Ağustos ayında yüzde 8,3 oranında bir artışla 3,80 

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.

milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik santralle-
rinde tüketilen doğal gaz miktarı 2016 yılı Ağustos 
ayında 1,37 milyar m3 iken bu miktar, 2017 yılının 
aynı döneminde yüzde 20,7 oranında artarak 1,65 
milyar m3 olarak kaydedilmiştir12. Elektrik santral-
lerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam doğal 
gaz tüketimine oranı 2016 yılı Ağustos ayında yüzde 
38,9 iken, bu oran 2017 Ağustos ayında yüzde 43,4 
olarak gerçekleşmiştir.

12   2017 yılı Ağustos ayı Elektrik üretimi için tüketilen 
toplam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmak-
tadır. Yuvarlamalardan dolayı hesaplanan oranlarda farklılık 
bulunabilir.

 
 

 

 

2016 yılı Ağustos ayında 3,51 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal 
gaz tüketimi, 2017 yılı Ağustos ayında yüzde 8,3 oranında bir artışla 3,80 
milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal 
gaz miktarı 2016 yılı Ağustos ayında 1,37 milyar m3 iken bu miktar, 2017 
yılının aynı döneminde yüzde 20,7 oranında artarak 1,65 milyar m3 olarak 
kaydedilmiştir12. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının 
toplam doğal gaz tüketimine oranı 2016 yılı Ağustos ayında yüzde 38,9 
iken, bu oran 2017 Ağustos ayında yüzde 43,4 olarak gerçekleşmiştir. 

 

                                            
12  2017 yılı Ağustos ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. Yuvarlamalardan dolayı 
hesaplanan oranlarda farklılık bulunabilir. 
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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�Akkuyu’nun yerli ortaklarına itibar araştırması
�Elektriğe beklenen zam yeni yılda gelebilir
�Santralleri rahatlatacak “Kapasite Piyasası” geliyor




