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Ülkenin ilk nükleer tesisi için ilk adım atıldı

Dünyada ilk nükleer santral 1955 yılında 
önce ABD, daha sonra da Sovyetler 
Birliği’nde kuruldu. Türkiye de 1960’lı 
yılların başında nükleer enerjiyi konuşmaya 
başladı. Bugüne kadar onlarca proje 
hazırlandı, görüşmeler yapıldı... Ancak 60 
yıla yakın bir süredir devam eden nükleer 
santral konusunda ilk gerçek adım 3 Nisan 
2018 tarihinde atıldı ve Rus devlet şirketi 
Rosatom’un yapacağı Akkuyu Nükleer 
Santrali’nde temel atılıp ilk harç döküldü. 
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Dünyada ilk nükleer santral 1955 yılında önce ABD, daha sonra da 
Sovyetler Birliği’nde kuruldu. Türkiye de 1960’lı yılların başında nükleer 
enerjiyi konuşmaya başladı. Bugüne kadar onlarca proje hazırlandı, 
görüşmeler yapıldı... Ancak 60 yıla yakın bir süredir devam eden nükleer 
santral konusunda ilk gerçek adım 3 Nisan 2018 tarihinde atıldı ve Rus 
devlet şirketi Rosatom’un yapacağı Akkuyu Nükleer Santrali’nde temel 
atılıp ilk harç döküldü. 

Törende Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, nükleer santral konusunda önemli açıklamalar yaptı. 
Santralin bir başka özelliği de Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca 
yapılan en büyük yatırım, çünkü santralin maliyeti 20 milyar dolar... Bu 
maliyet karşılığında Türkiye, santralde üretilecek elektriği 15 yıl boyunca 
15.33 dolar-sent/kWh üzerinden satın alacak. Bu yatırımdan Türkiye’nin, 
Rusya’nın mı karlı çıkacağını şimdiden söylemek zor, o dönemki fiyatları 
tahmin ederek bir hesaplama yapıldığında Akkuyu’nun Türkiye’nin en 
büyük şirketleri arasında yer alacağını söylemek zor değil. 

Aslında santralin Türkiye enerji piyasasına yapacağı katkı, toplam 
elektrik talebinin ne kadarını karşılayacağını, elektrik fiyatlarını 
ucuzlatacağı mı yoksa daha da mı artıracağı gibi pek çok soru var. 
Daha sonraki sayılarımızda bu sorulara yanıt bulacağımız araştırmalar 
yapacağız. Ülke enerji tarihi açısından bu çok önemli adımı, dergimizin 
kapağına taşıyarak biz de tarihe bir not düşmek istedik. İsteğimiz 
santralin açılışına da tanıklık etmek... 

Dergimizde yine her sektörü yakından ilgilendiren araştırmalar, raporlar, 
teknoloji ve yönetim dünyasından haberleri bulabileceksiniz. Yeni çıkan 
torba yasanın enerji sektörü üzerindeki etkileri, TANAP’la ilgili son 
gelişmeler, elektrikte fiyat ayarlaması, doğal gaz sektörünün 2017 yılı 
raporu, dünya enerji sektöründe yaşanan gelişmelerden oluşan bir dergi 
hazırladık, her sayımızda olduğu gibi...

Keyifli okumalar dileriz. 

Ülkenin ilk nükleer tesisi  
için ilk adım atıldı

Yayın Türü 
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Yeni dönem başladı 
Elektrik zamları aylık hale gelebilir

TANAP’ta Türkiye ve Azerbaycan 
yarı yarıya ortak olacak OECD’den yenilenebilir eğilimler

Halk, enerjide dışa bağımlılık  
ve pahalılıktan şikayetçi

Liderlikte son aşama:  
Süper patronlar

20 34 40 52
Enerji yönetimi, yeni bir karar alarak elektriğe zam yapılıp 
yapılmayacağına her ay karar verecek. Eski sistemde 
bu değerlendirme üç ayda bir yapılıyordu. Bürokrasi ilk 
adımı mart ayının sonunda atarak zammı yaptı. Diğer zam 
aylarının ise temmuz ve ekim olacağı konuşuluyor

Azeri doğal gazını Türkiye ve Avrupa’ya taşıyacak 
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nde 
(TANAP) çok önemli bir gelişme yaşanıyor. 

Uluslararası Enerji Ajansı’nın aylık verilerle hazırladığı 
elektrik eğilimleri raporuna göre, 2017 yılında OECD 
ülkelerinde toplam 54,1 TWh olarak gerçekleşen 
güneş enerjisinden elektrik üretimi ile rekor kırıldı. 

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (CESD) tarafından bu yıl 

ikincisi gerçekleştirilen, “Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri 
Araştırması”nın sonuçları açıklandı.

Günümüz liderlerinin işi eskisinden de zor… Hem bir yönetim aracı olarak 
teknolojiyi benimsemeleri hem de ekiplerine karşı insani duruşlarını 

kaybetmemeleri gerekiyor. “Superbosses: How Exceptional Leaders Master the 
Flow of Talent” kitabının yazarı Sydney Finkelstein’a göre, hızla gelişen teknoloji, 

günümüz liderlerinin çalışma tarzlarını tam anlamıyla değiştiriyor.
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22



LNG TALeBİ ARTARKeN TeDARİKTe KISINTILAR YAşANABİLİR 
Shell’in 2018 LNG görünümü 
raporuna göre; LNG için talep 
artmaya devam ederken tedarik-
te kısıntılar yaşanacak. Rapora 
göre; küresel LNG piyasası, 2017 
yılında pek çok gözlemcinin 
beklentilerini geride bırakarak 
talebini 29 milyon tondan 293 
milyon tona çıkardı. 10 katın 
üzerinde gerçekleşen bu artışın 
geçen yılki LNG görünümü rapo-
ru ile uyumlu olduğunu belirten 
Shell, 2020’li yılların ortalarına 
doğru LNG tedariğinde kısıntı-
ların yaşanacağını ve bunun ö-
nüne geçmek için yakın zaman 
içinde yeni LNG üretim projeleri-

nin devreye girmesi gerektiğini 
öngördü. 

Rapora göre; 2017 yılında Ja-
ponya dünyanın en büyük LNG 
ithalatçısı rolünü sürdürdü. İ-
kinci sırada ise Güney Kore’nin 
yerini Çin aldı. Geçtiğimiz yıl 
Çin’in LNG talebi 38 milyon tona 
ulaştı. Bu artışta ülkenin hava 
kirliliğini azarlatmak için uygu-
lamaya soktuğu kömürden-gaza 
politikasının etkili olduğu belir-
tildi. Şirket adına konuşan Gaz 
ve Yeni Enerji Direktörü Maarten 
Wetselaar, Asya ve Avrupa’daki 
geleneksel LNG ithalatçılarının 

talebinin hala önemli seviyede 
devam ettiğini fakat LNG’nin di-
ğer ülkeler için de esnek, güve-
nilir ve temiz bir enerji kaynağı 
olmaya başladığını gördüklerini 
açıkladı. LNG ticareti hakkında 
ise raporda, alıcıların kısa va-
deli ve küçük çaplı kontratlar 
için ticaret yaptıkları belirtildi. 
2017’de satılan spot LNG kargo-
ları 1.100’e ulaştı. Bu rakam her 
gün üç kargonun iletildiği anla-
mına geliyor. Artış niteliğindeki 
bu sayının ardında Avustralya 
ve ABD tedariklerinin olduğu be-
lirtiliyor. 

AKSA DoğALGAz’DAN DüNYA SAATİ’Ne TAM DeSTeK 
Aksa Doğalgaz, küresel iklim değişikliğine dikkat 
çekmek amacıyla her yıl düzenlenen “Dünya Saa-
ti” kampanyasına genel müdürlük binası da dâhil 
olmak üzere 100 ofisiyle destek olacak

Aksa Doğalgaz, 24 Mart Cumartesi akşamı 20:30-
21:30 saatleri arasında genel müdürlük binasının 
yanı sıra dağıtım bölgesinde yer alan 27 ildeki 
99 ofisin ışıklarını söndürerek bir saat için ener-
ji tasarrufu sağladı. İlk olarak 2007 yılında WWF 
Avustralya tarafından, Sidney kentinde ışıkların 
bir saatliğine kapatılmasıyla başlayan “Dünya Sa-
ati” kampanyası, 11 yılda milyonlarca kişinin katı-
lımıyla büyük bir küresel hareket haline geldi. Her 
yıl mart ayının son cumartesi gecesi gerçekleştiri-

len uygulamayla, küresel iklim değişikliğini tersi-
ne çevirebilecek bir etki yaratmak ve bu konudaki 
bilincin artırılması hedefleniyor.
“Şehirler Doğal Gazla Nefes Alıyor” sloganıyla ya-
tırımlarını Türkiye’nin her yerine hızla ulaştırma-
yı amaçlayan Aksa Doğalgaz, genişleyen dağıtım 
bölgeleri ve yatırımlarıyla ülke ekonomisine kat-
kıda bulunmayı sürdürüyor. 
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Z. Işık Adler 

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

BULUşMALARI İLe 
TüRKİYe YoLLARINDA

Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarı-
nın 8 yıldır lideri olan Petrol Ofisi Madeni Yağ-
lar, ürünlerini zirvede tutan distribütörleri, 
sanayi sitelerindeki işyerleri ve otomobil özel 
servislerinin sahipleri ile bir araya geliyor. 
İlki İstanbul’da gerçekleşen ve toplamda 42 il 
48 noktada devam edecek olan ‘Maxima-Usta 
Yemekleri’ buluşmalarında görsel kimliğiyle 
birlikte yenilenen Maxima motor yağlarının 
pazardaki en yenilikçi ürün ailesi haline gel-
mesini sağlayan özellikleri tanıtılıyor.

Petrol Ofisi Madeni Yağlar, distribütörlerinin 
katılımıyla sanayi sitelerindeki işyeri tem-
silcileri için düzenlediği ve tüm Türkiye’yi 
kapsayacak büyük buluşmalar, İstanbul’dan 
başladı. Yaklaşık iki aylık bir süreçte 42 ilde 
48 noktayı kapsayacak ve toplamda 5 bin 500 
kişiye ulaşacak olan Petrol Ofisi Madeni Yağ-
lar ‘Usta Yemekleri’ buluşmalarında, binek 
araç motor yağlarının seçkin markası Maxi-
ma ön plana çıkıyor. ‘Usta Yemekleri’nin ilk 
buluşmaları İstanbul’da toplam 4 etkinlikle 
gerçekleşti. İzmir’de devam eden Usta Yemek-
leri, Ankara, Konya ve Antalya’nın ardından 
diğer 36 ilde gerçekleşecek.

CK BoğAzİçİ MüşTeRİLeRİNe 
"fIRSATLAR DüNYASI" 

SUNUYoR
Türkiye’de perakende elektrik sektöründe faali-
yet gösteren CK Boğaziçi Elektrik, müşteri odaklı 
hizmetlerini ‘Fırsatlar Dünyası’ ile zenginleştir-
di. Müşteri sadakat programı ‘Fırsatlar Dünya-
sı’nda; iş birliği yapılan birçok markanın özel 
indirim ya da avantajları ‘koşulsuz, ücretsiz ve 
taahhütsüz’ olarak müşterilere sunuluyor. CK 
Boğaziçi Elektrik’in iş birliği yaptığı markaların 
kampanyalarından yararlanabilmek için www.
ckbogazici.com.tr/tr/firsatlar linkini tıklamak 
gerekiyor. Müşterilere yüzde 50’ye varan indi-
rim, bedava bilet ve bedava bakım gibi fırsatlar 
sunulan bu dünyada, elektrik aboneliği bilgileri 
ile kampanya kodu almak mümkün. 
Fırsatlar Dünyası’nın uzun süren bir çalışma 
ve markalarla görüşme süreci ardından oluştu-
rulduğunu söyleyen CK Boğaziçi Elektrik Genel 
Müdürü Halit Bakal, “Fırsatlar Dünyası ile müş-
terilerimize sevdikleri markalardan avantajlı 
teklifleri ücretsiz, taahhütsüz ve koşulsuz hediye 
ederek teşekkür etmek istedik. Birçok marka ile 
iş birliğine giderek müşterilerimiz için sevilen 
markalardan özel indirim programlarını uygu-
lamaya koyduk. Şu anda 14 markanın olduğu 
Fırsatlar Dünyası’na önümüzdeki dönemde yeni 
markalar ve fırsatlar eklenmeye devam edecek. 
Müşterilerimiz fırsatlardan haberdar olmak için 
web sayfamızı sık sık ziyaret edebilir. Fırsatlar 
Dünyası ile müşterilerimize farklı sektörlerden 
katma değer sağlıyoruz” dedi.

6. Uluslararası İstanbul
Akıllı Şebekeler ve Şehirler

Kongre ve Fuarı
25-26 Nisan 2018

İstanbul Kongre Merkezi
www.icsgistanbul.com

Stratejik Partnerler

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

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

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

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

www.hhbexpo.com.tr
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RWe, e.oN ANLAşMASIYLA SIfIR KARBoNA YöNeLeCeK 

Almanya merkezli elektrik şirketi RWE’nin CFO’su 
Markus Krebber, E.ON ile vardıkları hisse değişim 
anlaşması ile elektrik üretim pörtfoylerinin yüz-
de 60’dan fazlasında kaynaklarının sıfır karbon 
ya da düşük karbon kaynaklar olacağını açıkladı. 

Krebber, 2020 yılı itibarıyla yenilenebilir kaynak-
lardan sağlanan üretimin de kazançlarının yüzde 
60’ını teşkil edeceğini belirtti. Hafta başında RWE 
ve E.ON tarafında açıklanan anlaşmaya göre; RWE, 
alt şirketi olan Innogy’nin çoğunluk hisselerini 
E.ON’a aktarmış karşılığında da hem E.ON’da-
ki hem de Innogy’deki yenilenebilir segmentini 
devralmıştı. RWE tarafına geçecek yenilenebilir 
segmentlerin transferi 2019 sonunda tamamlana-
cak. RWE CEO’su Rolf Martin Schmitz de şirketin 
gerçekleştireceği yenilenebilir alanındaki trans-
ferden sonra, RWE’nin Avrupa’da yenilenebilirde 
üçüncü sırada, rüzgar enerjisinde de ikinci sırada 
yer alacağını belirtti. 

LİMAK eNeRjİ’DeN eNGeLSİz MüzİK KoRoSU 
Limak Enerji Halk Müziği Korosu, engelli vatan-
daşlara destek olmak amacıyla “Notalar Engel Ta-
nımaz” konseri düzenledi. Konserin geliri, Bursa 
Engelliler Federasyonu’na bağışlandı. Limak Ener-
ji Halk Müziği Korosu, “Notalar Engel Tanımaz” 
isimli ikinci konserini 6 Nisan 2018 Cuma günü 
saat 20.00’de dinleyicilerle buluşturdu. Bursa 
Merinos Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
konserde, Limak Enerji çalışanları ile engelli mü-
zisyenlerden oluşan koro Bursalılara müzik ziya-
feti sundu. 

Limak Enerji çalışanlarından oluşan 20 kişilik 

koro üyeleri, şef Ümit Akkuş eşliğinde konsere 
hazırlandı. Yaklaşık 3 ay süren prova aşamasında, 
farklı yörelere ait Türk Halk Müziği ve Türk Sanat 
Müziği eserlerine çalışan koro, engelli vatandaşla-
ra destek olmak amacıyla en sevilen türküleri yo-
rumladı. Koronun konuk sanatçısı, Türk Halk Mü-
ziği’nin güçlü sesi Gülay oldu. Gülay, “sen gelmez 
oldun”, “sarı gelin”, “ahirim sensin” gibi sevilen 
türküleri engellilere armağan etti. Vatandaşların 
ücretsiz izlediği konserden elde edilen sponsorluk 
gelirleri, Bursa Engelliler Federasyonu’na bağış-
landı. 
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Sabancı üNİveRSİTeSİ 
temiz enerjiye deStek 

verecek
Sabancı Üniversitesi Teknoloji Tabanlı Girişim-
leri Hızlandırma Merkezi SUCool, 2018 yılında 
enerji ve temiz teknolojiler dikeyinde hem erken 
aşama girişimciler hem de büyüme aşamasında-
ki start-up’lara yönelik uluslararası programlar 
hayata geçirdi. Hollanda merkezli Innoenergy 
kurumu ile yaptığı iş birliği neticesinde SUCool, 
2018 itibariyle yönünü Enerji ve Temiz Teknolo-
jiler alanında çalışan erken aşama girişimciler 
ile globale açılmaya hazır ileri aşama start-up’la-
ra çevirdi. Bu kapsamda 2018 yılı boyunca Inno-
energy ortaklığında global ölçekte programlar 
hayata geçirecek olan SUCool, ilk olarak erken 
aşama enerji, temiz çevre teknolojileri, akıllı 
ulaşım, sürdürülebilirlik ve mobilite alanların-
da fikir sahibi erken aşama girişimcilere yönelik 
PRIMER Hızlandırma Programı’nı yürütüyor.

PRIMER programı kapsamında girişimciler; ener-
ji sektörü profesyonellerinin vereceği teorik ve 
uygulamalı eğitimler, enerji şirketi yöneticileri-
nin sağlayacağı mentorluk ve danışmanlık des-
teklerinin yanı sıra ilk müşteriye erişim, yurt dı-
şından yatırım alma ve global iş ağına dahil olma 
fırsatlarına sahip olacak.

İzMİRLİLeRe, HeMeNAL 
fİNANSMAN’LA DoğAL GAz 

fIRSATI 
İzmir Doğalgaz, Hemanal Finansman ile iş birliği 
yaparak doğal gaza geçmek isteyen İzmirlilere yeni 
bir fırsat sunuyor. İç tesisat firmaları aracılığıyla 
sunulan kampanyada tüketicilere alternatifli ödeme 
paketleri ve vade seçenekleri sunuluyor. İki kurum 
arasındaki anlaşmaya İzmir Doğalgaz adına Genel 
Müdür Ahmet Yetik, Hemanal Finansman adına ise 
Genel Müdür Engin Söker imza attı.
İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, “Doğal 
gazın konforunu ve ekonomik kullanım koşullarını 
bildiği halde, tesisat bedeli yüksekliği nedeniyle do-
ğal gaza geçemeyen vatandaşlarımıza uygun koşul-
larla doğalgaza geçme imkânı sunuyoruz” dedi.
Doğal gaza ilginin her yıl artarak devam ettiğini ve 
her bölgeden yoğun talep aldıklarını ifade eden Yetik, 
“Kapısının önünde doğal gaz kutusu olduğu halde gaz 
kullanmayan ya da bir iki dairenin doğal gaz kullandı-
ğı çok sayıda bina bulunuyor. Maddi nedenlerden do-
layı doğal gaza geçemediklerini belirterek bu duruma 
çözüm bulmamızı isteyen vatandaşlarımıza yönelik 
olarak yeni bir kampanya sunduk” diye konuştu.

Doğal gaza hızlı ve kolay geçiş
Hemenal Finansman Genel Müdürü Engin Söker ise 
Türkiye’de perakende sektöründe uzmanlaşmış bir 
şirket olduklarının belirterek, “İç tesisat firmaları 
aracılığıyla sunulan kampanya ile tüketiciler; abone-
lik, tesisat kurulumu gibi bedelleri kefilsiz, masraf-
sız ve 48 aya varan vadelerde ödeyebilecekler.” dedi.
İzmirlilerin bütçelerini sarsmadan doğal gaza geçme-
leri konusunda destek olmayı amaçladıklarını ifade 
eden Söker, “İzmirliler, İzmir Doğalgaz’dan yetki al-
mış herhangi bir iç tesisat firmasına başvurarak hız-
lı bir şekilde ve en az işlemle güvenli koşullarda bu 
kampanyadan faydalanarak kısa sürede doğal gaza 
geçebilirler” diye konuştu.

REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF
ENERGY AND

NATURAL RESOURCES



DAHA GüzeL BİR DüNYA İçİN 
BİNLeRCe YAPI IşIKLARINI KAPATTI 
WWF-Türkiye’nin dünyadaki çevre sorunlarına 
dikkat çekmek amacıyla 2007’den beri gerçek-
leştirdiği ‘Dünya Saati’nin bu yılki etkinliği, tüm 
dünyada yapıldı. 20.30-21.30 saatleri arasında 
daha güzel bir dünya için ışıklar bir saat sürey-
le kapatıldı. Bu yıl Türkiye’den etkinliğe destek 
vermek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fa-
tih Sultan Mehmet Köprüsü, Ayasofya Müzesi, 
Dolmabahçe Sarayı, Truva Atı ve Sultanahmet, 
Süleymaniye, Selimiye, Dolmabahçe camileri, 
Haydarpaşa Garı gibi pek çok yapının yanı sıra 
Galatasaray, Kadir Has ve Orta Doğu Teknik 
Üniversiteleri gibi birçok kurum da ışıklarını 
kapattı. Dünyada binlerce yapının, Türkiye’de 
toplamda 38 anıtsal yapı, 24 belediye ve 13 üni-
versitenin destek verdiği etkinlik kapsamında 
Başakşehir, Bursaspor, Galatasaray, Konyaspor 
ve Trabzonspor kulüpleri de ışıklarını kapattı.
Etkinliğe geçen yıl 187 ülke ve bölgeden milyon-
larca insan katılmış; 350’den fazla ünlü kişi ve 
kanaat önderi etkinliği desteklemiş; dünya ça-
pında 3 binden fazla anıtsal yapının ışıkları sön-
dürülmüştü. 
Garanti Bankası’nın ana sponsorluğu ve Pana-
sonic Eco-Solutions Türkiye’nin desteğiyle ger-
çekleştirilen etkinliğe, farklı gruplar da www.
dunyasaati.org adresi üzerinden kayıt olarak 
destek verdi. Katılımcılar; doğa sohbetleri, gece 
koşusu, bisiklet turu, yıldız gözlemi, müzik din-
letisi, kamp, kıyafet veya kitap gibi eşyaların ta-
kas edildiği etkinlikler düzenledi.

PHeS YoL HARİTASI 
çALIşTAYI ANKARA’DA 

YAPILDI
Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Mü-
dürlüğü tarafından düzenlenen “Pompaj Depola-
malı Hidroelektrik Santraller (PHES) Yol Haritası 
Çalıştayı”; EİGM, TEİAŞ, EÜAŞ, DSİ, EPDK, EPİAŞ, 
özel sektörden GE Renewable Energy, Andritz 
Hydro, Litostroj Power, Voith, Dünya Bankası, 
İslam Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkın-
ma Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, 
HESİAD ile özel sektör temsilcilerinin, üreticile-
rin ve yatırımcıların katılımıyla 26 Şubat 2018 
tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.
Çalıştaya; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan, Yenile-
nebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can, EÜAŞ 
Genel Müdürü Nevzat Şartıroğlu, TEMSAN Genel 
Müdürü İbrahim Toprak, DSİ Genel Müdür Yar-
dımcısı Murat Dağdeviren, EÜAŞ Genel Müdür 
Yardımcısı Nurettin Kulalı, ETKB Dış İlişkiler ve 
AB Genel Müdür Yardımcısı Öztürk Selvitop ile 
çeşitli şirketlerin yöneticileri katıldı. Yoğun bir 
katılımcı ilgisi gören çalıştayda farklı oturumlar-
da çeşitli konular tartışıldı. 
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Enerji Bakanlığı, bilişim uzmanı alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme 

Başkanlığı’na tam zamanlı istihdam etmek üzere 10 adet 
sözleşmeli bilişim personeli alacak. Adaylarda, KPSS ve 
YDS şartı aranacak. Ayrıca adaylarda, fakültelerin 4 yıllık 
eğitim veren elektronik mühendisliği, elektrik elektronik 
mühendisliği, endüstri mühendisliği, bilgisayar mühen-
disliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği bölü-
münden ya da bunlara denkliği olan ve YÖK tarafından 
onaylı yurt dışı eğitim kurumlarından mezun olma şartı 
aranacak. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kuru-
lan ağ güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak kaydıyla en az 

iki bilgisayar programlama dili bilen ve bunu belgeleyen 
adaylar başvuru yapabilecek. Erkek adaylar için askerliği-
ni tamamlamış ya da ilişiği bulunmamak kaydı aranacak. 

KPSS ve YDS puan türlerine göre yapılacak sıralama 
ile adaylara Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı uy-
gulanacak. 10 kişilik boş kadrolara, 2 adet proje yönetici-
si, 1 adet sistem uzmanı, 1 adet Linux sistem uzmanı, 2 
adet ağ uzmanı, 1 adet kıdemli bilgi güvenliği uzmanı, 1 
adet veri tabanı yönetimi uzmanı, 1 adet kıdemli yazılım 
geliştirme uzmanı, ve 1 adet bilgi güvenliği uzmanı alımı 
yapacak. 

Atalay, TEİAŞ’ın başkanı oldu 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ab-

dullah Atalay atandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın konu ile ilgili kararı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’nin 31 Mart tarihli sayısında yer 
alan diğer bir atama kararına göre, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdür Yardımcılığı 
ve Yönetim Kurulu Üyeliğine de Zafer Turut atandı.

İlk, orta ve lise öğrenimini öğrenimini Ağrı’da tamamlayan Abdullah Ata-
lay, 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden elektrik 
mühendisi olarak mezun oldu. 1991 yılında TEDAŞ’ta mühendis olarak çalış-
maya başlayan Atalay, 1992 -2003 yılları arasında memleketi olan Ağrı’da 
mühendis, baş mühendis, şube müdürü, müdür yardımcısı olarak görev 
yaptıktan sonra, İzmir’e BEDAŞ Genel Müdürü olarak atandı. Daha sonra 
TEDAŞ Müdür Yardımcısı olarak atanan Atalay, Boğaziçi Elektrik’in genel 
müdürlüğünü yaptı.

TPAO’nun yeni müdürü Bilgin oldu 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü görevine daha önce 

vekaleten getirilen Melihhan Bilgin’in ataması gerçekleştirildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın konu ile ilgili atama kararı, Resmi Gaze-

te’de yayımlandı. Buna göre, açık bulunan Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Melihhan Bilgin’in atanması uygun görüldü.

Melih Han Bilgin, İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü’nden mezuniyeti sonrasında 
General Electric Uçak Motorları Uzmanlık Eğitimi aldı. Bilgin, 1997 yılında Hacet-

tepe Üniversitesi Ekonomi dalında yüksek lisans yaptı. Türk Hava Kuvvetleri’nde 
Kalite Sistem Mühendisi, Tusas Proje Kontrol Ofisi’nde MRB Mühendisi, F110 

Uçak Motor Teknik Destek Mühendisi olarak çalışan ve özel sektörde uzun 
yıllar yöneticilik yapan Bilgin, son olarak CNK Havacılık’ta Genel Müdürlük 
görevini üstlendi.

LPG Derneği'nin yeni başkanı Aratay
Türkiye LPG Derneği, 13 Mart 2018’de gerçekleştirilen 43. Olağan Genel Kurulu’n-

da yapılan seçimle yeni yönetimini belirlendi. Türkiye LPG Derneği Başkanlığı’nı Eyüp 
Aratay’ın üstlendiği yeni dönemde, yönetim kurulu Gökhan Tezel, Ömer Yağız, Can Toy-
demir, Fehmi Arıkan, Osman Keleş, Ali Kızılkaya, Hakan Hüsnü Şeker ve İsmail Gökhan 
Öztürk’ten oluştu. 

Genel kurulda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin en köklü derneklerinden biri olan 
Türkiye LPG Derneği’nin, kurulduğu ilk günden bu yana sektörün yanı sıra kamu ve 
ülke yararını da gözeten bir platform oluşturduğunu vurgulayan Eyüp Aratay, “Tür-
kiye LPG Derneği, 46 yıldır olduğu gibi bu yeni dönemde de LPG sektörünün sağlığı 
ve kamuya yönelik yaptığı çalışmalarla, sektör ve ülke yararına faaliyetlerini güç-
lendirerek devam edecektir” açıklamasını yaptı. 

30 Eylül 2017 tarihinden itibaren İpragaz CEO’su olarak göreve başlayan Eyüp 
Aratay, aynı zamanda LPG’nin dünya devi SHV Energy’nin ülke sorumluluğunu da 
üstlendi.

BP Türkiye Akaryakıt  
Pazarlama Müdürü Okyay oldu

Türkiye akaryakıt sektörünün önde gelen oyuncularından BP Türkiye’nin Akaryakıt Pazarlama 
Müdürlüğü görevine Seçil Okyay getirildi. 2008 yılından bu yana BP Türkiye ailesinde görev alan 

Seçil Okyay, son olarak Ticari İş Yönetim Entegratörü ve Perakende Sistem Proje Müdürlüğü 
görevini yürütüyordu. 

Seçil Okyay, yeni görevinde BP Türkiye’nin pazarlama ajandası ve planları, akaryakıt kam-
panyaları, promosyonlar, sadakat programları ve market iletişimi dahil olmak üzere marka 
ve alt marka iletişiminden sorumlu olacak. 

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan Okyay, kariyeri-
ne 2004 yılında Borusan Mannesmann’da pazarlama uzmanı olarak başladı. 2008 yılında 
BP ailesine katılan Okyay, son olarak ticari iş yönetim entegratörü ve perakende sistem 
proje müdürü olarak görev yapıyordu. 

Opet’e yeni GMY atandı
Opet Petrolcülük AŞ’nin Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine İrfan Özdemir 

atandı. Koç Topluluğu’nda 24 yıllık deneyime sahip İrfan Özdemir, son olarak Türk Traktör ve 
Ziraat Makineleri AŞ’de Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

1969 yılında Adana’da dünyaya gelen İrfan Özdemir, 1991 yılında İTÜ İşletme 
Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. İş hayatına aynı yıl, DYO ve Sadolin AŞ’de satış ko-
ordinasyon şefi olarak başlayan Özdemir, 1994 yılında ise Tofaş Oto Ticaret AŞ’ye 
transfer oldu.

Özdemir, Tofaş bünyesinde sırasıyla bölge satış sorumlusu, bölge satış uz-
manı, bölge satış müdürü ve bölge satış koordinatörü görevlerinde bulundu. 
Daha sonra New Holland Trakmak AŞ’de genel müdür yardımcısı olarak gö-
rev yapan Özdemir, bu görevinin ardından Türk Traktör ve Ziraat Makineleri 
AŞ’ye geçmişti. 
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Türkiye, TANAP’ın işletmesi için kısa süre önce 
Azerbaycan’a bir formül önerdi. Buna göre Türkiye 
ile Azerbaycan, boru hattını işletmek üzere yüzde 50-
50 ortak oldukları yeni bir şirket kuracaklar. Şirkette, 
Türkiye’yi BOTAŞ’ın temsil etmesi bekleniyor. Bu şir-
ket, TANAP’ı işletecek ve TANAP’la ilgili operasyonları 
yönetecek. TANAP’ın, gerek Türkiye’ye gerekse de Ba-
tı’ya sorunsuz gaz taşımasını sağlayacak.

TANAP ikinci uluslararası hat olacak
TANAP, Türkiye’nin sınırlarını aşan ikinci bir boru 

hattı projesi olacak. TANAP’la hem Türkiye’ye hem 
de Batı’ya doğal gaz taşınacak. Türkiye üzerinden 
uluslararası pazarlara açılan ilk proje, Bakü-Tif-
lis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı’ydı. Bu hattın 
işletmesini BOTAŞ International yürütüyor.  BOTAŞ 
International (BIL), 2001 yılında BTC Ham Petrol 
Boru Hattı’nı işletmekle görevlendirildi. BIL; Hazar 
petrolünü, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üze-
rinden taşıyarak dünya pazarlarına ulaştırmak üze-
re atanmış işletmeci olarak, BTC Ham Petrol Boru 
Hattı’nın Türkiye’deki 1076 kilometre üzerinde tüm 
operasyonlarını yerine getiriyor. Benzer bir modelin 
TANAP’a da taşınması gündeme geldi.

Azeri doğal gazını Türkiye ve Avrupa’ya taşıya-
cak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nde 
(TANAP) çok önemli bir gelişme yaşanıyor. Türkiye, 
boru hattının işletmesi için bir formül önerdi. Bu 
yeni teklife göre, Türkiye ile Azerbaycan, boru hattını 
işletmek üzere yarı yarıya ortak oldukları bir şirket 
kuracaklar. Bu şirket, TANAP’ı işletecek ve Türkiye 
ve Avrupa’ya gaz akışının sorunsuz bir şekilde yapıl-
masını sağlayacak.

Yapımı büyük bir hızla devam eden TANAP’ın 
Türkiye bölümündeki boru hattının önemli bir kısmı 

yakında işletmeye girecek. Azeri gazını taşıyacak 
olan TANAP’ın, Eskişehir’e kadar olan bölümünün 
inşaatı bitti, testler de büyük ölçüde tamamlandı. 
Hattın, bu bölümünde 1 Temmuz’da gaz akışı baş-
layacak. Temmuz ayı içinde Türkiye ve Azerbaycan 
üst yönetiminin katılımıyla bir tören düzenlenmesi 
ve hattın açılışının yapılması bekleniyor. Hattın, Es-
kişehir-Trakya arasında kalan bölümünde inşaat ça-
lışmaları devam ediyor. Bu bölümün de 2019 yılının 
ikinci yarısında tamamlanması ve işletmeye alınma-
sı hedefleniyor.

YILDA 16 MİLYAR  
METREKÜP GAZ 

TAŞIYACAK

TANAP ile Şah Denizi’nden çıkarıla-
cak Azeri gazı, Türkiye’ye  ve Avrupa’ya 
ulaştıracak. Proje kapsamında, Türki-
ye’nin Gürcistan sınırından başlayarak, 
Yunanistan sınırına kadar bin 800 km 
uzunluğunda, 142 cm çapında boru hattı 
döşeniyor. Başlangıçta 10 milyar metre-
küpü Avrupa’ya, 6 milyar metreküpü ise 
Türkiye’ye olmak üzere yıllık 16 milyar 
metreküp doğal gaz sevkıyatı yapılacak. 
Projede, Türkiye (ya da BOTAŞ) yüzde 30 
paya sahip. Türkiye, proje kapsamında 
Eskişehir ve Trakya’dan gaz alabilecek.

TANAP’ta Türkiye ve Azerbaycan 
yarı yarıya ortak olacak
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Deniz Suphi 



Türkiye’nin Mersin’e inşa edeceği Akkuyu Nükle-
er Santrali’nin temeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdo-
ğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve çok 
sayıda yetkilinin katılımıyla Ankara’da atıldı. Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen törende 
Akkuyu Santrali’nin inşa edileceği Mersin’in Gülnar 
ilçesine canlı bağlantı yapıldı. Mersin’deki törende 
ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu (TAEK), Akkuyu’yu yapacak olan 
Rusya’nın devlet şirketi Rosatom ve Akkuyu Nükleer 
AŞ yetkilileri hazır bulundu.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, “Bugün 
gerek ülkemizin kalkınması gerekse Rusya Fede-
rasyonu ile enerji iş birliğimiz adına gerçekten tarihi 
bir ana şahitlik ediyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Sant-
rali’nin temelini bugün burada değerli dostum Putin 

AKKUYU, TÜRKİYE’NİN İLK,  
DÜNYANIN 506’INCI  

NÜKLEER SANTRALİ OLACAK
Türkiye’nin yaklaşık 60 yıldır tartıştığı nükleer santral 
konusunda önemli bir dönemeç geçildi ve ülkenin ilk nükleer 
santralinin temeli, Ankara’da atıldı. Rusya’nın devlet şirketi 
Rosatom’un yapacağı Mersin Akkuyu’daki santralin temel 
atma törenini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı...

KAPAK . .

 KAPAK   
.
.
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sunda, enerji sektörünün her alanında yatırımların 
kesintisiz devam ettiğini belirten Erdoğan, “Ülkemi-
zin güvenli, sürdürülebilir enerjiye sahip olacağı bir 
gelecek için yaptığımız planlamalar içinde nükleer 
enerji önemli bir yer tutuyor” dedi.

Dünyada 31 ülkenin kullandığı elektriğin önemli 
bir bölümünü faaliyette olan 450 nükleer santralden 
elde ettiğini, 16 ülkede 55 nükleer santralin de inşa 
halinde olduğunu söyleyen Erdoğan, Akkuyu ile bu 
sayının 56 olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk reaktörünün 

2023 yılında devreye alınmasıyla Türkiye de nükleer 
enerji kullanan ülkeler ailesine dahil olmuş olacak. 
Böylece Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yı-
lını enerji alanında da tarihi bir eserle taçlandırmış 
olacağız. Akkuyu, tüm üniteleriyle devreye girdiğin-
de, tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 
10’unu karşılayabilecektir. Böylece, halen ağırlıklı 
olarak petrol, doğal gaz ve kömüre dayanan enerji 
sepetimizi daha sağlıklı hale getirmiş olacağız.

Türkiye’nin yarım asırlık hayali
Karbondioksit salınımı bulunmayan nükleer 

santrallerin temiz enerji kaynağı olduğunu anlatan 
Erdoğan, “Bu santral, enerji güvenliğimize katkı sağ-
larken, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücade-

ile atmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Kendisine ve 
kıymetli heyet üyelerine, bu anlamlı günde heyeca-
nımıza ortak oldukları için şükranlarımı sunuyorum” 
dedi.

Türkiye’nin 2003-2017 yılları arasında ortala-
ma yüzde 5.8 büyüdüğünü, 2017 yılında da yüzde 
7.4 büyüme başarısı sergilediğini anımsatan Erdo-
ğan, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümü olan 
2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri 
olmayı hedefliyoruz. Bu durum, enerjiye olan ihtiya-
cımızın da artması anlamına geliyor. Gerek petrol ve 
doğal gaz gerekse yenilenebilir kaynaklarda son 15 
yılda daha önce hayali dahi kurulamayacak projeleri 
hayata geçirdik” diye konuştu.

Enerji güvenliğinin geliştirilmesi hedefi doğrultu-

4 BİN 800 MEGAVAT GÜCÜNDE 
4 REAKTÖR OLACAK

Akkuyu’da   toplam 4 bin 800 MW gücünde 4 üni-
te reaktör inşa edilecek. 1200 MW’lık ilk ünitenin 
2023 yılında işletmeye alınması hedefleniyor. Sant-
ral için 20 milyar dolar yatırım yapılacak, bu yatırım 
maliyetini Rusya Federasyonu karşılayacak. Türki-
ye,  15 yıl boyunca üretilecek elektriğin belli bir bö-
lümünü garanti kapsamında satın alacak. Santralın 
60 yıl işletmede kalması planlanıyor.
Elektrik talebinin yüzde 11’i nükleerden karşı-
lanıyor 
Dünyanın elektrik talebinin yaklaşık yüzde 11’i, AB 
ülkelerinin tüketiminin ise yüzde 25’i nükleerden 
karşılanıyor. Dünya genelinde 31 ülkede 450 nük-
leer santral işletmedeyken 15 ülkede 55 santralin 
de inşası sürüyor. Akkuyu ile birlikte inşa halindeki 
santral sayısı 56’ya yükselecek. Santral, işletmeye 
alındığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık 
yüzde 10’unu karşılayacak.

Akkuyu Nükleer Santrali, şu an dünyada yapımı devam 
eden 56’ıncı santral olarak enerji haritasındaki yerini aldı. 
Tamamlandığında Türkiye’nin toplam elektrik ihtiyacının 
yüzde 10’unu karşılayacak olan santral, 4 üniteden oluşacak. 
Santralin bir diğer özelliği ise Türkiye’de bir defada yapılan en 
büyük yatırım olması. Santral, 20 milyar dolara mal olacak... 

250 BİN ÇALIŞANI VAR 
Akkuyu’yu inşaa edecek olan Rusya devlet kuruluşu 
Rosatom, 70 yıldan fazla bir geçmişi olan nükleer 
teknolojilerin dünya pazarındaki global oyuncular-
dan biri. Kuruluş yapısında, uranyum madenciliği 
ve zenginleştirilmesi, nükleer yakıt üretimi, ekip-
man üretimi ve mühendislik, nükleer enerji santral-
lerinin işletilmesi, nükleer enerji santrallerinin ve 
kullanılmış nükleer yakıt ve radyoaktif atığın yöne-
timine yönelik teknolojilerin işletilmesi de dahil ol-
mak üzere teknoloji döngüsünün tüm aşamalarında 
çalışan şirketler bulunuyor. 
Rosatom, 300 işletmeyi ve yaklaşık 250 bin çalışanı 
bünyesinde barındırıyor. Şirket, nükleer enerjiye ek 
olarak, nükleer tıp, araştırma reaktörleri, kompozit 
malzemeler, süper bilgisayarlar ve yazılım, rüzgâr 
enerjisi gibi diğer iş alanlarında da projeler yürütüyor. 
Şirket:  

 9 10 yıllık bir dönem için 133 milyar dolardan 
fazla sipariş portföyüne sahip.

 9 Dünya çapında NGS inşaatında 1. sırada: 12 ül-
kede 33 güç ünitesi ve Rusya’da 7 güç ünitesi 
farklı uygulama aşamalarında bulunuyor. 

 9 Uranyum zenginleştirilmesinde birinci sırada 
yer alıyor. 

 9 Uranyum yataklarında ise ikinci sırada. 
 9 Küresel nükleer yakıt pazarında yüzde 17’lik 

paya sahip.
 9 Dünyadaki tek III+ nesil reaktör filosuna sahip. 
 9 Dünyadaki tek ticari amaçlı gelecek nesil hızlı 

reaktör BN-800’e sahip.
 9 Dünyadaki tek nükleer buzkıran filosuna sahip.
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lede de önemli bir rol oynayacaktır. Bu tecrübenin 
nükleer enerji alanında yetkin, uluslararası çapta 
söz sahibi insan kaynağımızın yetişmesine de cid-
di katkısı olacak. Nitekim şu an yüzlerce gencimiz 
Rusya’daki üniversitelerde nükleer enerji konusun-
da öğrenim görüyor. Bu gençlerimiz, öğrenimlerini 
tamamladıktan sonra ülkemize dönerek önemli gö-
revler üstlenecektir” dedi. Erdoğan, Türkiye’nin pek 
çok yatırımı ve eseri gibi yarım asırlık hayali Akkuyu 
projesini hayata geçirmenin de kendilerine nasip ol-
duğuna işaret etti. 

Putin: “350’yi aşkın şirket tedarik listesinde”
Rusya Devlet Başkanı Putin de, Akkuyu’nun  son 

derece önemli bir proje olduğuna işaret ederek, “Bu 
yenilikçi projeyle Türkiye nükleer sektörünü kuruyor. 
Türkiye gelişmiş bir ülke, bu da Türkiye için yeni bir 
basamak. Güvenlik standartları da en yüksek ola-
cak. Bu santralin devreye girmesi Türkiye’nin potan-
siyelini de artıracaktır. Uzmanların görüşüne göre, 
santral Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 10’unu 
karşılayacak. 350’yi aşkın şirket, tedarik listesine 
dahil olmak istiyor. Bu projeyle her iki ülkede de iş 

imkanı yaratılacaktır. Yüksek kalifiyeli uzmanların 
yetiştirilmesinde de iş birliği yapmak istiyoruz. Rus 
üniversitelerinde 220’yi aşkın Türk öğrenci nükleer 
teknoloji eğitim alıyor. Son derece iddialı bir hede-
fimiz var; 2023 yılında ilk blokun hizmete girmesini 
planlıyoruz” dedi. 

Bakan Albayrak: “63 yıllık rüya” 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak 

da törendeki konuşmasında “63 yıllık rüyanın ger-
çekleşmesinde en önemli kavşakta duruyoruz. Bu-
gün tarihi bir ana hep birlikte şahit oluyoruz. Bugün 
burada 20 milyar dolarlık maliyetiyle Türkiye Cum-
huriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en büyük projesi-
nin temelini atıyoruz. 7 gün 24 saat sıfır emisyonla 
elektrik üretimi gerçekleştireceğiz. Birçok alanda 
kazandıracağı nükleer teknoloji kapasitesini de dü-
şününce önemli bir miladı yaşadığımız açıktır. İn-
şaatın başlamasıyla 10 bin kişilik istihdam olacak, 
işletmeye başlayınca 3 bin 500 kişi çalışıyor olacak. 
Sanayimize milyarlarca dolarlık iş imkanı oluşacak” 
şeklinde konuştu. 

batıdaki reaktör SayıSı azalıyor 
Dünyadaki enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 

11’i nükleer enerjiden sağlanıyor. 12 ülke ise 

ihtiyacının yüzde 30’undan fazlasını nükleer 

santrallerden karşılıyor.

Dünyadaki 549 nükleer santralin yarısından 

fazlası Kuzey Amerika ve Avrupa’da bulunuyor. 

Batıda nükleer reaktör sayısı azalırken Uzak-

doğu’da artıyor. 2018 yılı verilerine göre, Çin’de 

18 yeni reaktör inşa ediliyor. İkinciliği ise altışar 

santral ile Hindistan ve Rusya izliyor. 

AB üyesi 14 ülkede toplam 130 nükleer re-

aktör bulunuyor. Fransa, 58 nükleer reaktörle 

birinci sırada bulunuyor, bu ülke enerji ihti-

yacının yüzde 70’inden fazlasını nükleerden 

sağlıyor. İkinci sırada ise 15 reaktör ile İngilte-

re var. Daha sonra ise 10 ile reaktör ile İsveç, 8 

reaktörle de Almanya sıralanıyor. Almanya ve 

Fransa, Fukuşima faciasının ardından reaktör 

sayısını azaltma kararı aldı. 

ABD liderliği bırakmıyor 
Nükleer reaktörler ve üretim kapasitesi 

bakımından Amerika Birleşik Devletleri dün-

yada birinci sırada. 100 reaktörün faal oldu-

ğu ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık beşte 

biri nükleer güçten karşılanıyor. Kanada 19 

reaktörle ikinci sırada yer alıyor. Meksika’daki 

santral sayısı ise 6… 

Asya’da ise Rusya ve Çin’in yanı sıra Ja-

ponya ve Güney Kore de nükleer enerji zengi-

ni. Rusya’da 36 faal reaktör bulunuyor. Rusya, 

2030 yılına kadar enerji üretiminde nükleer 

payını yüzde 30’a çıkarmayı planlıyor. 

IRENEC 2018
8. ULUSLARARASI 
%100 YEN‹LENEB‹L‹R 
ENERJ‹ KONFERANSI 
7-9 MAYIS 2018
MALTEPE TÜRKAN SAYLAN 
K Ü L T Ü R  M E R K E Z İ 
İ S T A N B U L

7-9 Mayıs 2018 tarihlerinde birlikte olalım

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

• Kentlerde ve ülkelerde yenilenebilir enerjiye 
geçiş süreçlerini belirlemek için,

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

• Konferansın sonuçlarını hayata geçirmek 
üzere iş birliği yapmak için 

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

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

IRENEC 2018’e DAVET EDİYORUZ.

w w w. irenec .org  •  w w w.eurosol ar.org .tr   •  w w w.power ingcommunit ies .org

Resmi Havayolu
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nutlarda elektrik fiyatları yüzde 2.79, ticarethaneler-
de yüzde 2.15 ve sanayide (OG) yüzde 2.81 oranında 
arttı. Enerji kaynakları, vergi ve fonlar diğer unsur-
lar eklendiğinde zammın tüketiciye yüzde 2.9 ora-
nında yansıyacağını belirtti. Elektriğe en son zam, 1 
Ocak’ta yüzde 8.8 düzeyinde yapılmıştı.

EPDK Başkanı Yılmaz: Küçük düzeyli zam 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Baş-

kanı Mustafa Yılmaz, zam kararı sonrasında yaptığı 
açıklamada; elektrik fiyatlarının serbest piyasa ko-
şullarında belirlendiğini, dövizde ve petrol fiyatların-
da yaşanan artışların elektrik birim üretim maliyet-
lerini etkilediğini söyledi. 

Yılmaz, ortaya çıkan maliyet artışlarının biriktiri-
lerek yıl sonunda toplu olarak yansıtılmasının doğru 
olmayacağına dikkat çekerek, “Bu durumdan hem 
vatandaşımız zarar görür hem de sektörümüz... 
İhtiyaç hasıl olması halinde küçük düzeyli bu tip fi-
yat artışlarını uygulamak hem tüketicimiz hem de 
sektörümüz için daha doğru olacaktır” diye konuş-
tu. Enerji kaynakları, Yılmaz’ın da işaret ettiği gibi 
bundan böyle üçer aylık dönemlerde elektrik fiyat-
larının yüzde 3-4 aralığında maliyetleri yansıtacak 
biçimde artabileceğini söyledi. 

Türkiye’de elektrik fiyatları; 1 Ocak, 1 Nisan, 1 
Temmuz ve 1 Ekim olmak üzere 3’er aylık dönem-
lerde maliyetlerdeki değişiklik dikkate alınarak, ye-
niden hesaplanıyor. Maliyetler azalmışsa fiyatlar 

düşüyor, tersi durumda fiyatlar artıyor.

Son kaynak tarifesi de uygulamada
Büyük miktarlı elektrik tüketen sanayicileri çok 

yakından ilgilendiren “son kaynak tedarik tarifesi” 
de 1 Nisan’da yürürlüğe girdi. Kullanacağı elektrik 
için öngörülen sürede anlaşma yapmayan sanayici, 
elektriğini son tedarik tarifesi üzerinden alacak. Bu 
durumda fiyatın kilovatsaat başına en az 3-4 kuruş 
düzeyinde artması ve 25-26 kuruşa kadar çıkması 
bekleniyor. Kaynaklar, son kaynak tedarik tarifesin-
de piyasa takas fiyatlarının (PTF) dikkate alınacağını 
belirterek, “Piyasa takas fiyatının megavat başına 
170 TL düzeyinde olacağı dikkate alındığında, YEK-
DEM’den 50 TL maliyet gelir. Bir de tedarikçilerin 
yüzde 12-13 aralığında karı söz konusu. Bu durum-
da birim elektrik fiyatı kilovat olarak en az 25 kuruş 
olacaktır” dedi.  

Enerji yönetimi, bu yıl elektrik  tarifelerinde yeni 
bir yöntemi hayata geçirmeyi hedefliyor. Buna göre, 
elektriğe birikmiş maliyetleri karşılamak için bir de-
fada yüksek oranlı zam yapmak yerine 3 ayda bir 
küçük küçük zam yapılması planlanıyor. Bunun ilk 
adımı da mart ayının sonuda atıldı. Elektriğe, 1 Ni-
san’dan geçerli olmak üzere nisan-mayıs-haziran 
ayları için yüzde 2.9 oranında zam yapıldı. Enerji Pi-
yasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) konuya ilişkin 
kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, ko-

Yeni dönem başladı 
Elektrik zamları aylık hale gelebilir

Enerji yönetimi, yeni bir karar alarak elektriğe zam yapılıp yapılmayacağına her ay karar verecek. Eski 
sistemde bu değerlendirme üç ayda bir yapılıyordu. Bürokrasi ilk adımı mart ayının sonunda atarak 
zammı yaptı. Diğer zam aylarının ise temmuz ve ekim olacağı konuşuluyor

GAZ İThALAT MALİYETLERİ ARTTI
BOTAŞ’ın da doğal gaz alım maliyetlerindeki artışı 
yansıtması bekleniyor. Kaynaklar,  BOTAŞ ve özel 
sektörün gaz ithalat fiyatlarının 1 Nisan’da arttığı-
nı anımsatarak, “BOTAŞ, Rusya’dan ithal ettiği her 
1000 metreküp doğal gaza yılın ilk çeyreğinde 220-
225 dolar ödüyordu. İkinci çeyrek için bu fiyatın 
240-250 dolar aralığına kadar çıkacağı hesaplanı-
yor. Özel sektör de 200 dolar düzeyinden 220-225 
dolara gaz ithal etmeye başlayacak” dedi.
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Genişlemeler

3

Son 10 yılda toplam 210 ilçeye doğal gaz arzı sağlanırken, 2017 yılında 101 ilçe ve beldeye doğal gaz arzı sağlanmıştır. 2017 yıl sonu
itibariyle Türkiye’de 78 il, 426 ilçe ve beldede doğal gaz kullanılmaktadır.
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2007-2017 Yılları Arası Arz Sağlanan İlçe Sayıları 
Son 10 yıllık dönemde
Türkiye’de yılda ortalama 21
ilçeye doğal gaz arzı
sağlanırken, 2017 yılında
ortalamanın 4,5 katı ilçe ve
beldeye doğal gaz arzı
sağlanmıştır.

Türkiye Yıllık Ortalama Doğal Gaz Arzı 
Sağlanan İlçe Sayısı (21)

Genişleme çalışmaları kapsamında yer alan ilçe ve beldelere 2017 yılında yaklaşık 500 Milyon TL tutarında yatırım yapılmıştır. Bu
yatırım sonucu, 2.3 milyon vatandaşa doğal gaz dağıtım şebekesi ulaşmıştır. 2018 yılı genişleme yatırımları takviminde 98 ilçe ve
belde yer almaktadır.2018 yılında yaklaşık 700 Milyon TL tutarında yatırım öngörüsü bulunurken, dağıtım şebekesinin 2,5 milyon
vatandaşa daha ulaşarak toplamda 64,5 milyon kişiye ulaşması beklenmektedir.

Genişleme yatırımları tamamlandığında Türkiye’de 81 il, 554 ilçe ve 
beldede  doğal gaz kullanılıyor olacaktır. 

98 30
2018     2019   
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Abone Sayısı

5

2017 yıl sonu itibariyle toplam doğal gaz abone sayısı 14.162.930’a ulaşmıştır. Konut abone sayısı 13.610.325, serbest tüketici sayısı
552.605’e yükselmiştir. 2017 yılında Türkiye doğal gaz dağıtım sistemine 1.162.691 yeni abone dahil olmuştur.
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2013-2017 Yılları Arası Abone Sayısı
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2013-2017 Yılları 
Arasında

Abone Sayısı Farkı: 
4.306.606

Büyüme: %44

Serbest Tüketici 
Sayısı Son 5 Yılda 
%33 Büyümüştür.

Konut Abone

Serbest Tüketici

2007-2017 yılları arasında ortalama 677.181 abone alımı gerçekleşirken, son 4 yıllık dönemde Türkiye
ortalamasının üzerinde abone alımı gerçekleşmiştir. 2017 yılında Türkiye ortalamasının %72 üzerinde
abone alımı gerçekleşmiştir.

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) tara-
fından açıklanan “2017 Yılı Doğal Gaz Dağıtım Sektörü 
Raporu’na göre, geçen yıl Türkiye’nin şebeke uzunluğu 
yüzde 10 büyüyerek 130 bin km’yi aştı. Rapor, 2013-2017 
yılları arasında doğal gaz abone sayısı artışının ise yüzde 
44 olduğunu belirtiyor. 

Raporda öne çıkan başlıklar şöyle: 
 � Doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2017 yılı yatırımlarıyla 
şebeke uzunluğu yüzde 10 büyüyerek 130 bin 585 km 
oldu. Doğal gaz dağıtım şirketlerinin boru hattı uzun-
luğu dünyanın çevresini 10 kez dolaşacak uzunlukta.

 � Şebeke büyümesine paralel olarak abone sayısı 2016 
yılına göre yüzde 9 büyüdü. Aktif doğal gaz kullanıcı 
sayısı ise yüzde 9,7 oranında arttı. 

 � 2017 yılında 101 ilçeye ve beldeye doğal gaz arzı sağ-
landı. 2007-2016 yılları arasında yıllık ortalama 21 il-
çeye doğal gaz arzı sağlandığı düşünüldüğünde, 2017 
yılında yapılan yatırımlar bir rekor niteliği taşıyor. 

 � 2018  yılı sonunda  81  ilde doğal gaz arzı sağlanmış 
olacak. 2019 yılı sonunda kadar 128 yeni ilçeye daha 
doğal gaz arzı sağlanarak toplam ilçe sayısının yüzde 
58’ine doğal gaz ulaşmış olacak.

 � 2013-2017 yılları arasında doğal gaz abone sayısı ar-
tışı yüzde 44 olarak gerçekleşti. Serbest tüketici sayı-
sı ise aynı dönemde yüzde 33 büyüdü. 

 � 2017 yılında en çok doğal gaz abonesi alınan iller, 
İstanbul, Ankara ve İzmir oldu, aboneliğe talebin en 
fazla olduğu ay ise kasım olarak kayıtlara geçti. 

 � 2017 yılı yatırımlarıyla doğal gazın ulaştığı nüfus bir 
önceki yıla göre yüzde 4 büyüyerek 61,9 milyon, aktif 
doğal gaz kullanan nüfus ise 47,9 milyon olarak ger-
çekleşti. 

 � 2017 yılında konutlarda doğal gaz tüketimi yüzde 15 
artış göstererek 13,3 milyar m3’e ulaştı. Sanayide ar-

tış ise yüzde 7 oldu. 
 � 2017 yılında hane başı tüketimin en yüksek olduğu 
il 1634 m3/yıl ile Ardahan, en düşük olduğu il ise 820 
m3 ile Antalya oldu. İstanbul’da hane başı tüketim 948 
m3, Ankara’da ise 1099 m3/yıl ortalama hane tüketi-
mi gerçekleşti. 

 � 2017  yılında doğal gazla ısınan ortalama bir hane 
için  1220 TL  maliyet oluştu. Aynı kaloriyi  kö-
mür ile 1737 TL’ye fuel-oil ile 2999 TL ile elde etmek 
mümkün. 2017 yılı Kasım ve Aralık aylarında konut 
doğal gaz faturalarında yüzde 25 azalma yaşandı.

 � 2017 yılında Türkiye’de 13 milyon 610 bin 325 konut 
abonesi tarafından 13,3 milyar m3 doğal gaz tüketildi.

 � 2017 yılında doğal gaz kullanan bir hanenin ortalama 
karbon salımı değeri 2,2 ton oldu. Doğal gaz kullanımı 
ile hane başı yüzde 50 daha az karbon salımı sağ-
landı. 

Doğal gaz dağıtım sektörü 
1.7 milyar TL yatırım yapacak

GAZBİR tarafından açıklanan “2017 Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Raporu”na göre, 2017 yılında 
Türkiye’de 13 milyon 610 bin 325 konut abonesi 13,3 milyar m3 doğal gaz tüketti. Doğal gazla 
ısınan ortalama bir hanenin yıllık maliyeti ise 1220 TL oldu. GAZBİR, sektörün gelecek yıl 
yapacağı toplam yatırım tutarını ise 1.7 milyar TL olarak açıkladı

GAZBİR’İN 2018 BEKLENTİLERİ
 �2018 yılında dağıtım şirketleri tarafından yaklaşık 1,7 mil-
yar Türk Lirası tutarında yatırım yapılacağı öngörülüyor. 
Bu tutarın, yaklaşık 700 milyon TL’si kısmı genişleme ça-
lışmaları kapsamında kullanılacak.
 �2018 yılında Hakkari, Şırnak ve Artvin’e doğal gaz arzı 
sağlanmasıyla Türkiye’nin 81 ilinde 524 ilçe ve beldesinde 
doğal gaz hizmeti vatandaşlara ulaşmış olacak.
 �Genişleme yatırımları kapsamında 98 yeni ilçe ve beldeye 
doğal gaz arzı sağlanması hedefleniyor. 
 �2018 yılında 2,5 milyon yeni vatandaşa dağıtım şebekesi 
ulaşacak, 64.5 milyon vatandaş bu hizmetten yararlanır 
hale gelecek.
 �Türkiye’nin 2018 yılı Türkiye toplam doğal gaz talebi yak-
laşık 51,9 milyar m3 olacak. 
 �Toplam abone sayısının 15 milyonun üzerine çıkması ve 
konutlarda 13 milyar m3 civarında bir tüketim öngörüsü 
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Tüketim

10

2017 yılında konutlarda doğal gaz tüketimi 2016 yılına göre %14,5 artarak 13,3 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir.
Konutlarda tüketim artışının sebepleri yılın ilk 4 ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi ve
konut abone sayısındaki artışlardır. Konut tüketiminde meydana gelen artışın büyük bir kısmı 2017 yılının ilk 4
ayında gerçekleşmiştir.
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Milyon-m3 Sıcaklık-° C2017-2016 Yılları Konut Tüketimi ve Sıcaklık Grafiği

Konut abonesi sayısında meydana gelen değişimler bir
sonraki yılda etkisini göstermektedir. Yeni aboneler tam
kapasite doğal gaz kullanmamaktadır. Bundan dolayı 2017 yılı
içerisinde 2016 yılında sisteme dahil olan 850 bin abonenin
etkisi gözlemlenirken, 2018 yılında ise 2017 yılında dağıtım
sistemine dahil olan 1,1 milyon konut abonesinin tüketimde
etkisi olacağı öngörülmektedir.

2017 Yılının İlk 4 Ayı 
2016 Yılı Aynı 

Dönemine Göre 2°C 
Soğuk Geçerken, 

Konutlarda 2 BCM 
Talep Artışı Olmuştur.

2017 Aralık Ayı 2016 Yılı 
Aynı Dönemine Göre 
5°C Sıcak Geçerken, 

Konutlarda 400 MCM 
Talep Azalışı Olmuştur.

Doğal Gaz ve Çevre

17

2017 yılında Türkiye’de 13.610.325 konut abonesi
tarafından 13,3 milyar m3 doğal gaz tüketilmiştir.
Doğal gaz olmayan hanelerde kömür ve diğer
yakıtlar tercih edildiği kabul edilerek yapılan
hesaplamalara göre 2017 yılında Türkiye konut
kaynaklı karbon salımı 66,3 milyon tondur.
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Tüm Konutlarda Doğal Gaz 
Kullanılsaydı Karbon Salımı 2017 Yılı Konut Karbon 

Salımı
Tüm Konutlarda Kömür 

Kullanılsaydı Karbon Salımı

2017 Yılı Karbon Salımı Değerleri
Milyon Ton

Doğal Gazın 
Konutlarda 

Kullanımını Ülke 
Genelinde 

Yaygınlaştırarak 
Karbon 

Emisyonumuzu 
(Konut Kaynaklı) 
%23 (14,8 Milyon 

Ton) Azaltmak 
Mümkün. 

66,3 Milyon Ton

Konutlarda Kömür 
Yerine Doğal Gaz 
Kullanımı İle 2017 
Yılında Konutlarda 

30.4 Milyon Ton 
Karbon Salımı 

Tasarrufu Olmuştur.

30,4 Milyon Ton Karbon Salımı Tasarrufu Eş Değerleri

2017 yılında doğal gaz kullanan bir hanenin ortalama karbon
salımı değeri 2,2 tondur. Doğal gaz yerine kömür ve diğer
yakıtlar tercih edilseydi hane başı karbon salımı ortalama 4,3
ton civarında olacaktı. Doğal gaz kullanımı ile hane başı %50
daha az karbon salımı sağlanmıştır.

2,1 Ton 
Karbon 
Salımı 

Tasarrufu
Eş Değerleri

16 adet 45 kg propan
tüpün kullanılması

10.000 Km/Yıl yol yapan 
4-kapılı orta sınıf bir 

aracın emisyon değeri 

71 adet LED ampülün sağladığı 
emisyon tasarrufu(1 yıl 

süresince)

100 ağacın bir senede 
temizleyebileceği karbon salımı 

değeri
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Yenilenebilirin OECD’deki 5’li
OECD ülkelerinde yenilenebilir 

enerji üretimine katkıda bulunan ilk 
5 ülke, başta 50 TWh ile ABD olmak 
üzere, Almanya, Japonya, İngiltere 
ve Kanada şeklinde gerçekleşti. 
ABD’de, özellikle güneş ve rüzgar 
enerjisi neredeyse eşit üretime 

ulaşırken Almanya, İngiltere ve Ka-
nada tarafında rüzgar daha fazla 
elektrik üretti ve Japonya ise daha 
çok güneş enerjisinden yararlan-
dı. En yüksek büyüme oranları ise 
Lüksemburg (başta rüzgar) ve Şi-
li’de (Yüzde 50’den fazla rüzgar ve 
güneş) gerçekleşti.

Düşük yağışlar Avrupa’daki 
hidro elektrik üretimini 
vurdu

2017 yılında OECD ülkelerin-
deki toplam hidroelektrik üretimi 
yüzde 0,5 artışla 1.464,6 TWh ola-
rak gerçekleşti. Ancak OECD ülke-
lerinde mevcut potansiyelin çoğu 
kullanıldığında bile hidroelektrik 
kapasitesi son 15 yıldır neredeyse 
sabit durumda. Bu durum, fark-
lı iklim özelliklerine sahip OECD 
bölgelerinde hidroelektrik üreti-
minin değişiklik göstermesinden 
kaynaklanıyor. Örneğin; OECD 
Amerika’daki en büyük iki hidro 
üretici olan Kanada ve ABD’deki 
yoğun yağışlar nedeniyle yüzde 
7,9’luk bir artış kaydedildi. Asya/
Okyanusya’da, Japonya ve Kore, 
Avustralya ve Yeni Zelanda’daki 
düşüşleri iptal ederken, Avru-
pa’daki hidro kaynaklar özellikle 
Akdeniz’deki ülkelerde yüzde 8,4 
azaldı. Özellikle, Portekiz ve İs-
panya, çok düşük yağış nedeniy-
le yüzde 55,5 ve yüzde 47,5 gibi 
önemli düşüşler yaşadı. OECD 
ülkelerindeki en büyük hidro 
kaynaklı üretim artışı Letonya’da 
görüldü. 2016 yılına göre yüzde 
73’lük bir yükselişle 2017 yılında 
ülkedeki elektrik üretiminin yarısı 
hidro kaynaklardan sağlandı ve 
ülkenin elektrik ticareti için fazla 
sağlandı.

Nükleer elektrik güçten 
düşüyor

OECD’deki toplam nükleer 
elektrik üretimi 2017 yılında yüz-
de 0,8 diğer bir ifadeyle 15,5 TWh 
düşüşle 1. 856,1 TWh şeklinde 
gerçekleşti. Amerika kıtasında 
önemli bir düşüş gözlenmezken 
OECD Asya/Okyanusya’da özellik-
le Japonya’daki artışa rağmen Fu-
kuşima sonrası nükleer enerjinin 

2017 yılında OECD’nin net 

elektrik üretimi 2016 yılına göre 

yüzde 0,8 büyüme gösterdi. Jeo-

termal, güneş ve rüzgar gibi yeni-

lenebilir kaynaklarda yüzde 16,7 

oranında büyüme görülürken di-

ğer yanıcı olmayan yenilenebilir 

enerji kaynakları ve hidro kullanı-

mında yüzde 0.5 kat artış meyda-

na geldi. Kömür, doğal gaz, petrol 

ürünleri gibi yanıcı yakıtların ve 

nükleer kullanımının ise sırasıyla 

yüzde 1 ve yüzde 0.8 oranında dü-

şüş gösterdiği açıklandı.

Jeotermal, güneş, rüzgar ve 

diğer yenilenebilir enerji kaynak-

larından elde edilen OECD ülke-

lerindeki toplam üretim, 147.2 

TWh’lik bir artışla 2017 yılında 

1030.3 TWh’ye yükseldi ve yüzde 

16.7’lik bir artış gösterdi. Bu oran, 

son 10 yılda OECD ülkelerinde bu 

kategoride görülen en büyük ar-

tış. OECD Asya/Okyanusya ülke-

leri yüzde 19.4 artış ile 17.1 TWh; 

OECD Avrupa yüzde 14.9’luk bir 

artış ile 64.3 TWh; OECD Amerika 

yüzde 18.2’lik artış ile 65.3 TWh 

ile en çok büyümenin görüldüğü 

ülkeler arasında yer aldı.

OECD’den yenilenebilir eğilimler

Uluslararası Enerji Ajansı’nın aylık verilerle hazırladığı elektrik eğilimleri raporuna göre, 2017 yılında 
OECD ülkelerinde toplam 54,1 TWh olarak gerçekleşen güneş enerjisinden elektrik üretimi ile rekor 
kırıldı. OECD’nin net elektrik üretimi 2016 yılına göre yüzde 0,8 büyürken son 10 yılda görülen en 
yüksek artışın kaynakları; jeotermal, güneş ve rüzgâr oldu. Elektrik üretiminde fosil yakıt ve nükleer 
kullanımı ise OECD genelinde düşüşe devam ediyor
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Kaspersky Lab çözümleri tarafından korunan ener-
ji kurumlarındaki endüstriyel kontrol sistemlerinin 
(ICS - Industrial Control Systems) yaklaşık yüzde 40’ı 
2017’nin ilk yarısında en az bir kez zararlı yazılım sal-
dırısına uğradı. Bunları yüzde 35,3 ile mühendislik ve 
ICS entegrasyon ağları takip ediyor. Kaspersky Lab’in 
‘Endüstriyel Otomasyon Sistemleri için 2017’nin ikin-
ci yarısındaki Tehdit Alanı’ adlı en son raporundaki en 
önemli bulgulardan biri olan bu oranlar, diğer sektörleri 
büyük ölçüde geride bırakıyor. Diğer sektörlerde ise ICS 
bilgisayarlarının ortalama yüzde 26 ila 30’u saldırıya 
uğradı. Tespit edilen saldırıların büyük çoğunluğunun 
kazara yapıldığı belirlendi.

Endüstriyel tesislerin siber güvenlik sorunları üre-
tim süreçlerini etkileyip zarara neden olacak sonuçlara 
yol açabiliyor. Farklı endüstrilerin tehdit alanlarını ana-
liz eden Kaspersky Lab ICS CERT, ICS bilgisayarlarının 
neredeyse tüm sektörlerde düzenli olarak siber saldırı-
ya uğradığını tespit etti. 

Ancak bu konuda enerji kurumları yüzde 38.7, mü-
hendislik ve ICS entegrasyon şirketleri ise yüzde 35.5 
ile en çok saldırıya uğrayan iki sektör. Saldırıya uğra-
yan ICS bilgisayarı sayısının 2017’nin ikinci yarısında en 
fazla artış gösterdiği (2017’nin ilk yarısına kıyasla) sek-
tör, yüzde 31.1 ile inşaat sektörü oldu. İncelenen diğer 
sektörlerde (üretim, ulaşım, kamu, gıda, sağlık, vb.) ise 
saldırıya uğrayan bilgisayarların oranı ortalama yüzde 
26 ila 30 arasında değişti. 

Sistemleri koruyacak önlemler alınması şart
Uzmanlara göre enerji sektörü, otomasyon çözüm-

lerini geniş ölçekli kullanmaya ilk başlayan ve bilgisa-
yarların en çok kullanıldığı sektörler arasında yer alıyor. 
Son yıllarda gerçekleşen siber güvenlik vakaları ve he-
defli saldırıların yanı sıra getirilen düzenlenmeler, güç 
ve enerji şirketlerinin siber güvenlik ürünleri kullanma-
ya ve operasyonel teknoloji (OT) sistemlerini koruyacak 
önlemler almaya başlaması gerektiğini ortaya koyuyor. 

Modern güç şebekeleri, en yaygın endüstriyel nes-
ne ağlarından biri. Ağa bağlı çok sayıda bilgisayar bu-
lunması, Kaspersky Lab ICS CERT istatistiklerinin de 

gösterdiği gibi siber tehditlere olabildiğince açık olun-
masına neden oluyor. Mühendislik ve ICS entegrasyo-
nu şirketlerinde saldırıya uğrayan ICS bilgisayarlarının 
yüksek oranı da bir diğer ciddi sorun. Son yıllarda teda-
rik zincirlerine yönelik gerçekleştirilen yıkıcı saldırılar 
da bu sorunun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

İnşaat sektöründe saldırıya uğrayan ICS bilgisayar-
larının oranının 2017’nin ikinci yarısında yüksek olması, 
bu kurumların da endüstriyel bilgisayarlarını koruma 
olgunluğuna sahip olmadığını gösteriyor. Bilgisayar 
destekli otomasyon sistemlerinin yeni olduğu bu ku-
rumlarda, endüstriyel siber güvenlik kültürü henüz ge-
lişme aşamasında. 

Farklı sektörlerde saldırıya uğrayan ıcS bilgisayar 
oranı*, 2017 1. yarı - 2. yarı karşılaştırması

geleceği konusundaki tartışmala-

ra paralel olarak Kore’nin azalan 

üretimine bağlanıyor. Avrupa’da, 

Almanya’daki nükleer jeneras-

yonun devam eden fazı ve Fran-

sa’daki operasyonel kesintilerle 

birlikte ana itici güç Belçika, İsviç-

re, Çek Cumhuriyeti ve İsveç oldu.

Avrupa’nın en büyük elektrik 
ihracatçısı yine Almanya

IEA’nın raporundaki toplam 

OECD elektrik ticareti, Avrupa 

ve Amerika kıtasındaki ticareti 

temsil ediyor. Amerika kıtasın-

daki elektrik ithalatı yüzde 2,6 

oranında azalırken ihracat ise 

yüzde 0,6 oranında artış göster-

di. Avrupa’da, 2017 yılında ihraç 

edilen elektrik yüzde 4,8 artışla 

406,4 TWh’ye yükselirken elektrik 

ithalatı yüzde 0.9 artışla 399 TWh 

oldu. Almanya, bir kez daha Avru-

pa’nın en büyük elektrik ihracat-

çısı olurken Fransa, net ihracatçı 

olarak kaldı ve 39 TWh’nin üze-

rinde ihracat gerçekleştirdi. Fran-

sa’nın 2015’ten bu yana düşük 

nükleer üretimi nedeniyle ihracat 

rakamlarının üçte iki oranında 

azaldığı belirtiliyor. Portekiz ve 

İrlanda, 2016 yılında elde edilen 

net ihracatçı statüsünü korurken 

İspanya, İsviçre ve Polonya daha 

fazla ithalata yönelen ülkeler 

oldu. İsveç ise elektrik ihracatın-

da hidro ve nükleer toparlanma 

ile desteklenen ülkeler arasında 

yer aldı. Türkiye, elektrik üreti-

minin beşte birinden fazlasını 

karşılayan hidro kaynaklı elektrik 

üretiminde görülen düşüşe rağ-

men 2010 yılından bu yana ilk kez 

2017 yılında olumlu bir ticaret 

dengesine sahip oldu. 

Enerji sektörü 2017’nin ikinci yarısında  
daha fazla saldırıya uğradı
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kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amaç-
lı kullanılması teşvik edilecek. Bu suretle üretilen 
elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak te-
darik şirketine satanlar vergiden muaf esnaf kapsa-
mına alınacak.

MTV’de yeni dönem başlıyor 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na, “taşıtların 

elektrik motorlarını imal eden fabrikalarca ulusla-
rarası normlara göre tespit edilen ve kilovat (kw) 
olarak ifade olunan azami güç” ifadesi, “motor gücü” 
tanımı olarak ekleniyor.

Kanunla, elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, 
arazi taşıtı ve benzeri taşıtlarla elektrik motorlu mo-
tosikletler Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamı-
na alınıyor. Bu araçlar, ilgili kanunun tarifesindeki 
muadil araçların vergi tutarının yüzde 25’i oranında 
vergilendirilecek.

Elektrik motorlu panelvan ve motorlu karavan-
lar, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına alı-
nacak. Bu araçlar da muadil araçların yüzde 25’i 
oranında vergilendirilecek.

Minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve 
benzeri taşıtlardan da sadece elektrik motoru olan-
lar, yaşları itibarıyla vergi tutarlarının yüzde 25’i 
oranında vergilendirilecek. Elektrik motorlu taşıt-
ların vergilendirilmesi için, Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanunu’nda yer alan vergilendirmeye etki eden de-
ğişkenler arasına “motor gücü” ibaresi eklenecek.

Baraj inşaatlarında kamulaştırma kararları 
Kanunla, baraj inşası için yapılan kamulaştırma-

lar sonunda, kamulaştırma sahasına mücavir mal-
ların sahiplerinin başvurusuyla; çevrenin sosyal, 
ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulup bozul-
madığı, ekonomik veya sosyal yönden yararlanılma-
sının mümkün olup olmadığı, kurulacak komisyon 
tarafından incelenecek.

Komisyonun yaptığı inceleme sonucunda, çevre-
nin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bo-
zulduğuna ve taşınmaz maldan yararlanılmasının 
mümkün olmadığına karar verilmesi halinde, taşın-
maz mal kamulaştırmaya tabi tutulacak.

Sanayi bölgeleri
Kanuna göre, organize sanayi bölgeleri ve küçük 

sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan su, kana-
lizasyon, arıtma, doğal gaz, elektrik, haberleşme 
tesisleri, yol yapımı gibi altyapı yatırımları ile küçük 
sanayi sitelerindeki iş yeri yapımına ilişkin mal tesli-
mi ve hizmet ifaları KDV’den istisna tutulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuo-
yunda ‘torba yasa’ olarak bilinen 7103 sayılı “Vergi 
Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka-
nun”u onayladı. Kanun, Resmi Gazete’nin mükerrer 
sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasadaki 
enerji düzenlemeleri yenilenebilir enerjiyi teşvikten, 
elektrikli araçların vergilendirilmesine, maden ka-
zasında yakınlarını yitirenlerin istihdamından nükle-
er enerji desteğine pek çok maddeden oluşuyor.

27 Mart 2018 tarihli ve 30373 Sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanan “7103 Vergi Kanunları ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun” enerji sektörüyle 
ilgili önemli değişiklikler içeriyor. Belli başlı değişik-
likler şöyle: 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına teşvik 
Apartmanlarda yer alanlar dahil olmak üzere, 

konutların çatı veya cephelerinin yenilenebilir enerji 

NÜKLEER SANTRALLER İÇİN TEŞVİK 
Türk Petrol Kanunu’nda, mücbir sebep tanımı ge-
nişletiliyor. Doğal afet ve savaş hallerinin yanı sıra 
kısmi veya genel seferberlik hali, genel salgın has-
talık, faaliyet ve yükümlülüklerin yerine getirilme-
sini engelleyen ve yükümlünün kendisi dışındaki 
nedenlerden kaynaklanan diğer benzeri hallerde, 
petrol işlemine etkileri oranında petrol hakkı sahi-
binin hak ve yükümlülükleri ertelenecek.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ve Japonya ile 
imzalanan nükleer enerji santrali yatırımları, Ba-
kanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yatırım-
larda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da öngörü-
len teşvik ve desteklerden yararlanabilecek.
Maden kazası kurbanlarının yakınlarına istihdam
Kanuna göre, 10 Haziran 2003 ila 13 Mayıs 2014 ta-
rihlerinde kömür ve linyit madenlerinin yer altı işle-
rinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigor-
talının eş ve çocuklarından biri, eşi ve çocuğu yoksa 
kardeşlerinden biri olmak üzere toplam bir kişi kamu 
kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.

27 Mart tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘torba yasa’da enerji sektörüyle ilgili 
önemli değişiklikler yapıldı. Yenilenebilir enerji kaynaklarına teşviğin önünü açan değişiklik, baraj 
inşaatlarında kamulaştırmayı kolaylaştırdığı gibi sanayi bölgelerine yapılacak enerji yatırımlarını da 
KDV’den muaf tutuyor…

Torba yasa enerji 
yatırımlarının önünü açacak
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ması nedeniyle zaman içinde görüşlerin nasıl şekil-
lendiği hakkında da bilgi sağlıyor. 

‘Türkiye enerji sisteminin en önemli sorunu ne-
dir?’ sorusuna 2016’da ankete katılanların yüzde 
38,6’sı ‘ithal enerjiye bağımlılık’ yanıtını verirken 
2017’de bu oran yüzde 21,8’lik bir kayıpla yüzde 
16,8 olarak gerçekleşti. Geçen yıl yüzde 30,8 oranla 
ikinci sırada yer alan ‘pahalılık’ ise yüzde 11’lik ar-
tışla yüzde 41,8’e yükselerek birinci sıraya yerleşti. 
Öte yandan, geçen yıl sadece yüzde 2,8 oranıyla alt 
sıralarda bulunan çevre sorunları bu yıl yüzde 13,6 
oranında artarak yüzde 16,4 oranıyla üçüncü sıraya 
yerleşti.

Sorun sıralamasında pahalılığın ilk sıraya yük-
selmesine rağmen, fiyatları makul bulanların oranı 
arttı. Geçen yıl, katılımcıların elektrik fiyatlarını na-
sıl bulduğu sorgulandığında yüzde 85,8 ‘yüksek ve 

çok yüksek’ cevapları verilirken, yüzde 12,6 elektrik 

fiyatlarını normal bulduğunu belirtiyordu. Bu yıl yük-

sek bulanların oranı yüzde 79,8, normal bulanların 

oranı ise yüzde 19 oldu. Aynı şekilde doğal gaz fiyat-

ları hakkında yöneltilen soruya verilen cevaplar ge-

çen yıl yüzde 64,6 ‘yüksek ve çok yüksek’, yüzde 13,7 

‘normal’ şeklinde iken, bu yıl bu oranlar sırasıyla 

yüzde 56,5 ve yüzde 19,4 olarak gerçekleşti. Enerji-

nin ucuz olmasının çok önemli olduğunu düşünenler 

de yüzde 41,6’dan yüzde 39’a geriledi.

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebi-
lir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 
(CESD) gerçekleştirdiği “Türkiye Toplumunun Enerji 
Tercihleri Araştırması”nın sonuçları, 20 Mart 2018 
Salı günü Cibali Kampüsü’nde düzenlenen, Kadir 
Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Duruka-
noğlu Feyiz, CESD Müdürü Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger 
ile proje çalışanları Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin, 
Prof. Dr. Meltem Ucal, Doç. Dr. Gökhan Kirkil ve Yrd. 
Doç. Dr. Emre Çelebi’nin katıldığı bir basın toplantı-
sıyla paylaşıldı.

Yerel, bölgesel ve küresel çapta enerji konusun-
da disiplinlerarası eğitim ve araştırma faaliyetlerini 
yürütmek amacıyla kurulan CESD, geçen yıl 12-27 
Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Tür-
kiye Toplumunun Enerji Tercihleri Anketi”ni, bu yıl 
12-29 Aralık 2017 tarihleri arasında Türkiye nüfusu-
nun genel temsiliyetine sahip 16 kent merkezinde 
ikamet eden, 18 yaş ve üzeri bin 235 kişi ile yüz yüze 
görüşülerek tekrarladı. Enerji kamuoyu araştırması, 
Türkiye’nin enerji tüketimi ve politikalarına ilişkin 
güncel verileri ortaya koyduğu gibi her yıl tekrarlan-

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(CESD) tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen, “Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri 
Araştırması”nın sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre halk enerji konusunda “dışa bağımlılık 
ve pahalılık” şikayetçi... 

Halk, enerjide 
dışa bağımlılık 
ve pahalılıktan 
şikayetçi
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Türkiye’nin en önemli sorunlarında ise ekonomi 
ön plana çıkarken, demokrasi de sıralamaya girdi. 
Geçen yılki ankette Türkiye’nin en önemli üç sorunu 
olarak, eğitim (yüzde 27), iç güvenlik (yüzde 21,9) ve 
ekonomi (yüzde 15,7) görülürken, bu yılki sıralama 
ekonomi (yüzde 21,9), eğitim (yüzde 19) ve demok-
rasi (yüzde 11,9) olarak değişti.

Enerji politikaları seçmenin oy verme 
eğilimlerini etkilemiyor

Anketin siyasete yönelik en önemli sonuçların-
dan biri ise, enerjide en büyük sorun pahalılık diyen-
lerin oranlarının başta AK Parti seçmenleri olmak 
üzere tüm parti seçmenlerinde artmış olması. Pa-
halılığı enerji sistemindeki en önemli sorun olarak 
görenlerdeki artışlar, son seçimlerde AK Parti’ye oy 
veren seçmenlerde yüzde 12,8 olarak gerçekleşir-
ken, CHP seçmenlerinde yüzde 5,9; MHP seçmen-
lerinde yüzde 9, HDP seçmenlerinde ise yüzde 2,6 
oldu. Geçen yıl CHP ve HDP ilk sıralarda yer alırken, 
bu yıl AK Parti seçmenlerinin yüzde 41,9 ile pahalı-
lığı en önemli sorun gören en büyük seçmen grubu 
olduğu görüldü.

Öte yandan, ‘Oy verirken partinizin enerji politika-
larını dikkate alır mısınız?’ sorusuna verilen olumlu 
yanıtlarda da ciddi artışlar gözlendi. ‘Dikkate almam’ 
diyenlerin oranı yüzde 11,2’lik kayba uğrarken, ‘Bi-
raz dikkate alırım’ diyenlerin oranı yüzde 12,9; ‘Çok 

dikkate alırım’ diyenlerinki ise yüzde 1,4 arttı.
Çevre duyarlılığı da arttı
‘Küresel iklim değişikliğine inanıyor musunuz?’ 

sorusuna evet cevabı verenlerin oranı yüzde 10 ar-
tarak yüzde 77,5’ten yüzde 87,5’ye çıktı. Türkiye’de 
enerjiden kaynaklanan en önemli çevre sorunu hâlâ 
hava kirliliği olarak görülürken, bitki örtüsünün bo-
zulması seçeneği yüzde 12,9 gibi ciddi oranda ar-
tarak ikinci sıraya yerleşti. 2016’da yüzde 19,8 ile 
ikinci sırada bulunan insan sağlığı ile üçüncü sırada 
bulunan iklim değişikliği ise oranları azalarak bir 
sıra geriledi. ‘Hangisinin küresel ısınmaya en fazla 
etkisi vardır?’ sorusuna verilen yanıtlardaki sırala-
ma 2016’da şehirleşme, enerji ve sanayi şeklinde 
iken, 2017’de sanayi (yüzde 43,5), şehirleşme (yüzde 
24,9) ve enerji (yüzde 10) oldu.

Evlerin yüzde 66’sında ısı yalıtımı yok
Araştırma kapsamında ortaya çıkan önemli ve-

rilerden biri de ısı yalıtımıyla ilgili. Ankete katılım 
sağlayanların geçen yıl yüzde 65,2’si bu yıl ise yüzde 
66,4’ü evlerinde ısı yalıtımı olmadığını belirtti. So-
ruları cevaplayanlardan yüzde 34,2’lik bir kesimin 
geçen yıl evlerinde ısı yalıtımı bulunurken, bu yıl bu 
oran yüzde 32,1 oldu. Anketin bu konuya ilişkin en 
önemli sonuçlarından biri, bu yıl da evlerde bulunan 
ısı yalıtımı oranının gelir ve eğitim düzeyiyle bağlan-
tılı olmasıydı.

KPMG her ay küresel petrol 
fiyatı oluşumunda etkili olan fi-
nansal piyasalar, makroekono-
mik koşullar, jeopolitik ve tekno-
lojik gelişmeler gibi dinamikleri 
göz önünde bulundurarak petrol 
ve gaz pazar analizi yapıyor. Mart 
2018 analizini değerlendiren 
KPMG Türkiye Enerji ve Doğal 
Kaynaklar Sektör Lideri Ümit 
Bilirgen, “Küresel ekonomilerin 
büyüme ivmesi petrol talebini ar-
tırıcı etki yaparken; büyümeden 
kaynaklı olarak artan enflasyon 
beklentisi ve tahvil faizlerinde gö-
rülen artış gibi makroekonomik 
etkiler ise petrol fiyat artışını bas-
kılıyor” dedi.

Bilirgen “Negatif yönlü sey-
reden piyasalarla birlikte petrol 
fiyatları da son dönemlerdeki 
zirve seviyelerinden geri çekil-
meye başladı. Bununla birlikte, 
dünya genelinde yaşanan güçlü 
büyüme, aynı zamanda petrol 
tüketiminin de artması anlamına 
geliyor. Goldman Sachs’ın tah-
minlerine göre, özellikle Çin’de 
devreye girecek olan brent petrol 

vadeli işlem sözleşmelerinin de 
etkisiyle petrol talebinin 2018’de 
de günlük 1,9 milyon varil üze-
rinde gerçekleşmesi bekleniyor” 
şeklinde konuştu.

Fiyatların gerilemesinde kaya 
petrolünün büyük etkisi var

Petrol fiyatlarını etkileyen en 
önemli faktörlerden biri olan kaya 
petrolüne de değinen Bilirgen, 
açıklamalarına şöyle devam etti: 
Kaya petrolü de mevcut finansal 
ve makroekonomik koşullardan 
etkileniyor ve ilave finansman 
kaynaklarına ihtiyaç duyuyor. Yıl 
boyunca petrol fiyatı ortalama 60 
dolar seviyesinde kalması halin-
de, kaya petrolü üreticilerinin sa-
dece mevcut üretimin korunması 
için gerekli finansman açığı 20 
milyar dolar civarında. Buna kar-
şın kaya petrolü ve gazı sektör-
deki dengeleri bozmaya devam 
ediyor. Kaya petrolünün dikkat 
çekici etkisiyle, küresel ham pet-
rol fiyatları son üç yılda 120 do-
lar seviyelerinden buralara kadar 
geriledi.”

Jeopolitik gelişmelerin de pet-

rol ve doğal gaz piyasaları tara-
fından yakından takip edildiğini 
belirten Bilirgen, “Örnek olarak, 
Trump’ın atadığı son üst düzey 
yetkililer, İran’a karşı sert bir tu-
tum takınılacağı beklentilerini 
artırdı. Bu gibi kısa dönem geliş-
melerinin piyasalarda kalıcı etki 
yapıp yapmayacağını zaman gös-
terecek” dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR FİYAT 
ARTIŞINI ENGELLİYOR

Bilirgen, “Uzun vadeli bir perspektif-
ten baktığımızda, ulaştırma sektörü-
nün gelecekteki elektrifikasyonuyla 
ilgili oldukça iddialı olan sektör 
beklentileri uzun vadeli petrol tale-
bi tahminlerini oldukça zorlaştırıyor 
ve petrol fiyatlarının uzun dönemde 
70 doların üzerinde seyretmesi ola-
sılığını oldukça düşürüyor” dedi.

KPMG’nin mart ayı petrol ve gaz analizinde dünya 
ekonomilerinde yaşanan büyümenin petrol talebini 
olumlu yönde etkilediğine ancak enflasyonist baskı 
etkisiyle düşüşe geçen sermaye piyasası faaliyetlerinin 
petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat 
çekiliyor. KPMG Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar 
Sektör Lideri Ümit Bilirgen, bu etkiler ışığında 
petrol fiyatlarının 2018’de ortalama 60 ile 65 dolar 
seviyesinde seyredeceğini düşünüyor…

Petrolde fiyat çıkmazı 
devam ediyor
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İncelememize Zohr bölgesinden devam 
edelim. 

Kuru gaz sahası olması hasebiyle sıvılaştırılma-
sının daha maliyetli olması, karaya ve potansiyel 
marketlere uzaklığı, en yakın bağlantı verilebilecek 
Zohr sahasında yeterli ek kapasitenin olmayışı, boru 
hattı ile taşıma noktasında da taşıma maliyetlerinin 
bir hayli yüksek olması gibi durumlar göz önüne 
alındığında, ekonomik ve teknik olarak geliştirilme-
sinin de çok zor olduğu görülecektir.

Bir ihtimal bu sahadan elde edilebilecek gaz 
Afrodit ile birleştirildikten sonra, farklı nakil ve pa-
zarlama opsiyonları gündeme gelebilecektir. Lakin 
yine de ortada zannedildiği gibi büyük bir potansiyel 
bulunmuyor. 

Bu sahadan da aşağıdaki grafikte görüldüğü 
üzere, Afrodit sahasında olduğu gibi bir üretim pro-
fili elde edilebilmesi beklenecektir. (Tabii varsayılan 
rezerv miktarları gerçekleştiği takdirde)

Tabii tüm bu aşamalar geçildiği durumda dahi 
Türkiye’nin olası bir müdahalesinin de olabileceğini 
dikkate almak gerekir.

Yani Türkiye’nin rızası olmadan bölgede üretim 
yapabilmek mümkün değildir!

Bu keşifle bölgede ne değişti? 
Ortaya konan (ve aslında henüz kanıtlanmamış 

ve spekülatif bir nitelikte olan) rezerv rakamları 
ve bu rakamlar ışığında tahmin edilebilecek olan 
üretim potansiyeli, bölgenin zaten çok da abartıla-
cak boyutta olmayan arz projeksiyonlarına yönelik 

önemli bir katkı yapmayacaktır. Yani yapılan keşif 
abartıldığı ölçülerde bir etkiye ve potansiyele sahip 
değildir. 

Yine de keşif ile ilgili daha fazla kanıtın sektörde 
paylaşılması, bölgede olası aramacılık yatırımlarını 
arttıracaktır. 

Fakat mevcut açıklamalar dikkate alındığında, 
daha ağır basan ihtimal; potansiyel rezervin ortaya 
konan rakamlara nazaran çok daha fazla düşük ola-
cağıdır.

Güney Kıbrıs’ın 6 numaralı parselinde bunlar ya-
şanırken, Doğu Akdeniz’de başka hangi önemli ge-
lişmeler yaşanıyor?

Bu keşfin yanı sıra Doğu Akdeniz’de:
 î Türkiye’nin bölgede izinsiz operasyonlara kalkı-
şan sondaj gemilerini askeri deniz unsurlarıyla 
engellemesi,

 î İsrail ve Mısır arasında planlanan gaz satış anlaş-
maları,

 î East Med Boru hattının inşasının 
ön teknik çalışmaları için AB’nin fon 
ayırdığı, 

 î Lübnan’daki arama rushatlarına 
yönelik İsrail’in tepkisi de değerlendiril-
mesi gereken gelişmeler arasında yer 
alıyor. 

Bu gelişmeler de sırasıyla yorumla-
nırsa;
•	 Türk Deniz Kuvvetleri; sözde 6 nu-
maralı ruhsatta sondaj faaliyetlerini ta-
mamladıktan sonra, 3 numaralı ruhsa-
ta intikal eden sondaj gemisini bölgede 
askeri bir tatbikat yapıldığı hususunda 
uyararak gözetim altına almış ve alı-
koymuştur. Bu alıkoyma süreci ve ope-

rasyonuna da birçok Batılı yetkili tarafından sözlü 
tenkitler kamuoyu ile paylaşılmıştır. Fakat Türki-
ye bu alıkoyma sürecinde hukuken başından beri 
haklıdır. Lakin, bu hakkı orada tatbikat ifa etmesi 
nedeniyle değil, Kuzey Kıbrıs’ın haklarını savun-
ması nedeniyle elde etmektedir. Yani Türkiye’yi 
temsil eden mercilerin hep bir ağızdan bu konu-
da net ve ortak bir tavır takınması gerekmektedir. 
Aynı şekilde, Güney Kıbrıs’ın hak iddia ettiği bütün 
deniz alanlarında Kuzey Kıbrıs’ın da hakkı olduğu 
gerçeğini ifade eden söylemlerini bundan sonraki 
süreçlerde de hayata geçirmeye devam etmesi 

Dergimizin bir önceki sayısında ENI Kıbrıs Ofisi ile 
Total’in ortak oldukları Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne 
ait olan 6 numaralı deniz arama bloğu (& Herodotus 
isimli basen) içerisinde yer alan Calpyso isimli yapı-
yı araştırmak ve test etmek amaçlı açtıkları arama 
(wildcat) kuyusu sonucunda olumlu sonuçlara ulaş-
tıkları açıklamalarını bilimsel veriler ışığında incele-
meye başlamıştık. Bu iki yazının temel dayanaklarını 

şu sorular oluşturuyor: 
1. Gerçek anlamda Türkiye ya da Kuzey Kıbrıs’ın de-

niz alanları ihlal edildi mi?
2. Yapılan keşif açıklaması teknik & ekonomik an-

lamda ne ifade ediyor?
3. Bu keşif neticesinde Doğu Akdeniz’de ne değişti 

ve bu değişikliklerin küresel arenada anlamı ne-
dir?

Doğu Akdeniz’deki gelişmeler 
nasıl yorumlanmalı?-2

89

DOĞU AKDENIZ GAZ POLITIKALARI

Grafik1 : Afrodit Sahası Olası Üretim Projeksiyonu

Not: Sahanın ilgili süreçler, ekonomik kısıtlar vb. teknik durumları dikkate 
alındığında, en erken 2025 yılında üretime alınabileceği (en iyi ihtimalle), yaklaşık 
3 yılda maksimum üretim seviyesi olan 7 milyar m3/yıl’a ulaşacağı ve bu seviyeyi 
7 yıl boyunca koruyabileceği varsayılmıştır.

Bir boru hattının inşası için uzun vadeli satış planları dikkate alınırsa, yıllık 5 
milyar m3’lük düzenli bir sevkiyat en fazla 10 yıl boyunca devam edebilecektir. 
(2026-2036 yılları arasında)

Bu miktar Türkiye’nin en azından 60 milyar m3/yıl olacak 2026 yılındaki 
talebi ile kıyaslandığında, talebin %8’i olduğu anlaşılacaktır.

(Not: Talebin beklenene kıyasla daha az olmasının en önemli sebebi Türki-
ye’de kurulması planlanan nükleer santrallerin faaliyete başlaması olarak öngö-
rülmüştür. Ayrıntılı bilgi için: http://www.tespam.org/aralik2015-rapor-rusya-
siz-gaz-denklemi-2015/) 

Yüzde 8’lik bir katkı çok da büyük bir anlam ifade etmemektedir. 
Her ne kadar yaklaşım çok tutarlı olmasa da, rezerv olduğu iddia edilen bü-

tün hacmin üretilerek satılmasından, 1000 m3 başına, bugünün koşullarında en 
iyi ihtimalle 100 $ kar edildiği varsayılırsa, toplam kar 11,5 milyar $ edecektir. Za-
ten derin su koşulları, sıfırdan inşa edilmesi gereken yüzey tesisleri, vergiler vb. 
koşullar da dikkate alındığında, 1000 m3 başına elde edilebilecek karın oldukça 
yüksek seviyede varsayıldığı görülecektir. Yani elde edilecek miktar, bir ülkenin 
güvenlik stratejileri dikkate alındığında çok da büyük bir anlam taşımamaktadır.

Diğer açıdan, 3. Arama Ruhsatı Ihale sürecinde de odaklanılan bölgede algı 

Grafik 1: afrodit Sahası Üretim Projeksiyonu (kaynak: doğu ak-
deniz Gaz Politikaları, oğuzhan akyener, tenva, 2017, s.89)

 KONUK YAZAR   
Oğuzhan Akyener
TESPAM Başkanı
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önemlidir.
•	 İsrail’de faaliyet gösteren Noble ve Delek şirketle-

ri ile Mısır’ın Dolphin Energy şirketi arasında 2020 
– 2030 yılları arasında yıllık ortalama 6,5 milyar 
m3’lük bir tedariği ön gören iki anlaşma imzalan-
dığı kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu tedarik hac-
minin karşılanması için ise Leviathan ve Tamar 
sahalarından elde edilen üretimin kullanılması 
planlanmaktadır. İletim hattı olarak da, henüz ke-
sinlik kazanmasa da, 9 milyar m3/yıl kapasiteyle 
Mısır’dan İsrail’e gaz sevkiyatı için inşa edilmiş ve 
hali hazırda pasif durumda olan Arish – Ashkelon 
boru hattının (Kaynak:  Doğu Akdeniz Gaz Politi-
kaları, Oğuzhan Akyener, TENVA, 2017, s.55) kul-
lanılması muhtemeldir.  Bu anlaşma arz ve talep 
potansiyeli nezdinde incelendiğinde; 

•	 İlgili yıllar arasında İsrail’in sürdürülebilir ihracat 
potansiyelinin 3 – 5 milyar m3’ler civarında oldu-
ğu düşünülürse, yıllık 6,5 milyar m3’lük bandın 
yakalanması bazı planlamalar sayesinde müm-
kün olabilecektir. Ayrıca sürekli bu hacmin aynı 
oranla tedarik edilmesi de beklenmeyecektir. Yani 
ilk yıllarda 8 milyar m3’ler civarında bir sevkiyat 
ile başlanırken, sonraki yıllarda bu sevkiyatın 4 
yada 4,5 milyar m3’lere düşmesi de söz konusu 
olabilecektir. Bunun için İsrail’in uzun vadeli ihraç 
projeksiyonlarının incelenmesi faydalı olacaktır. 
Bu projeksiyonlar için bknz: “Doğu Akdeniz Gaz 
Politikaları, Oğuzhan Akyener, TENVA, 2017, s.77”

•	 Fakat bu opsiyonun tercih edilmesi demek, İsra-
il’in kalan bütün ihraç potansiyelini Mısır’a yön-
lendireceği anlamına gelecektir. Yani İsrail’in dil-
lendirildiği gibi (tutarsız olan) East Med boru hattı 
üzerinden Avrupa’ya yada Türkiye’ye verebilecek 
gazı kalmayacaktır.

•	  Ayrıca Mısır’ın bu hacmi tedarik etmeyi kabul 
etmesi demek de; Mısır’ın iç tüketiminin bekle-
nenden çok daha fazla olacağı ve yeni sahalardan 
üretim planlarında bazı aksamalar yaşanacağı-
nın beklendiğini göstermektedir. Bu süreci anla-
mak için de bknz: “Doğu Akdeniz Gaz Politikaları, 
Oğuzhan Akyener, TENVA, 2017, s.39-58” 

•	 East Med Boru hattının inşasının ön teknik çalış-
maları için AB’nin fon ayırdığı hususu ise kabul 
edilebilecek fakat büyütülmeye değmeyecek bir 
husustur. Çünkü bütün gelişmeler ve teknik-e-
konomik koşullar bu projenin tutarsız olduğunu 

ortaya koymaktadır. Nabucco projesinin de bir za-
manlar çok fazla dillendirildiği fakat daha başlar-
ken kaynak konusundaki soru işaretleri sebebiyle 
tutarsız olduğu düşünülürse, East Med boru hattı 
fikri için de beklentilerin düşük tutulması tavsiye-
si yapılabilecektir.  Detaylı bilgi için bknz: “Doğu 
Akdeniz Gaz Politikaları, Oğuzhan Akyener, TEN-
VA, 2017, s.81”

•	 Lübnan – İsrail arasında yaşanan gerginliğin ne-
deni ise (aşağıdaki haritadan da görülebileceği 
üzere) 9 numaralı ruhsatı alan (Fransız) Total, 
(Rus) Novatek ve (İtalyan) ENI şirketlerinin bu 
ruhsatta sondaj faaliyetlerine başlayacak olma-
larıdır. İsrail ilgili sondaj ihtilaflı bölgeye 25 km 
uzaklıkta yapılacak olsa dahi, kendi haklarını ihlal 
ettiğini iddia etmektedir. Küçük çaplı askeri ma-
nevralar ve siyasi söylemlerle devam eden krizin 
sondaj çalışmalarının devam etmesi ile daha da 
derinleşmesi söz konusu olabilecektir.
Sonuç olarak, Doğu Akdeniz’de süreç ve yaşa-

nan gelişmeler beklentilerin dışında bir eğilim ser-
gilememektedir. Önemli olan gelişmelerin doğru ve 
tutarlı bir şekilde yorumlanarak, kararlı - milli bir 
duruşla, uzun dönemli adımlar atılabilmesidir. 

Harita 2: lübnan’daki arama ruhsatları http://lebanon-
gasnews.com/wp/israel-and-lebanon-offshore-block-9/) 

İnsanlığın sosyal dengesi, en büyük hasarı ala-
cak kısım olabilir. Değişen yağış düzenleri, şid-
detli fırtına ve seller, göç eden ve çoğalan ha-
şere sorunları, et ve bitki üretiminde azalmalar 

gelecekteki sorunlarımızdan bazıları. 2016’daki Zika 
virüsü salgınından sonra insanlar virüsü taşıyan siv-
risineklerden kaçmak için alçak kesimlerden dağlık 
alanlara gitme yolunu seçti. Benzer durumlar için 
yüksek rakımlı yerlere doğru bir göç hareketliliği de 
bekleyebiliriz.

İklim değişikliğinin neden olabileceği kaotik göç-
ler ve isyanlar nedeniyle gıda sorunları ve kıtlıklar 
baş gösterebilir. Gıdaya erişim zorlaşabilir. Büyük 
Okyanus’taki ülkelerde yağış ve akıntılardaki deği-
şimler nedeniyle bu sorunlar başladı. Bunlara ek 
olarak siyasi sorunlar ülkelerin başına dert olabilir. 
Sınır sorunları artarken insan göçleri salgın hasta-
lıkların daha da yayılması sonucunu getirecektir.

BM’nin eski genel sekreteri Ban Ki-Moon, küresel 
iklim değişikliğinin bir savaş kadar büyük bir tehdit 
teşkil ettiğini söylemişti. Moon, ayrıca ada ülkeleri-
nin ve kırsal Afrikalı yerleşimlerin en büyük hasarı 
göreceğini aktarmıştı. Kendisi yine Darfur’daki çev-

reyle ilgili sorunun nasıl tüm bir bölge için siyasi ve 
insani bir sorun öbeğine dönüştüğünü ve küresel ik-
lim değişikliğinin tüm dünya için böyle bir tehdit ol-
duğunu anlatmıştı. Maldivler hükümeti bazı adaları 
boşaltıp görece daha yüksek adalara vatandaşlarını 
taşıdı. Papua Yeni Gine, Carteret Adası’ndaki insan-
ları daha büyük bir adaya nakletti. Ada devletlerinin 
vatandaşları Avustralya ve Yeni Zelanda’da çalışmak 
için geleceğe bakıyorlar.

Gelişmiş ülkeler de sorunlardan kaçamayacak. 
Louisiana’nın sel suları altında kaldığını hatırlıyoruz. 
Yine her yıl Kaliforniya eyaletindeki orman yangınla-
rını haberlerde izliyoruz. 20. yüzyılın ilk yarısında da 
yanlış tarım politikaları nedeniyle ABD’de devasa toz 
fırtınaları yaşanmıştı.

Kavimler göçü, kudretli Roma İmparatorluğu’nun 
sonunu getirmişti. Eğer varış ülkesi sınırları kapa-
tırsa bu sefer de sınır sorunlarının yaşandığı, çatış-
maların olduğu görülmüştü. BM öncülüğünde tüm 
ülkelerin beraber çalışması ve bu sorunun bir kıs-
mın değil, tüm gezegenin sorunu olduğunu kabul 
etmemiz gerekiyor.

Küresel iklim değişikliği göç 
dalgalarına neden olacak

Bildiğimiz üzere tüm gezegeni etkileyen bir değişim sürecindeyiz: Küresel iklim değişikliği. Çaresiz 
kutup ayılarının fotoğrafları, gözümüzün önüne ilk gelen oluyor. Ancak yalnızca kutupta yaşayan 
hayvanlar değil; tüm bitkiler, tüm hayvanlar ve insanlık da bu değişimden nasibini alıyor. Çeşitli 
simülasyonlarla gelecekte etkilenebilecek nüfus belirlenmeye çalışılıyor. Paris İklim Sözleşmesi’nden 
ABD’nin ayrılması ve Kyoto Protokolü’nün etkileri de tartışılmaya devam ediyor.
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GELECEKTE BİZİ NELER 
BEKLİYOR?

Yıl 2019
Göz kontrollü teknoloji 
Yüz ve hareket tanıma yazı-
lımlarındaki ilerlemeler, sade-
ce jest veya göz hareketleriyle 
kontrol edilen makinelerin 
habercisi.

2020
kağıt tanısı 

Ebola, tüberküloz, zika, 
grip ve diğer birçok 

hastalık için özel olarak 
tasarlanan kağıtlarla 
hızlı tarama ve teşhis 

sağlanabilecek.

2023
tasarımcı antibiYotikler
Bakteriyi öldürmeden, hastalık 
yapmasını durduran makrolid-
leri oluşturmak için geliştirilen 
teknolojiyle antibiyotiklere 
direnç gösteren bakterileri 
yok edecek ucuz antibiyotikler 
üretilecek.

2024
sindirilebilir robotlar

Vücutla reaksiyon göster-
meyen biyouyumlu, tü-

ketilebilir mikro robotlar 
sayesinde yaralanmalar 

içerden tamir edilebilecek.

2026
akıllı GiYim
Nanoporous denilen nano-gö-
zenekli polietilen kumaşlar, 
minyatür elektronikler ve 
dokunmalı geri bildirimlerle 
renk ve şekli değiştiren ‘akıllı 
kıyafetler’ ihtiyaca göre daha 
sıcak ya da serine ayarlana-
bilecek.

2027
UzaYda fotonik

Fotonik teknolojisi, artan bant 
genişliği, daha hızlı veri ve 

uzay aracı iletişimi için daha 
düşük güç gereksinimleri 

anlamına geliyor.

2028
Volkanik madencilik
Aktif denizaltı yanardağla-
rından elde edilen kıymetli 
metal ve minerallerin 
çıkarılması mümkün ve 
ekonomik hale gelecek.

spintronics deVrimi
Spintronics’in (elektron 
spin-yörünge teknolojisi) 
hızla ticarileşmesi, akıllı 
telefonlarda, akıllı teknolo-
jilerde ve nesnelerin inter-
netinde gelişme yaratacak.

2029
karbon solUYan piller

Elektrik ve diğer değerli yan ürünleri 
üretmek için ortaya çıkan karbondioksiti 

emen elektrokimyasal hücreler.

2030
süper antiViraller
ISG15 mutasyonu ve 
diğer genetik hastalıkların 
tedavilere dayanan geniş 
spektrumlu antiviral ilaçlar 
piyasaya çıkacak.

2031
pırlanta piller

Nükleer piller, radyasyonu elektri-
ğe dönüştüren yapay elmaslardaki 
radyoaktif atıkların kapatılmasıyla 

oluşturulacak.

2032
Genetik mühendisliğinin 10 yıl süren 
araştırmalarından sonra parkinson, 
alzheimer, tourette, şizofreni, otizm 
ve diğer birçok nörolojik bozukluk 
tedavi edilebilir hale gelecek.

2033
nano fizibilite

Işıkla çalışan fotomotorlar ve DNA 
esintili teknoloji, nihayet yaygın ve 

uygun nanotekniğin bulunmasını 
sağlıyor.

UcUz Güneş enerjisi
Üretim tekniklerindeki yenilikler, yüzde 
100 verimliliğe yakın olan perovskit ve 

organik güneş pilleri ile güneş ener-
jisini yaygın olarak kullanılabilir hale 

getirecek.

2034
tam GüVenli kUantUm internet
Kuantum anahtar dağıtımı (QKD) için dolaşık 
fotonları kullanan bir uydu ağı, zararlı yazılımlar 
tarafından erişilemez, tam güvenli bir internet sağ-
layacak.

2035
biYomimetik malzemeler

Canlıların davranışlarından ilham alan yeni mal-
zemelerin gelişmesi ile kendi kendini temizle-

yen giysiler, kendi ken-
dini tamir eden binalar 
ve plastik ambalajların 

ortadan kaldırılması 
sağlanacak.
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2055
Yüzer Ve denizaltı şehirler

Deniz suyundan döteryum füzyon yakıtı üretmek 
üzere geliştirilen denizaltı ve yüzer şehirler, 21. 

yüzyılın ikinci yarısında varlıklı ve güçlü şehir 
devletleri olarak karşımıza çıkacak.

Germ-line Genetik modifikasYon
Tasarım bebekleri onaylayan ilk 

geçici mevzuat, dünya yasama 
organlarında görünmeye başla-

yacak.

2040
Genetik bilGi işlem
“Genetronics”, genetik malzemeden 
yapılan kendi kendini bir araya ge-
tiren mikroelektronik sistemden ve 
DNA tabanlı dizüstü bilgisayardan da 
küçük bir bilgisayardan oluşuyor

2041
holoGrafik eVcil haYVanlar

Holografik hayvanlar, duyguları 
ifade eden ve karşılık veren bir 

sonraki ‘sanal uygulama’ olacak. 
Ardından holografik arkadaşlık 

sitelerinin de çıkacağı tahmin 
ediliyor.

mikrodalGa roketler
Hafif roketlerin yörüngeye 

ışınlanması için grotron 
mikrodalga dizilerinin kulla-
nılması erişiminin maliyetini 

önemli ölçüde azaltacak.

2043
hızlı Genetik tarama
Kolaylaşan genetik teşhisleri, özel 
tıp, genomik tabanlı ilaçlar ve yaşa-
mın genetik tarihinin incelenmesinde 
bir devrim yaratacak.

2044
füzYon Gücü 

Füzyon gücü, ticari olarak temin 
edilebilir; 20 yıl içinde şebekenin en 

az yüzde 75’inin füzyondan türe-
tilen enerjiye dönüştürülmesi için 

altyapı planları devam ediyor.

2045
UzaY tabanlı Güneş enerjisi
Uzay tabanlı güneş enerjili yayın istasyonları 
ve dünya tabanlı alıcı teknolojileri ekonomik 
olarak mümkün hale gelecek.

alGoritmik Gelişmeler
Gelişmiş kuantum hesaplama tek-
nolojisinin bir ürünü olan gelişmiş 
algoritmalar, tıpta, astronomide, dünya 
dışı yaşamı aramada, ekonomide, mi-
marlıkta ve evrim tarihini yeniden inşa 
etmekte başarılı olacak.

2047
eVrimsel Geliştirme

Kemik gen osteokrininin genetik 
manipülasyonu daha büyük bir 

neokorteks ve gelişmiş bilişe 
sahip bireyler oluşturacak.

2049
jeomühendislik
Bir kalsit aerosol jeomühendislik programı, gezegeni soğut-
maya ve ozon tabakasını onarmaya başlayacak.

2050
karbon istifleme

Kalıcı depolama için bazaltik kaya-
ya büyük miktarlarda atmosferik 

CO2 enjeksiyonu için kullanılan 
programlar pratik hale gelir ve 

yaygın olarak uygulanacak. 

2053
GeoneUtrino UYdUları
Uzay tabanlı geoneutrino teleskop-
ları, dünyanın iç mekanının yüksek 
çözünürlüklü görüntülemesini 
sağlayacak ve benzer teleskoplar 
Jüpiter’in içlerini ve güneşi araştır-
mak için de kullanılacak.

2036
YapaY zekanın sonraki eVrimi
Büyük veri analitiği ve tahmine da-
yalı yapay zeka ile yaştan, seçim-
lere, jeopolitiğe, evrime ve diğer 
pek çok konuda gelecek neredeyse 
tam anlamıyla tahmin edilebilir 
hale gelecek.

tasarımcı moleküller
Yeni manyetik ve kimyasal özel-
likleri ile ‘süper atomlardan’ imal 
edilen yapay moleküller, devrim 
niteliğinde yeni materyallerin 
yaratılmasını sağlayacak.

2037
her eVde 3d baskı

Her evde bulunacak ucuz 3D 
yazıcılarla internetten indirilen ya 

da satın alınan dosyalar sayesinde 
elektronik, mobilya, yiyecek, hatta 

ilaç basılabilir hale gelecek.

2038
tamamen 
sürükleYici bilGisaYar araYüzü
Eğlence, bilgi, internette gezinme 
için VR/AR’de (sanal gerçeklik/ 
artırılmış gerçeklik) ilerlemeler, 
projeksiyon haritalama, haptikler 
ve sezgisel etkileşim olanakları 
artacak.

2039
kendine Yeten enerji ekosistemi

Mikrobiyal yakıt hücreleri, ana-
erobik sindirim tankları, lityum 

iyon piller ve güneş pili teknolo-
jisi, her evin artık kapalı döngü, 

kendi kendini idame ettiren enerji 
ekosistemi olacağı anlamına 

gelecek.
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1. Yeteneği her yerde arayın
Finkelstein, en iyi patronların beklenmedik 

yerlerde yetenekli insanlar bulduklarını belirti-
yor. Her zaman uyanık durumdalar ve eğer hari-
ka birini bulurlarsa onları hemen işe alırlar.

2. İnsanlar ile yakın çalışın
Araştırmalar, çalışanlarının yaptıkları işleri 

çok yakından takip eden patronların daha etkili 
olduğunu gösteriyor. Ancak mikro yönetim ola-
rak adlandırılan bu yöntem, yoğun baskılı ve uy-
gulamada patolojik hale gelebiliyor. Amazon’un 
kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos ya da Apple’ın 
kurucu ortaklarından Steve Jobs, bu türün en 
bilinen örnekleri ve ne kadar dramatik yanları 
olsa da Finkelstein’a göre sonuç veren bir lider-
lik özelliği.

3. İnsanların gitmesine izin verin
Süper “fosil” diyebileceğimiz liderler, ne 

yazık ki yetenekli çalışanlarından vazgeçmek 
konusunda istekli olamaz. Finkelstein, “İşten 
ayrılmak isteyen birini şirketinizde kalmaya zor-

layamazsınız. En doğrusu, eski çalışanlarınızın 
daha sonra yeni iş fırsatlarına dönüşebilecek 
olan mezunlar ağının bir parçası olmasını sağ-
lamaktır” diyor.

4. Kendinize güvenin
İşletme fakültesi profesörü olan Finkelstein, 

iş dünyasında gerçekten vazgeçilmez olanın fi-
nans ya da analitik becerilerinden öte, muhake-
me gücünden ve yaratıcılıktan geçtiğine dikkat 
çekiyor.

5. Çalışanlarınıza işlerinin neden önemli 
olduğunu gösterin

Liderler nasıl daha ilham verici olabilir? 
Araştırmalar, liderlerin şirketlerinin neyi başar-
maya çalıştığını tam anlamıyla ifade edebilmesi 
durumunda çalışanlarına ilham verdiğini gös-
teriyor. Finkelstein, “Girişimci liderlerin gerçek 
tutkularını bulmaları ve bunu olumlu yönde pay-
laşmaları gerekiyor. En iyi liderler, çalışanlarını 
başarıya teşvik etme ve özgüvenlerini geliştir-
me vizyonlarını bir araya getirenlerdir” diyor.

Yönetim danışmanı ve Dartmouth Tuck School of 
Business’da profesör olan Sydney Finkelstein, uzun 
yıllara dayanan araştırma sonuçlarını paylaştığı ki-
tabında, günümüz liderleri için çalışanları motive 
edip ilham verebilme yeteneğinin artık çok daha 
gerekli olduğunu savunuyor. Finkelstein, insanları 
güçlü liderlik pozisyonuna getiren ve o pozisyonda 
tutmaya yardımcı olan özellikleri şöyle sıralıyor: 
Yeni koşullara adapte olabilirlik, alışılmamış dü-
şünce tarzları geliştirmek ve üstün akıl hocalığı ya-
pabilmek. Öte yandan, bugünün işgücü piyasası da 
eşi benzeri olmayan teknolojik yeteneklere sahip ve 
aynı ofiste bulunmaya gerek duymadan her yerden 
işini yapabiliyor.

Finkelstein, teknolojiyi geliştiren ya da kullanan 
taraf olarak ayırmadan, günümüzde artık her şirke-

tin bir teknoloji şirketi sayıldığını düşünüyor. Tekno-
lojik değişimlerin bazı yönetim biçimlerine duyulan 
ihtiyacı ortadan kaldırabileceğini ancak büyük lider-
lerin kendilerine özgü, nadir bulunan yeteneklerinin 
her zaman değerini koruyacağını vurguluyor. Önde 
gelen liderlerin diğer insanlardan daha fazla potan-
siyeli, yaratıcılığı ortaya çıkaran, çalışanlarına fırsat-
lar yaratarak yeni yetenekleri kendilerine çekenler 
olduğunu belirtiyor. Bu tür liderler, bir dizi teknolojiyi 
kullanarak ekiplerini güçlendirebiliyor. Finkelstein’a 
göre; önemli olan teknoloji ve bu teknoloji, tamam-
layıcı becerilere sahip liderlere daha fazla değer ka-
tacak.

Sydney Finkelstein birkaç temel özellikle ‘süper 
patronlar’ın ortalama liderlerden ayrıldığını belirti-
yor:
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Günümüz liderlerinin işi eskisinden de zor… Hem bir yönetim aracı olarak teknolojiyi benimsemeleri 
hem de ekiplerine karşı insani duruşlarını kaybetmemeleri gerekiyor. “Superbosses: How Exceptional 
Leaders Master the Flow of Talent” kitabının yazarı Sydney Finkelstein’a göre, hızla gelişen 
teknoloji, günümüz liderlerinin çalışma tarzlarını tam anlamıyla değiştiriyor. İşyerlerindeki tüm bu 
dijitalleşmeye karşın etkili liderlik hala eski usul yönetsel becerilere dayanıyor

Liderlikte son aşama:  
Süper patronlar
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2018 yılı Mart ayında gerçek-
leşen toplam 24.231 GWh elektrik 
üretiminin %73,9’u serbest üretim 
şirketleri tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. Serbest üretim şirketle-
rinin üretimdeki payı, bir önceki 
aya göre 0,5 puan artarken, geçti-
ğimiz yılın aynı dönemine göre 7,8 
puan artmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 
%13,8 oran ile EÜAŞ santralleri ve 

%8,1 oran ile Yap-İşlet santralle-
ri izlemektedir. Toplam üretimin 
%4,2’sine karşılık gelen miktar 
ise Yap-İşlet-Devret santralleri ve 
İşletme Hakkı Devir santralleri ta-
rafından üretilmiştir1.

Gerçekleşen elektrik üretimi 
kaynak bakımından incelendiğin-

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

de ise, 2018 Mart ayında toplam 
üretimin %33,3’ünün doğal gaz ve 
LNG santralleri tarafından gerçek-
leştirildiği görülmektedir. Barajlı 
hidroelektrik santraller ilgili ayda 
toplam üretimin %14,3’ünü kar-
şılarken, akarsu tipi hidroelektrik 
santraller ise %11,4 oranıyla üre-
time katkıda bulunmuştur. İthal 
kömür santralleri mart ayında 
toplam üretimin %18,4’ünü kar-

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2018  Mart ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %63,4 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %36,6 olarak gerçekleşmiştir4. 

 

2017 yılı Mart ayında 145,29 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2018 yılı Mart ayında, bir önceki yıla göre %9,1 oranında artarak 158,56 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (175,77 TL/MWh) 
%9,8 oranında azalış göstermiştir.   

Mart 2018’de en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 1 Mart Perşembe günü 189,63 
TL/MWh olarak gerçekleşirken, en düşük günlük ortalama PTF ise 18 Mart Pazar günü 83,73 
TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise en 
yüksek PTF değerinin 12 Mart Pazartesi günü saat 09:00’da 216,77 TL/MWh, en düşük PTF 
değerinin ise 18 Mart Pazar günü saat 12:00’de 0,00 TL/MWh olarak gerçekleştiği 
görülmektedir.  

 

                                            
4 2018 Mart verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 31 Mart 2018 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır. 

APLUS ENERJİ MART 2018 ANALİZİ 

2018 yılı Mart ayında gerçekleşen toplam 24.231 GWh elektrik üretiminin %73,9’u serbest 
üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, 
bir önceki aya göre 0,5 puan artarken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 7,8 puan 
artmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini %13,8 oran ile EÜAŞ santralleri ve %8,1 oran ile Yap-İşlet 
santralleri izlemektedir. Toplam üretimin %4,2’sine karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-Devret 
santralleri ve İşletme Hakkı Devir santralleri tarafından üretilmiştir1. 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise, 2018 Mart ayında toplam 
üretimin %33,3’ünün doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Barajlı hidroelektrik santraller ilgili ayda toplam üretimin %14,3’ünü karşılarken, akarsu tipi 
hidroelektrik santraller ise %11,4 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür 
santralleri mart ayında toplam üretimin %18,4’ünü karşılarken, yerli kömür santralleri ise 
%17,2 oranında katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar enerjisi 
santralleri toplam üretime %8,4, jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise %2,4 oranında 
katkıda bulunmuştur. Diğer termik santrallerin3 üretimdeki payı ise %1,5 olarak 
gerçekleşmiştir.  

                                            
1 Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı Kamusal Raporlardan alınmıştır. 
2 Jeotermal ve Güneş enerjisi santralleri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıflandırılmıştır. 
3 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak 
sınıflandırılmaktadır. 
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şılarken, yerli kömür santralleri ise 
%17,2 oranında katkı sağlamıştır. 
Yenilenebilir enerji santrallerinden 
rüzgar enerjisi santralleri toplam 
üretime %8,4, jeotermal ve güneş 
enerjisi santralleri2 ise %2,4 ora-
nında katkıda bulunmuştur. Diğer 
termik santrallerin3 üretimdeki payı 
ise %1,5 olarak gerçekleşmiştir. 

TEİAŞ tarafından yayımlanan 
üretim verilerine göre, 2018  

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.

Mart ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı 
%63,4 olarak kaydedilmiştir. Yenile-
nebilir enerji kaynaklarından elde 
edilen elektrik üretiminin payı ise 
%36,6 olarak gerçekleşmiştir4.

2017 yılı Mart ayında 145,29 TL/
MWh olarak gerçekleşen ortalama 
piyasa takas fiyatı (PTF), 2018 yılı 
Mart ayında, bir önceki yıla göre 
%9,1 oranında artarak 158,56 TL/
MWh olarak kaydedilmiştir. Bu dö-
nemde gerçekleşen ortalama PTF, 
bir önceki aya göre (175,77 TL/MWh) 
%9,8 oranında azalış göstermiştir.  

4  2018 Mart verileri Yük Tevzi Bilgi Sis-
temi’nin yayımladığı 31 Mart 2018 tarihli 
Kamusal Rapordan alınmıştır.

Mart 2018’de en yüksek gün-
lük ortalama piyasa takas fiyatı 1 
Mart Perşembe günü 189,63 TL/
MWh olarak gerçekleşirken, en dü-
şük günlük ortalama PTF ise 18 
Mart Pazar günü 83,73 TL/MWh 
olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas 
fiyatları saatlik bazda incelendiğin-
de ise en yüksek PTF değerinin 12 
Mart Pazartesi günü saat 09:00’da 
216,77 TL/MWh, en düşük PTF de-
ğerinin ise 18 Mart Pazar günü saat 
12:00’de 0,00 TL/MWh olarak ger-
çekleştiği görülmektedir. 

2018 yılı Mart ayında pik saatler-
de5 165,28 TL/MWh olarak gerçek-
leşen ortalama PTF, bir önceki ayın 
pik saatler ortalaması olan 184,13 
TL/MWh’lik değere göre %10,2 ora-
nında azalmıştır6. 

2018 yılı Şubat ayında pik dışı 
(off-peak) saatlerin PTF değeri orta-
lama 167,41 TL/MWh iken, bu değer 
2018 yılı Mart ayında %9,3 oranında 
bir azalış kaydetmiş ve 151,85 TL/
MWh olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Mart ayı içerisinde top-
lam 23.536 GWh olan elektrik talebi, 
2018 yılı Mart ayında bir önceki yıla 
göre %2,59 oranında artış göstere-
rek, 24.145 GWh değerine yüksel-
miştir7. 2017 yılı Mart ayında 31.635 

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  2017 ve 2018 yılları için saatlik veriler 
YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Ra-
porları’ndan alınmıştır.
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%9,8 oranında azalış göstermiştir.   

Mart 2018’de en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 1 Mart Perşembe günü 189,63 
TL/MWh olarak gerçekleşirken, en düşük günlük ortalama PTF ise 18 Mart Pazar günü 83,73 
TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise en 
yüksek PTF değerinin 12 Mart Pazartesi günü saat 09:00’da 216,77 TL/MWh, en düşük PTF 
değerinin ise 18 Mart Pazar günü saat 12:00’de 0,00 TL/MWh olarak gerçekleştiği 
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4 2018 Mart verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 31 Mart 2018 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır. 

2018 yılı Mart ayında pik saatlerde5 165,28 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 184,13 TL/MWh’lik değere göre %10,2 oranında 
azalmıştır6.  

2018 yılı Şubat ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 167,41 TL/MWh iken, 
bu değer 2018 yılı Mart ayında %9,3 oranında bir azalış kaydetmiş ve 151,85 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir. 

 

2017 yılı Mart ayı içerisinde toplam 23.536 GWh olan elektrik talebi, 2018 yılı Mart ayında bir 
önceki yıla göre %2,59 oranında artış göstererek, 24.145 GWh değerine yükselmiştir7. 2017 
yılı Mart ayında 31.635 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2018 yılı Mart ayında 
32.453 MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

2017 yılı Şubat ayı sonunda 85.497 MW olan toplam kurulu güç değeri 573 MW’lık artışla 
2018 yılı Mart ayı sonunda 86.070 MW olarak kaydedilmiştir.  

                                            
5 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-08:00 arasındaki saatleri ifade 
eder. 
6 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır. 
7 2017 ve 2018 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
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MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2018 yılı 
Mart ayında 32.453 MWh olarak gerçekleşmiştir. 

2017 yılı Şubat ayı sonunda 85.497 MW olan top-
lam kurulu güç değeri 573 MW’lık artışla 2018 yılı 
Mart ayı sonunda 86.070 MW olarak kaydedilmiştir. 

Toplam kurulu gücün %61,1’lik (52.573 MW) kısmı-
nı serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ sant-
rallerinin toplam kurulu güçteki payı %23,1 (19.868 
MW) seviyesindedir8. Yap işlet santralleri %7,1’lik 
(6.102 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret sant-
ralleri %1,6’lık (1.368 MW), işletme hakkı devredilen 
santraller %2,3’lük (1.983 MW) bir orana sahiptir. Li-
sanssız santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı 

8  Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 28 Şubat 
2018 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu kullanıl-
maktadır. 

da %4,9 (4.175 MW) olarak kaydedilmiştir. 
2018 yılı Mart ayı sonunda oluşan toplam kurulu 

gücün %30,6’lık kısmı (26.330 MW) doğal gaz ve LNG 
yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %23,1’lik kıs-
mı (19.88 MW) barajlı hidrolik santraller tarafından 
karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12’lik (10.288 
MW) oranla yerli kömür9 santralleri ve %10’luk 
oranla da (8.939 MW) ithal kömür santralleri izle-
mektedir. Akarsu tipi hidrolik santraller %8,8’lik bir 
orana (7.557 MW) sahipken, rüzgâr santralleri top-
lam kurulu gücün %7,7’lik bir kısmını (6.570 MW) 
oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün %4,6’lık 

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

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

2018 yılı Mart ayında pik saatlerde5 165,28 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 184,13 TL/MWh’lik değere göre %10,2 oranında 
azalmıştır6.  

2018 yılı Şubat ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 167,41 TL/MWh iken, 
bu değer 2018 yılı Mart ayında %9,3 oranında bir azalış kaydetmiş ve 151,85 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir. 

 

2017 yılı Mart ayı içerisinde toplam 23.536 GWh olan elektrik talebi, 2018 yılı Mart ayında bir 
önceki yıla göre %2,59 oranında artış göstererek, 24.145 GWh değerine yükselmiştir7. 2017 
yılı Mart ayında 31.635 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2018 yılı Mart ayında 
32.453 MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

2017 yılı Şubat ayı sonunda 85.497 MW olan toplam kurulu güç değeri 573 MW’lık artışla 
2018 yılı Mart ayı sonunda 86.070 MW olarak kaydedilmiştir.  

                                            
5 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-08:00 arasındaki saatleri ifade 
eder. 
6 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır. 
7 2017 ve 2018 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
 

 

2017 yılı Mart ayında 4,99 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2018 yılı 
Mart ayında %3,2 oranında bir azalışla 4,83 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2017 yılı Mart ayında 1,22 milyar m3 iken bu miktar, 
2018 yılının aynı döneminde %20,7 oranında azalarak 0,97 milyar m3 olarak kaydedilmiştir12. 
Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam doğal gaz tüketimine oranı 2017 
yılı Mart ayında %24,5 iken, bu oran 2018 Şubat ayında %20,1 olarak gerçekleşmiştir. 

 

 
 

 

                                            
12  2018 yılı Mart 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.  

Toplam kurulu gücün %61,1’lik (52.573 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %23,1 (19.868 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
santralleri %7,1’lik (6.102 MW) bir orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %1,6’lık 
(1.368 MW), işletme hakkı devredilen santraller %2,3’lük (1.983 MW) bir orana sahiptir. 
Lisanssız santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %4,9 (4.175 MW) olarak 
kaydedilmiştir.  

 

2018 yılı Mart ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %30,6’lık kısmı (26.330 MW) doğal 
gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %23,1’lik kısmı (19.88 MW) barajlı hidrolik 
santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12’lik (10.288 MW) oranla yerli 
kömür9 santralleri ve %10’luk oranla da (8.939 MW) ithal kömür santralleri izlemektedir. 
Akarsu tipi hidrolik santraller %8,8’lik bir orana (7.557 MW) sahipken, rüzgâr santralleri 
toplam kurulu gücün %7,7’lik bir kısmını (6.570 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün 
%4,6’lık kısmı (3.927 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,2’lik kısmı (1.064 MW) jeotermal 
enerji santrallerinden oluşurken, %1,8’lik kısmı (1.511 MW) ise diğer termik santraller11 
tarafından oluşturulmaktadır.  

                                            
8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 28 Şubat 2018 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır.  
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. 

 

2017 yılı Mart ayında 4,99 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2018 yılı 
Mart ayında %3,2 oranında bir azalışla 4,83 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2017 yılı Mart ayında 1,22 milyar m3 iken bu miktar, 
2018 yılının aynı döneminde %20,7 oranında azalarak 0,97 milyar m3 olarak kaydedilmiştir12. 
Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam doğal gaz tüketimine oranı 2017 
yılı Mart ayında %24,5 iken, bu oran 2018 Şubat ayında %20,1 olarak gerçekleşmiştir. 

 

 
 

 

                                            
12  2018 yılı Mart 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.  

kısmı (3.927 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,2’lik 
kısmı (1.064 MW) jeotermal enerji santrallerinden 
oluşurken, %1,8’lik kısmı (1.511 MW) ise diğer ter-
mik santraller11 tarafından oluşturulmaktadır. 

2017 yılı Mart ayında 4,99 milyar m3 olarak kay-
dedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2018 yılı Mart 
ayında %3,2 oranında bir azalışla 4,83 milyar m3 
olarak gerçekleşmiştir. Elektrik santrallerinde tü-

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

ketilen doğal gaz miktarı 2017 yılı Mart ayında 1,22 
milyar m3 iken bu miktar, 2018 yılının aynı dönemin-
de %20,7 oranında azalarak 0,97 milyar m3 olarak 
kaydedilmiştir12. Elektrik santrallerinde tüketilen 
doğal gaz miktarının toplam doğal gaz tüketimine 
oranı 2017 yılı Mart ayında %24,5 iken, bu oran 2018 
Şubat ayında %20,1 olarak gerçekleşmiştir.

12   2018 yılı Mart ayı Elektrik üretimi için tüketilen top-
lam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. Yu-
varlamalardan dolayı hesaplanan oranlarda farklılık buluna-
bilir. 
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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