
halkbank.com.tr  |  0850 222 0 400 Dialog

HALKBANK
80 YAŞINDA

80 yıldır ülkemizin emeklerine, fedakârlığına,
umutlarına ve birlikteliğine sahip çıkmak için çalışıyoruz.

80 yıldır Halkın Bankası olmaktan gurur duyuyoruz.

80 MİLYONLA OMUZ OMUZA!

HB_80_yil_20x26,5.pdf   1   5.07.2018   11:21

Dergiyi PDF okumak için...

Tü
rk

iye
 En

er
ji 

Va
kf

ı •
 Yı

l: 6
 • 

Sa
yı

: 6
1 •

 TE
M

M
UZ

 2
01

8

E N E R Jİ  PANORAMA

yaşında



haber

haber

ha
be

r
he

s

ge
s

re
s

re
s

vizyon

vi
zy

on

gündem

gündem

gündem

gündem

ankarakulisi

ankarakulisi

an
ka

ra
ku

lis
i

a
n

k
a

r
a

k
u

li
s

i

ankara
k u l i s i

istatistik
is

ta
tis

tik sosyal medya

s o s y a l

yatırım

kariyer

6. YIL

m
ak

al
e

m
ak

al
e

m
ak

al
e

an
al

iz

analiz

panorama

panorama

e n e r j i  p a n o r a m a

en
er

ji

en
er

ji

tenva

tenva

te
nv

a

güneş

güneş

güneş

güneş
e l e k t r i k

elektrik

elektrik

petrol

petrol
rüzgar

petrol
rüzgar

güneş

je
ot

er
m

al
nükleer

ankara
k u l i s i

nükleer

ankara
nükleer

nükleer

motorin

motorin

rü
zg

ar

haber

haber

ankarakulisi ankara
k u l i s iis

ta
tis

tik sosyal medya

kariyerm
ak

al
e

m
ak

al
e

güneş

gü
ne

ş

nükleer

rü
zg

ar

gü
nd

em

m e d y a
k u l i s i

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Enerji Panorama dergisi 20x26,5cm copy.pdf   1   06/06/2018   12:25



RESanatolıaGörseli_200x265_211217.indd   1 12/21/2017   10:07:13 AM



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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Haziran ayında, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini geride bıraktık. 
Ülkemizin her geçen gün büyüyen hedeflerini ve yenilenen hükümet sisteminden 
artan beklentileri, seçim sonuçlarında ve enerji sektöründeki güçlü yansımalarında 
görmek mümkün…

24 Haziran seçimlerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk 
kabinesi 9 Temmuz’da açıklandı. 26 olan bakanlık sayısı 16’ya indirilirken yeni bir 
bürokrasi sistemi ile tanışan Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ndeki ilk Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Bakanlık Müsteşarı Fatih Dönmez oldu. Ekonominin 
başına ise 24 Kasım 2015’ten bu yana Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak 
görev yapan yeni Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak getirildi. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’nın teşkilat yapısı yeniden düzenlenirken Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü ile Enerji İşleri Genel Müdürlüğü; Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile birleştirildi. Daha hızlı ve verimli bir döneme 
geçen ülkemiz için bugüne kadar yorulmadan çalışan tüm bakanlarımıza teşekkür 
eder görevi teslim alan bürokrasimizin değerli temsilcilerine yeni dönemde başarılar 
dileriz. 

Seçimlerin ardından kamu sektöründe olduğu gibi özel sektörde de hız kazanan 
görev değişikliği, atama ve yerli yabancı yatırım haberlerini, her ay olduğu gibi Enerji 
Panorama’da bulabileceksiniz. Bu sayımızı özellikle yukarıda da belirttiğimiz gibi 
Türkiye siyasi tarihi açısından bir ilk olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 
sektörümüze getirdiği ilk yeniliklere ayırdık. Gelecek sayımızda sektörün bu yeni 
dönemden beklentisine odaklanıp yeni yol haritasının ne olacağının fotoğrafını 
çekeceğiz. 

Ülke ve sektör için yoğun geçen yaz mevsimi, küresel enerji sektörü açısından da 
rehavete kapılmış görünmüyor. ABD’nin İran’ın petrol ihracına dönük ambargo 
kararını TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener yorumladı. Bloomberg NEF'in 2050 
yılına kadar küresel elektrik sektörünü incelediği raporuna yer verdiğimiz haberde, 
30 yıl içerisinde enerji maliyetlerinin rüzgâr, güneş ve depolama lehine değişeceği ve 
uzun vadede en büyük kaybedenin kömür olacağı tahmin ediliyor. Bu ayki Yönetim 
& İnsan Kaynakları köşemizde ise CEO’ların yönetsel yeteneklerine bir yenisi daha 
ekleniyor: Kurum içi enerji yaratma, iletme ve yönetme şekilleri anlamına gelen 
“enerji yönetimi” konusunu inceliyoruz. 

TENVA ve Enerji Panorama ekibi olarak, iyi bir yaz geçirmenizi, ekonomik ve sosyal 
refahın her daim olduğu bir Türkiye için yeni başlangıçların hayırlı olmasını dileriz. 
İyi okumalar…

“Türkiye için yeni bir başlangıç zamanı”

Yayın Türü 
YAYGIN SÜRELİ YAYIN TÜM TÜRKİYE’DE
Basım Tarihi
18 TEMMUZ 2018

ISSN 
2149-7931
Enerji Panorama Dergisi, Türkiye Enerji 
Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından ya-
yımlanmaktadır. Dergide yer alan yazı, 
fotoğraf, illüstrasyon, grafik, harita gibi 
malzemeler kaynak göstermek koşulu ile 
kullanılabilir. Türkiye Enerji Vakfı İktisadi 
İşletmesi, Türkiye Enerji Vakfı'nın iktisadi 
işletmesidir

Enerjisa Mobil’i hemen ücretsiz indir, elektrik
işlemlerinle ilgili her şeyi ilk sen bil, enerjini koru.

ENERJİSA MOBİL’LE
TÜM ENERJİN CEBİNDE

444 4 372  |  enerjisa.com.tr



 �Pano ............................................................................................................................................. 6

 �Kariyer ........................................................................................................................................ 12

 �Yatırım ........................................................................................................................................ 18

 � 'Enerjinin İpek Yolu' TANAP’ta vana açıldı .................................................................................................24

 � ENERJİDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM ....................................................................................................................28

 �ABD’nin İran petrol ihracatına yönelik yaptırım hamlesi & dengeler ........................................................32

 �MALİYETLER RÜZGAR, GÜNEŞ VE DEPOLAMA LEHİNE DEĞİŞİYOR .............................................................38

 �Bir CEO’nun enerji oluşturma ve güçlendirme rehberi .............................................................................42

 �İstatistik ..................................................................................................................................... 58

 �Sosyal Medya ............................................................................................................................. 62

ENERJİDE 
BÜYÜK 
DÖNÜŞÜM

'Enerjinin İpek Yolu' TANAP’ta vana açıldı

MALİYETLER RÜZGAR, GÜNEŞ 
VE DEPOLAMA LEHİNE 
DEĞİŞİYOR

ABD’nin İran petrol ihracatına yönelik 
yaptırım hamlesi & dengeler

Bir CEO’nun enerji oluşturma ve  
güçlendirme rehberi

34 44 48 54
Türkiye’yi önemli bir doğal gaz geçiş noktası haline getiren, aynı zamanda 
hem Türkiye’yi hem de Avrupa’nın önemli bir kısmını doğal gaz talebinde 
Rusya’nın tekelinden kurtaran TANAP’ta vana 12 Haziran’da açıldı. 

Bloomberg New Energy Finance’ın (BNEF), 2050 yılına 
kadar küresel elektrik üretiminin ne yönde değişeceğini 
analiz ettiği rapora göre, 30 yıl içinde elektriğin yüzde 
50’den fazlası yenilenebilir kaynaklardan üretilecek, 
kömürün toplam üretimdeki payı yüzde 11’e gerileyecek 
ve enerji maliyetleri rüzgâr, güneş ve depolama lehine 
değişecek...

ABD’nin İran’ın petrol ihracına dönük ambargo kararı, piyasalarda kısa 
bir sarsıntı yaratmış olsa da bu tür adımların eskisi gibi İran’dan petrol 

alan ülkeler üzerinde etkisinin sınırlı olması bekleniyor. 

CEO’ların sermayeyi yükseltme, birleşme ve satın alma anlaşmalarını tamamlama 
veya yeni bir strateji başlatma yetenekleri gibi enerjiyi yönetme başarısı da artık 

giderek daha kritik bir hal alıyor. Başarılı kabul edilen CEO’lar, bilinçli olarak 
geliştirdikleri algı, uygulama ve politikalarla organizasyonları içindeki enerjinin 

akışından haberdar bir yönetim gerçekleştiriyor

İçindekiler

28



AnkArA ÜNİveRSİTeSİ, yosundAn enerji ÜReTİYoR
Ankara Üniversitesi laboratuvarlarında yapılan 
testler sonucunda yosundan biyoenerji üretildi. 
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölü-
mü’nde yüksek lisans yapan Mert Özcan, ”Şu anda 
laboratuvar ortamında gerçekleştirdiğimiz testler 
doğrultusunda yaptığımız biyodizel, yüzde 99.6’lık 
bir seviyeye ulaşarak tamamen biyodizele dönme 
noktasında üstün bir başarı sergilemiştir” dedi.
Temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olan biyodi-
zelin günümüzde kullanılan fosil kaynaklı dizel 
yakıtlara en büyük alternatif olduğunu söyleyen 
Mert Özcan, “Şu anda yosun ülkemizde çok önem-

senen bir şey değil ama biz yosundan biyoenerji 
elde etmeyi başardık. Bu noktada yosunun, yani 
mikro algımızın birçok noktada yan ürünü de var. 
Bu yan ürünlerden gıda, kozmetik, ilaç ve enerji 
sektörlerinde birçok yaptığımız çalışmalarımız 
var” ifadelerini kullandı.
Bu alandaki çalışmaların yaklaşık 4,5 yıl önce 
başladığını belirten Özcan, “Amerika ve İsrail baş-
ta olmak üzere birçok üniversite bu konuda 2012 
yılından bu yana çalışmalarını sürdürüyor. Biz de 
bu alanda örnek gösterilebilecek bir sonuç ortaya 
koyduk” dedi. 

TÜRKİYe’De eN YÜKSeK İSTİHDAM BeKleNTİSİ eNeRjİ SeKTöRÜNDeN 
ManpowerGroup 2018 yılı üçün-
cü çeyrek İstihdama Genel Bakış 
Araştırması sonuçlarını yayın-
ladı. Türkiye’den işverenleri 
temsil eden 1.002 kişilik bir ör-
neklem ile görüşme yapılarak 
gerçekleştirilen araştırmaya 
göre, Türkiye’deki işverenler 
temmuz-eylül dönemi için pozi-
tif işe alım planları bildirdi. 
Türk işverenlerin yüzde 22’si 
temmuz-eylül döneminde istih-
damda artış beklerken yüzde 5’i 
azalma öngörüyor. İşverenlerin 
yüzde 70’ine göre ise istihdamda 
bir değişiklik olmayacak. Mev-

simsel verilerden arındırılmış 
görünüm pozitif yönde yüzde 
14’ü gösteriyor. İşe alım beklen-
tileri önceki çeyreğe göre yüzde 2 
azalırken, 2017’nin üçüncü çey-
reğine göre sabit kalıyor. 
İşverenler, önümüzdeki üç ayda 
11 sektörün tamamında istih-
dam artışı tahmin ediyor. Elekt-
rik, gaz ve su sektöründeki işve-
renler yüzde 24’lük net istihdam 
görünümüyle en güçlü işe alım 
planlarını bildiriyor. Öte yan-
dan, üretim sektöründeki işve-
renler yüzde 22’lik görünümle 
sağlıklı işe alım planları bildi-

rirken, yüzde 17 seviyesinde gö-
rünüm bildiren ilaç sektöründe 
işverenler istikrarlı bir istihdam 
artışı bekliyor.

enerjisA’yA 
ingilTere’den “en iyi 
MüşTeri HizMeTleri” 

öDÜlÜ
Enerjisa, birçok üst düzey şirketin değerlendi-
rildiği İngiltere’nin en önemli organizasyonla-
rından biri olan Best Business Awards’ta ödül 
kazandı. Birçok firmanın CEO veya üst düzey yö-
neticilerinin ödül jürisinde yer aldığı Best Busi-
ness Awards’ta 22 kategoride ödüller sahiplerini 
buldu. Enerjisa, “En İyi Müşteri Hizmetleri Ödü-
lü”nü kazanarak, müşteri hizmetleri alanında-
ki başarısını uluslararası alanda da tescillemiş 
oldu. 
Ödülle ilgili bir açıklama yapan Enerjisa Dağıtım 
Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, çok kanallı 
bir yapıyla müşterilere dokunmaya, her alanda 
hizmet ve çözüm üretmeye büyük bir önem ver-
diklerini belirtti. Enerjisa Dağıtım şirketlerinin 
müşteri odaklı çalışma anlayışına vurgu yapan 
Pınar, “AYEDAŞ, Başkent ve Toroslar dağıtım böl-
gelerimizdeki 20 milyon nüfusa en iyi hizmeti 
vermek için müşterilerimize dokunduğumuz 
kanalları çeşitlendirmenin yanı sıra mevcut 
olanlarda da hizmet kalitemizi sürekli artırma-
yı hedefliyoruz. 800 çağrı merkezi 
çalışanımızın hizmet verdiği çağrı 
merkezlerimizde 20 saniyenin altın-
da bağlanma hızıyla müşterilerimizi 
dinliyoruz. Dijitalizasyonu tüm sü-
reçlerimizde kullanıyor, entegre kanal 
yönetimi yapıyoruz. Çağrı mer-
kezimizden, sosyal medya veya 
mobil uygulamamızdan gelen 
talepleri tek bir çatı altında 
mükemmellik hedefi ile yö-
netiyoruz.Uluslararası stan-
dartlarda iş dünyasının tem-
silcilerinin jüride bulunduğu bu 
değerli ödülü almak bizler için 
gurur verici ve ne kadar doğ-
ru bir yolda olduğumuzun en 
önemli göstergesi” dedi.

eNeRYA,  
İNgİlTeRe’DeN fİNANS 

öDÜlÜYle DöNDÜ
STFA Grubu’nun iştiraki olarak faaliyetlerini 
sürdüren Enerya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 
bölgesinin en saygın finans yayınlarından EMEA 
Finance Dergisi tarafından 6-7 Haziran 2018 ta-
rihlerinde İngiltere’de düzenlenen EMEA Finance 
Project Awards 2017 töreninden ödülle döndü. 
Enerya, genişleme bölgelerinde gerçekleştirdiği 
projeler için yaptığı finansman sözleşmesiyle 
“Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Sürdürülebilir-
lik Anlaşması” ödülünü kazandı. Enerya adına 
ödülü Mali İşler Direktörü Elif Usluer ve Kurum-
sal Finans Müdürü Uluç Şener aldı.

Enerya Mali İşler Direktörü Elif Usluer, ödülle 
ilgili şunları söyledi: Bu proje kapsamında 8 şe-
hirde 18 ilçenin doğal gaz şebeke yatırımlarını 
gerçekleştirdik. Bu proje aynı zamanda Türki-
ye’de doğal gazın yaygınlaştırılması hedefleri pa-
ralelinde gerçekleştirilmektedir. Yatırımlarımız 
2018 ve sonrasındaki yıllarda aynı hızla devam 
edecektir.” 
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BeReKeT eNeRjİ’DeN 
BANKAlARA BoRç 

YApIlANDIRMA İSTeğİ
Son günlerde enerji sektörünün artan borç 
yükü, şirketleri bankalarla masaya oturma-
ya itiyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre 
Bereket Enerji Grubu, bankalarla yaklaşık 4 
milyar dolarlık borcunu yapılandırmak için 
görüşürken, diğer yandan borçlarını azalt-
mak için varlık satışına gitmeyi planlıyor. 
Denizli merkezli Bereket Enerji, Seyhan neh-
ri üzerinde toplamda 275 megawatt kapasi-
teye sahip Göktaş I ve Göktaş II hidroelektrik 
santrallerinin satışı için Yapı Kredi Yatırım’ı 
yetkilendirdi. Kaynaklar, birçok yerli yatı-
rımcının satrallerle ilgilendiğini söylerken 
şirketin bu satıştan en az 400 milyon dolar 
gelir elde etmeyi planladığını belirtti.

Bereket Enerji, kömür ve yenilenebilir enerji 
de dahil olmak üzere toplam 2.100 megawatt 
kurulu güce sahip. Şirket üretim santralleri-
nin yanı sıra elektrik dağıtım sektöründe de 
faaliyet gösteriyor; Aydın, Denizli, Muğla, 
İzmir ve Manisa olmak üzere 5 ilde yaklaşık 
5 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti 
veriyor. 

DAğITIM SeKTöRÜNe 
‘eNeRjİNİN YIlDIzlARI’NI 

KAzANDIRAcAK  
İlK ADIM ATIlDI

Elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihti-
yacı için harekete geçen BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ, 
“Enerjinin Yıldızları” projesini başlattı. İlk adım 
olarak Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eği-
tim Genel Müdürlüğü ile yüksek gerilim alanında 
ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacına çözüm 
üretmek için Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ne 
imza atıldı. 

Yüksek gerilim alanında sektörde duyulan nitelik-
li personel açığını kapatmayı hedefleyen mesleki 
eğitim iş birliği protokolünün imza töreninde Mil-
li Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürü Osman Nuri Gülay, AEDAŞ adına Yönetim 
Kurulu Üyesi Arzu Hatice Atik, BEDAŞ Genel Müdü-
rü Murat Yiğit ve ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait 
Akboğa hazır bulundu.

İstanbul, Antalya ve Sivas’ta üç okulda kurulacak 
Yüksek Gerilim Dalı Bölümü’nde yaklaşık 120 öğ-
renciye laboratuvar ortamında eğitim imkânı sağla-
nacak. Öğrencilere BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ’ta staj 
imkânı sunulurken en başarılı en az 30 öğrenciye 
aylık 500 TL burs verilecek. Aynı zamanda üç dağı-
tım şirketinin yönetici ve teknik personeli de men-
torluk yaparak deneyimlerini paylaşacak.
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Bu topraklardan yarattığımız kaynakla gücümüzü
5’e katlıyor, ülkemizin aydınlık geleceği için
4 milyar TL yatırımla 2020 yılında yenilenebilir enerji
üretim hedefimizi 1000 MW’a çıkarıyoruz.

ENERJİMİZ MİLLİ
HEDEFİMİZ 2020
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google, çATIlARIN gÜNeş 
poTANSİYelİNİ ölçMeYe 

BAşlADI
Google, İngiliz ev sahiplerinin güneş enerjisine ge-
çerek tasarruf yapmasına yardımcı olabilecek yeni 
bir hizmet sunuyor. Teknoloji devi Google, enerji 
tedarikçisi E.ON ile ortaklaşa, Google Earth ve ha-
ritalar uygulamalarından elde edilen verileri kul-
lanarak tasarrufları tahmin eden Project Sunroof 
adlı bir çevrimiçi araç yayınladı. Google ayrıca, 
Alman yazılım firması Tetraeder ile de proje üze-
rinde çalışıyor.
Sunroof projesi, bir evin çatı alanı ve açısı gibi 
özelliklerini ve güneşin konumu gibi hava durumu 
verilerini inceleyerek bir evin sahip olduğu güneş 
potansiyelini tahmin etmek için makine öğrenimi-
ni kullanıyor. Google, modellerinin, tek bir ağacın 

bir evin güneş potansiyeli üzerindeki etkisini de-
ğerlendirecek kadar ayrıntılı olduğunu iddia edi-
yor. Aslında Ikea ve Solarcentury de geçen yıl buna 
benzer bir iş birliği içinde olduklarını açıklamıştı. 
Keza Tesla da kendi Solar Çatı Hesaplayıcısı’nı kul-
lanıma çıkarmıştı. 

offSHoRe YARIşMASI İçİN 
SoN BAşvuRu TARİHİ 23 eKİM 

Saros, Kıyıköy ve Gelibolu’nun aday bölgeler ara-
sında yer aldığı Türkiye’nin ilk deniz üstü (off-
shore) rüzgar enerjisi santrali için start verildi. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı toplamda 
1200 MW gücündeki deniz üstü rüzgar enerji-
si santrallerinin kurulacağı yenilenebilir enerji 
kaynak alanlarının tahsis edilmesi ve bu alanlar 
için belirlenen bağlantı kapasitelerinin kullan-
dırılmasına ilişkin yapılacak yarışmanın ilanını 
Resmi Gazete’de yayımladı. İlana göre, yarışma-
ya ancak tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi 
tarafından kurulan iş ortaklıkları veya konsor-
siyumlar katılabilecek ve başvurularını 23 Ekim 
2018 tarihi saat 12:00’ye kadar yapabilecek. 
Başvuru aşamasında kesin, 1 yıl süreli, tamamen 
ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve 20 mil-
yon dolar tutarında teminat mektubu İdare’ye 
sunulacak. Yarışmanın kazanılması halinde ise 
sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç 1 gün 
öncesine kadar toplamda 100 milyon dolar tuta-
rında, 10 yıl süreli teminat mektubunun verilme-
si gerekiyor. 

şİşecAM DÜzcAM, 
gÜNeş eNeRjİSİ cAMlARINI 

TANITTI
Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren 
Şişecam Düzcam, 20-22 Haziran 2018 tarihleri 
arasında Münih’te düzenlenen ‘Intersolar 2018 
Fuarı’na katıldı. Fuarda, 50 metrekarelik özel de-
korasyonlu standında güneş enerjisi sektörüne 
yönelik camlarını sergileyen Şişecam Düzcam, 
sektörün gelişimi için sunduğu ileri teknoloji 
çözümleri profesyonellerle paylaştı. Güneş panel-
leri ve güneş kolektörlerinde kullanılmak üzere 
nitelikli camlar üreten Şişecam Düzcam, fuarda 
yüksek performanslı ürünlerini anlattı.

Sektörün önde gelen firmalarının ve temsilci-
lerinin buluştuğu fuarda, Şişecam Düzcam, gü-
neş enerjisi sistemlerinin performansında mak-
simum verimlilik sağlayan yüksek geçirgenliğe 
sahip, düşük demirli buzlu camlar ile güneş pa-
nellerinde kullanılmak üzere yeni geliştirdiği An-
ti-Reflektif kaplamalı güneş paneli camları hak-
kında sektör ilgililerini bilgilendirdi.

eNİ, MISIR’DA YeNİ BİR gAz SAHASI KeşfeTTİ
İtalyan enerji şirketi Eni’nin Mısır karasularında 
yaklaşık 2,550 milyar metreküp rezerve sahip deva-
sa bir doğal gaz keşfi yaptığı kaydedildi. Mısır bası-
nında yer alan haberlere göre, İtalyan enerji şirketi 
Eni, Mısır karasularındaki Nur sahasındaki devasa 
bir gaz keşfi gerçekleştirdi ve önümüzdeki günlerde 
bu keşfi duyuracak. Yaklaşık 2,550 milyar metre-
küplük bir kapasiteye sahip olduğu kaydedilen Nur 
sahası keşfinin, şimdiye kadar Doğu Akdeniz’in en 
büyük gaz rezervine sahip Zohr sahasından üç kat 
daha fazla, İsrail’in Leviathan sahasından beş kat 
ve Tamar alanının on katından daha büyük olacağı 
kaydediliyor. Elde edilen sismik bulgular ışığında 
Eni sondaj çalışmalarına ağustos ayında başlaya-
cak. Eni’nin yeni sahası Nur, haberleri sonrasında 
Doğu Akdeniz’deki İsrail enerji şirketleri hisselerin-
de büyük düşüşler yaşandı.

“AYDINlIK BİR şeHİR, IşIlDAYAN BİR NeSİl”

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nın 
(TREDAŞ), çocuklara küçük yaş-
tan itibaren enerji tasarrufu 
bilinci kazandırmak amacıyla 
düzenlediği “Aydınlık Bir Şehir, 
Işıldayan Bir Nesil” temalı resim 
yarışmasının ödül töreni ve ser-
gi açılışı yapıldı. Trakya Elektrik 
Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlü-
ğü’nde gerçekleştirilen törene, 
TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü 
Reşit Bilgili, yarışmacılar ve çok 

sayıda davetli katıldı.

TREDAŞ Dağıtım Grup Direktö-
rü Reşit Bilgili, törende yaptığı 
konuşmada, “Enerjiyi yeterli, 
kaliteli ve kesintisiz vermenin 
yanına bir de enerji verimliliği-
ni ekleyerek tüm müşterilerimi-
ze enerji verimliliğini aşılamayı 
amaç edindik. Bu nedenle ço-
cuklarımızı da enerji kullanımı 
konusunda bilgilendirmek için 
çeşitli yollar deniyoruz. ‘Aydın-

lık Bir Şehir, Işıldayan Bir Nesil’ 
resim yarışmamızı da bu hedefle 
hayata geçirdik. İlkokul öğren-
cilerimizin ortaya çıkardıkları 
eserler bizim için gurur kaynağı 
oldu” dedi. 

Yarışma kriterlerine göre değer-
lendirilen resimlerden 5’i ödüle 
layık görüldü. Yarışmanın birin-
ciliğini Edirne Abalar İlkokulu’n-
dan Hamit Öztürk Kazandı. Özel 
Tekirdağ Mektebim İlkokulu’n-
dan Melek İnci İpek ikinci, Tekir-
dağ Cafer Tayyar İlkokulu’ndan 
Balım Kıyar üçüncü, Kırklareli 
Kocasinan İlkokulu’ndan Hasan 
Aydıncı dördüncü ve Edirne Aba-
lar İlkokulu’ndan Beliz Kapancı 
beşinci oldu. Dereceye giren ço-
cuklara bisiklet ve scooter hedi-
ye edildi. Ödül töreninin ardın-
dan yarışmacıların eserlerinden 
oluşan sergi de ziyarete açıldı.
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SKD’nin yeni başkanı  
Garanti Bankası’ndan Edin 

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Bankası Kurumsal 
ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin oldu.

Edin, görevi bir önceki dönem yönetim kurulu başkanı olan Borusan Holding’den Canan Ercan 
Çelik’ten devraldı.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Edin, “SKD olarak çalışmalarımızı, 4 ana odak alanında takip edi-
yoruz; Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve Verimlilik, Sürdürülebilir Sanayi ve Döngüsel Ekonomi, Sürdü-
rülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim ve son olarak Sosyal İçerme ve Kapsayıcılık. SKD Türkiye olarak ülkemizin 
sürdürülebilirlik dönüşümünde hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada her geçen gün daha önemli 
bir pozisyonda yer alıyoruz. Bugün Türkiye’de üyemiz olan şirketlerin toplam cirosu, gayri safi yurt içi 
hasılanın yüzde 15’inden fazlasına tekabül ediyor, ancak bu kurumların tüm değer zincirini, yani etki 
alanını düşündüğümüzde çok daha büyük bir değişime ön ayak olma potansiyelimiz var” dedi.

EPDK’nın yeni kurul üyeleri belli oldu 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 20 Haziran günü Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunda boş bulunan kurul üyeliklerine atamaları gerçekleştirdi. Resmi Gazete 
kararı ile EPDK Kurul Üyeliklerine 3 ismin ataması gerçekleştirildi. BOTAŞ International Genel Müdürü Erdoğan 
Tozan, Bakanlık Hukuk Müşaviri Hayrettin Kurt ve Ahmet Çağrı Çiçek kurul üyeliğine atanan isimler oldu. Yargı-
tayda yemin ederek görevlerine başlayan EPDK Kurul Üyelerinin katılımı ile ilk kurul toplantısı yapıldı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz toplantı öncesi yaptığı açıklamada; “Sektörümüz ve milletimiz için hayırlı 
olsun. Yeni üyelerimiz sahip oldukları donanım ve tecrübe ile kurumumuza güç katacaktır. EPDK olarak sektö-
rümüz ve milletimiz için azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Enerji bürokrasisinde atamalar devam ediyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının boş kadroları ile 

EÜAŞ, BOTAŞ, Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ, Maden İş-
leri Genel Müdürlüğü ve TPAO’ya atamalar gerçekleşti. Buna 
göre, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü Yönetim 
Kurulu Üyeliğine Murat Zekeriya Aydın yeniden atandı. Boru 
Hatları ile Petrol Taşıma (BOTAŞ) Genel Müdürlüğünde açık 
bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Kerim Taşkıran, Enerji Ba-

kanlığı Müşavirliğine Hakan Korkmaz atandı. Türkiye Elekt-
romekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu 
Üyeliğine Genel Müdür Yardımcısı Zafer Sümengen, Maden 
İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Sever ve Uğur Sa-
lih Uçar getirildi. Türkiye Petrolleri A.O (TPAO) Genel Müdür 
Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Edip Müyesse-
roğlu ve Mehmet Ferruh Akalın atandı.

 KARİYER   
Z. Işık Adler 



TEİAŞ’ta genel müdür değişti 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne vekaleten Orhan Kaldırım getirildi.
Kurumdan yapılan açıklamada, TEİAŞ Genel Müdürü Abdullah Atalay’ın emekliye ayrılmasından 

sonra genel müdürlük görevine Orhan Kaldırım’ın vekaleten atandığı belirtildi.
Orhan Kaldırım, 1974 yılında Bayburt’ta doğdu.1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elekt-

rik mühendisliği bölümünü 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme (MBA) bölü-
münü bitirdi. 1997-2015 yılları arasında Boğaziçi EDAŞ’ta mühendis, başmühendis, mü-

dür yardımcısı, işletme müdürü , genel müdür yardımcısı, sistem işletme direktörü olarak 
,2015-2017 yılları arasında TEDAŞ'ta Sistem İşletme Daire Başkanı, Yatırımlar İzleme Da-

ire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 2017 Kasım ayından itibaren TE-
İAŞ Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam eden Kaldırım, Haziran 2018 
tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak atandı.

16 aydır TEİAŞ Genel Müdürü olarak görev yaparken emekli olan Abdullah 
Atalay ise görevden ayrılışını sosyal medyadan şöyle duyurdu: 16 aydır genel 
müdürlüğünü yürüttüğüm TEİAŞ Genel Müdürlüğü görevimi bugün itibariyle 
emekliye ayrılarak sonlandırıyorum. Aileme daha çok vakit ayıracağım. Başta 
her zaman desteğini esirgemeyen Sayın Bakanımıza ve değerli çalışma arka-
daşlarıma teşekkür ederim.”

Sabancı Enerji Grup Başkanı Zaimler oldu
Bünyesinde Enerjisa Enerji A.Ş. ve Enerjisa Üretim 

A.Ş. şirketlerini bulunduran, Sabancı Holding Ener-
ji Grup Başkanlığı’na Kıvanç Zaimler atandı. Bu atama 
ile birlikte Enerjisa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı ve Enerjisa Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılığı görevlerini de Kıvanç Zaimler üstlenecek. 
Enerjisa Enerji CEO’luğuna ise Ziya Erdem getirildi.

İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversi-
tesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan 
Zaimler, kariyerine 1992 yılında başladı. 2008 yılına 

kadar sırasıyla Türk Elektrik En-
düstrisi, RAM Dış Ticaret ve Ay-

gaz şirketlerinde çeşitli yöne-
tici pozisyonlarında bulunan 
Zaimler, 2008 yılında ticaret 
direktörü olarak Enerjisa’ya 
katıldı. Zaimler, 2013-2015 

yılları arasında Enerjisa Dağıtım 
Şirketleri Genel Müdürü 

olarak görev yaptık-
tan sonra Enerjisa  
CEO’su oldu. 

Z a i m l e r ’ d e n 
boşalan Enerjisa 

CEO’su koltuğuna oturan Ziya Erdem 1963 doğumlu. 
1984 yılında U.S. International University San Diego 
İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 1986’da 
aynı üniversitede yüksek lisans programını tamamla-
yan Erdem, 1988 yılında Pabalk Şirketler Grubu’nda 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak ça-
lışmaya başladı. Erdem, sırasıyla Mansan Mantar Gıda 
Sanayi, Ticaret Net, Türk Nokta Net, Sabancı Teleko-
münikasyon, İnterkom Telekomünikasyon ve CETEL 
Çalık Enerji Telekomünikasyon’da üst 
düzey yöneticilik pozisyonlarında 
görev aldı. 2008 yılında Ericsson’a 
katılan Erdem, 2010-2017 yılla-
rı arasında Ericsson Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika Bölgesi Başkan 
Yardımcısı ve Ericsson Türkiye 
Başkanlığı görevlerini yürüt-
tü. Erdem, 2017 yılından 
bugüne bilgi ve iletişim 
teknolojileri ile dijital 
dönüşüm konu-
larında danış-
manlık hizmeti 
veriyordu. 

Demirören Enerji’ye Total’den transfer
Demirören Holding Enerji Grubu Bilgi İşlem Direk-

törlüğü’ne Total A.Ş. Bilgi İşlem Müdürü Serhat İnce 
atandı. Demirören Holding bünyesinde Demirören 
Enerji Grubu oluşturup enerji faaliyetlerini tek çatı al-
tında topladı. Bu adımın ardından holdingden yapılan 
açıklamada Demirören Holding Enerji Grubu Bilgi İş-
lem Direktörlüğü’ne Total A.Ş. Bilgi İşlem Müdürü Ser-
hat İnce atandığı bildirildi.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Geçtiği-
miz yıllarda şirketlerimizin büyümesine paralel ola-
rak yeni şirketler bünyemize katıldı. Holding yönetimi 
olarak şirketlerimizin gelişimlerini aynı standartlarda 
sürdürmesine büyük önem veriyoruz. Holding çapın-

da aynı standartların sağlanması ve uyumlu 
çalışabilmek amacıyla Milangaz, Total ve 
Moil şirketlerimizin katılımı ile Demirö-
ren Holding çatısı altında Demirören 
Holding Enerji Grubu Yönetimi oluş-
turuldu. Bu doğrultuda Enerji Grubu 
iş zekası, altyapı geliştirme ve ortak 
raporlama projelerinden sorumlu 
olmak üzere Total A.Ş. Bilgi İşlem 
Müdürlüğü görevini sürdürmek-
te olan Serhat İnce, Enerji Grubu 
Bilgi İşlem Direktörlüğü görevi-
ne atanmıştır.

Ulusoy’un yatırımcı ilişkileri 
Karagüllü’ye emanet

Ulusoy Elektrik Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliğine İlkiz Karagüllü getirildi. Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt 
Ticaret A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Neşe San 1 Haziran 2018 tarihinden 
itibaren görevinden ayrılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebli-
ği’nde aranan lisans koşullarını sağlayan Sayın İlkiz Karagüllü 4 Haziran 2018 tarihi 
itibariyle Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak atanmıştır” denildi. Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi mezunu olan Karagüllü, Ulusoy Elektrik’ten önce Erkunt Sanayi ve 
Türk Traktör’de Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev aldı.

Enerya’nın yeni genel müdürü  
Arda Beştaş oldu

2008 yılından itibaren Enerya Pazarlama, Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı 
görevini sürdüren Arda Beştaş, 31 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla Enerya Genel Müdürü görevi-
ni üstlenecek. Enerya Genel Müdürü Aslan Uzun’un STFA Yatırım Holding İcra Kurulu Başkan-
lığı (CEO) görevinin açıklanmasının ardından Enerya Genel Müdürlüğü görevi için Enerya’nın 
büyümesinde ve kurumsallaşmasında önemli bir rol oynayan Arda Beştaş ismi açıklandı. 

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde, yüksek lisansını South-
bank University London’da Uluslararası İş Yönetimi Bölümü’nde tamamlayan Beştaş, Glo-
bal Yatırım Holding ve Anadolu Grubu’nda çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. Beştaş, Ener-
ya’ya katılmadan önce son olarak John’s Coffee’de genel müdür unvanıyla çalışıyordu. 
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Türkoğlu, EPİAŞ’ın yeni genel 
müdürü oldu 

Turkish Petroleum International Company (TPIC) Genel Müdürü Ahmet Tür-
koğlu, 19 Haziran’da alınan karar ile Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ)’a genel 
müdür olarak atandı. Şubat 2017’den beri TPIC’de genel müdür olarak görevini 
sürdüren Türkoğlu, alınan karar ile EPİAŞ Genel Müdürü olarak atandı. Görev teslim 
töreninin ardından EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu tüm çalışanları yerlerin-
de tek tek ziyaret etti. Türkoğlu, EPİAŞ’ın bulunduğu nokta ve konumu itibariy-
le önemli bir yerde olduğunu vurgulayarak, enerji ticaretinin gelişmesinde ve 
bölgesel enerji ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda çalışmalara devam 
edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

“TürKİyE’nİn yEnİ KABİnESİ”
Yeni sistemin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-

temi'nin ilk bakanlarını açıkladı. Türkiye'nin yeni yönetim sisteminin ilk kabinesindeki isimler şöyle:

 � Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan

 � Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

 � Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

 � Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra 

Zümrüt Selçuk

 � Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

 � Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

 � Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

 � Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

 � Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

 � İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

 � Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

 � Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

 � Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

 � Sağlık Bakanı: Dr. Fahrettin Koca

 � Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

 � Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

 � Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

 � Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Cahit Turan
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BP de şarj isTAsyonu sATın Aldı

Elektrikli otomobillerle ilgili ciddi adımların hız-
la atılmaya devam edildiği günümüzde petrol 

devleri de sürece dahil oluyor. Geçtiğimiz yıl Hollanda 
merkezli petrol devi Shell’in 30 bin elektrikli araç şarj 
istasyonuna sahip NewMotion’u almasının ardından 
BP, 130 milyon Euro’ya İngiltere’nin 6 bin 500 noktada 
hizmet veren en büyük elektrikli araç şarj ağına sahip 
Chargemaster’ı aldığını duyurdu.

BP’den yapılan açıklamada, İngiltere’nin 6 bin 500 
noktasında hizmet veren en büyük elektrikli araç şarj 
ağına sahip Chargemaster’ın satın alınması konusun-
da anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, İngilte-
re’de halihazırda 135 bin olan elektrikli araç sayısının 
2040 yılında 12 milyona ulaşmasının beklendiği kay-
dedildi.

İngiliz medyasında, Chargemaster’ı satın alım 
bedelinin 130 milyon sterlin (782 milyon TL) olduğu 
belirtiliyor. BP Sözcüsü David Nichols, konuya ilişkin 

olarak yaptığı  açıklamada şunları söyledi: Elektrikli 
araç pazarının büyümekte olduğu ve gelecekte ula-
şımda önemli bir paya sahip olacağı konusunda şüp-
he yok. Chargemaster ise bu alanda lider, bu sektörü 
onlardan öğrenmek istiyoruz. Doğal olarak dünyanın 
her tarafında işi büyütebiliriz. 

Batı anadolu,  
sAnAyi ATığındAn enerji üreTecek

Türkiye’nin en büyük çimento üreticilerinden 
biri olan Batı Anadolu Grubu, kül ve çamurdan 

enerji üretmeye başlayacak. Batı Anadolu Grubu İcra 
Kurulu Üyesi Feyyaz Ünal, böylece hem çevrenin ko-
runacağını hem de ülke ekonomisine ciddi bir kazanç 
sağlanacağını söyledi. Gruba ait Batıçim ve Batısöke 
tesislerinde çevre ve enerji verimliliği projelerine 5 

yılda yaklaşık 100 milyon lira yatırım yapan Batı Ana-
dolu Grubu, Ege Bölgesi’nin atıklarını üretimde yakıt 
olarak kullanacak, külü ve çamuru enerjiye dönüştü-
recek. Sanayide entegre atık yönetimi uygulamaları-
nın artırılması gerektiğine dikkat çeken Feyyaz Ünal, 
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan izinler kap-
samında, farklı sektörlerin atıklarını, çevreye olumsuz 
bir etki bırakmayacak şekilde tesislerimizde bertaraf 
edebiliyoruz. Batı Anadolu bünyesinde, geri dönüşü-
mü mümkün olmayan, ekonomik ömrünü tüketmiş, 
otomotiv yan sanayinin kauçuk atıkları, çeşitli sek-
törlerdeki buhar ve enerji üretim tesislerinin cüruf ve 
külleri, atık su arıtma tesislerinin arıtma çamuru, ka-
ğıt, karton, plastik türevli atıklar gibi atıkları enerjiye 
dönüştürüyoruz” dedi.

Ege Bölgesi’nde İzmir ve Manisa başta olmak üze-
re her yıl yaklaşık 250 bin ton sanayi atığı çıktığını, bu 
atıkların bir değer olduğunu belirten Ünal, “Bu atık-
ların sanayide değerlendirilmesi gerekiyor, biz de bu 
alanda öncü olacak bu yatırımı hayata geçirdik” dedi. 

GloBal Yatırım HoldinG, ilk uluSlararaSı  
enerji projeSi için kamerun’u Seçti

Global Yatırım Holding, kruvaziyer liman işlet-
meciliğinin ardından enerji sektöründe de yurt 

dışı yatırımlara başladı. Holdingin yüzde 93,7 oranın-
daki bağlı ortaklığı sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) şir-
keti Naturelgaz, Kamerun’da doğal gaz üreticisi ve 
dağıtıcısı Victoria Oil & Gas’ın bağlı ortaklığı Gaz du 
Cameroun (GDC) ile münhasır iş ortaklığı anlaşma-
sı imzaladı. Anlaşma ile önce Kamerun, sonrasında 
Sahra Altı Afrika pazarında CNG altyapısı ile hizmetle-
ri, tasarlanması, kurulması ve işletilmesi üstlenilecek.

Türkiye’de fabrikalar, enerji üretim tesisleri, oteller, 

asfalt üretim tesisleri gibi işletmeler ve aynı zaman-
da doğal gaz boru hattına erişimi olmayan yerleşim 
yerlerine dökme CNG satışı ve dağıtımı yaptıklarını 
söyleten Naturelgaz CEO’su Hasan Tahsin Turan, “Ana 
istasyon altyapısı ve dökme gaz satış hacmi bakı-
mından Avrupa’nın büyük CNG oyuncularından biriyiz” 
dedi. Victoria Oil & Gas ile GDC üzerinden girdikleri 
ortaklık sayesinde yakaladıkları muazzam büyüme 
fırsatından dolayı heyecan duyduklarını belirten Tu-
ran, şunları söyledi: Karmaşık CNG değer zincirlerini 
geliştirmek ve başarılı bir şekilde yönetmek konusun-
da önemli bilgi birikimi ve uzmanlığa sahibiz. GDC’nin 
yüksek kaliteli gaz rezervleri ve değerli bir varlık ta-
banı mevcut. Naturelgaz, GDC ile işbirliği içinde Ka-
merun gibi enerji ihtiyacının yüksek ve enerji arzının 
talebi karşılayamadığı ülkelerde CNG enerji çözümleri 
sunacak.

eTi MAden ve çinliler Bor için iş Birliği yAPTı 

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Al-
bayrak, Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’nde 

düzenlenen Yeni Bor Stratejisi Lansmanı ve Teknoloji 
Transferi Mutabakatı İmza Töreni’nde konuştu. Yük-
sek teknolojili bor karbür tesisi kurulacağını söyleyen 
Bakan Albayrak, bu tesisle çıkarılan bor madeninin 
Türkiye’ye daha fazla getiri sağlayacağını belirtti.

Bor konusunda milletimizi sevindirecek önemli 
haberleri vereceklerini daha önceden dile getirdikle-
rini kaydeden Bakan Albayrak, “Bugün burada dünya-
nın  en büyük iki şirketinin iş birliğine şahitlik ediyoruz. 
Eti Maden ve dünyanın bor teknolojileri alanındaki en 
büyük firmalarından birisi olan Çinli Dalian Jinma fir-
masıyla protokol imzalayacak. Bu protokol ile yüksek 
bor teknolojisine sahip tesis Balıkesir’de yapılıyor. Bu 
teknolojiyi ülkemize kazandırıyoruz” dedi. 

Albayrak yeni tesis hakkındaki açıklamalarını şöyle 
sürdürdü: Bu gördüğümüz hammaddelerin dışında, 
işleyerek toz haline dönüştürdüğünüzde 600 dolar ci-
varı bir ürüne dönüştürüyorsunuz. Peki bundan son-
raki süreç? İşte bu yüksek teknolojiyle bütün bu çer-
çeveyle baktığımızda, bor karbüre dönüştürülmüş bu 

ürünler; dünyada elmastan sonra en sert ve dayanıklı 
element. Müthiş bir hammadde. Ve bunu dönüştür-
düğünüzde, bor karbüre, bunu toz halleriyle birlikte, 
yaklaşık 40 bin dolara kadar mamul dediğimiz ürüne 
dönüşüyor.

Bor karbür en hızlı pazar payı büyüyen ürün. 200 
dolar ham maddeden işlenerek 400 bin dolara kadar 
değerlenebilir. Bor karbür teknolojisiyle bor madeninin 
değeri ürüne dönüştüğünde iki bin kata kadar artacak. 
Bor karbür düşük yoğunluğu ve yüksek dayanıklılığıyla 
savunma sanayimiz çok farklı bir lige çıkacak. 
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rWe, Yeşil enerjiYe 1,5 MilyAr euro yATırAcAk

Alman enerji şirketi RWE, yenilenebilir enerjiye 
yılda 1,5 milyar euro yatırım yapmayı planlı-

yor. Alman enerji şirketi RWE’nin, yenilenebilir enerji 
kolu Innogy’i rakibi Alman E.ON’a satış anlaşmasını 
sona erdirdikten sonra yenilenebilir enerji yatırımla-
rına yıllık 1,5 milyar euro (1,75 milyar dolar) ayıracağı 
bildirildi. Rheinische Post gazetesi CEO Rolf Martin 
Schmitz’in “İşlemler tamamlandıktan sonra yatırım 
yapmak istiyoruz ve mali olarak bunu yapabiliriz. Yeşil 
enerjiye yılda 1,5 milyar euro ayıracak paramız var” 
açıklamalarına yer verdi. Mart ayında Sabancı Hol-
ding’in ortağı E.ON, RWE’nin yenilenebilir enerji kolu 
olan Innogy’yi satın almayı kabul etmişti. Hisse ve 

varlık takası ile nakit transferini de içeren bu anlaşma 
sonrası RWE Avrupa’nın en büyük ikinci rüzgar şirketi, 
E.ON da Avrupa’nın en büyük gaz ve enerji ağları ope-
ratörü haline geldi.

denizli’ye yeni TerMik sAnTrAl GeliYor

Yenidere Termik Enerji, Denizli’nin Kale ilçesin-
de yerli linyit kömür yakıtlı 250 MW’lık Yenide-

re Termik Santrali kurmayı planlıyor. Yenidere Termik 
Enerji Elektrik Üretim ve Maden Sanayi AŞ tarafından 
Denizli’nin Kale ilçesi, Yenidere Köyü mevkiinde ku-

rulması planlanan, termik santral ve kül depolama 
alanı projesinde değişikliğe gidildi. Projede yerli linyit 
kömürün yakıt olarak kullanılacağı toplam 250 MWe 
gücündeki türbinler ile elektrik enerjisi üretimi ger-
çekleştirilmesi planlanıyor.

Holun Enerji Madencilik ve Yatırım San. Tic.A.Ş. ye 
ait olan ve linyit kömür arama faaliyeti yürütülen alan-
da kurulacak santral iki etapda tesis edilecek. Termik 
santralde ilk etapda 2 adet 25 MWe gücündeki üniteler 
tesis edilecek, ikinci etapda ise 2 adet 100 MWe gü-
cündeki üniteler tesis edilerek toplam güç 250 MWe 
olacak. Yatırım süreci 5 yıl olarak öngörülen projede ilk 
etap için inşaat ve montaj süresi 2 yıl, ikinci etabın da 3 
yılda tamamlanması hedefleniyor. Tesisin toplam mali-
yetinin 450 milyon lira olması öngörülüyor.

çinliler Aydın ve MAnisA’dA res kurAcAk

Çin Devlet Kalkınma ve Yatırım Kurumu (SDIC), 
Smart Growth Holding ve müteahhitlik şirketi 

PowerChina, Aydın ve Manisa’da 170 megavat kapasi-
teli rüzgar enerjisi santrali yatırımını hayata geçirmek 
üzere 226 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. İmza tö-
renine, SDIC ve Smart Growth Holding ve PowerChina 
yetkilileri katıldı.

Törende verilen bilgiye göre, kredisi ödenemediği 
için operasyonu ve hakları Albaraka Türk’te bulunan 
30 megavatlık Aydın Söke rüzgar enerjisi santrali ile 
henüz lisans aşamasında olan 140 megavat kapasi-
teli dört rüzgar santrali yatırımı için mutabakat an-

laşması imzalandı.
Toplam yatırım bedeli 226 milyon dolar olacak 

‘mavi projenin” müteahhitliğini Powerchina şirketi üst-
lenirken, yatırımcılığını SDIC ve Smart Growth Holding 
yapacak. Projede, SDIC’nin yüzde 80, Smart Growth 
Holding’in yüzde 20 payı bulunuyor. Projenin inşaat ha-
linde olan 140 megavatlık kısmı için 168,5 milyon dolar 
yatırım yapılacak, kalan 57,5 milyon dolar Albaraka Türk 
ve mevcut hissedarlara ödenerek projenin üzerindeki 
ipotek kaldırılacak. Eylül 2020’de projenin ilk bölümü-
nün üretime başlaması hedefleniyor. 

Bartın ve GireSun’a Yeni HeS’ler YapılıYor

Ayzey Elektrik Giresun’un Espiye ilçesinde top-
lam 42 MW kapasiteli Sancak Hidroelektrik 

Santrali kurmayı planlıyor. Ayzey Elektrik Üretim A.Ş. 
Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Yeşilköy, Direkbükü, 
Kurugeriş, Gümüşdere, Yeniköy, Seydiköy Köyleri ve 
Güce İlçesi Düzçukur Köyü sınırları içerisinde 41,890 
MW kapasiteli Sancak Hidroelektrik Santrali (HES) 
kurmayı planlanıyor. Ayrıca şirket santral için ihtiyaç 
duyulan kırmataş malzemelerin ve hazır betonun 
temin edilebilmesi amacıyla 2 adet 250.000 ton/
yıl kapasiteli olmak üzere toplamda 500.000 ton/yıl 
kapasiteli Kırma-Eleme Tesisi ve 2 adet 50 m3/saat 

kapasiteli olmak üzere toplamda 100 m3/saat kapa-
siteli hazır beton santrali de kuracak.

Has Enerji ise Bartın’daki Kumluca Çayı üzerinde 
6.46 MW’lık Katırova Hidroelektrik Santrali kuracağı-
nı açıkladı. Yaklaşık 21.6 milyon lira bedelli projenin 
inşaat aşamasında 75, işletme aşamasında ise 10 
personelin çalışması planlanıyor. Ekonomik ömrü 2 
yıl sürecek inşaat faaliyetlerinden sonra 50 yıl olarak 
öngörülen Katırova HES’te yılda toplam 19,250 GWh 
enerji üretilmesi ve üretilen elektriğin toplam 8000 
kVA (6.3/34.5 kV) gücündeki trafo çıkışında düzenle-
necek şalt panoları üzerinden iletilmesi planlanıyor. 

turcaS’ın Hedefi jeotermalde BüYümek 

Turcas’ın Genel Kurul toplantısında 2017 yılı 
mali sonuçlarına ve 2018 yılı hedeflerine yö-

nelik bilgi veren Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal Aksoy, “Akaryakıt ve madeni yağlar ala-
nındaki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş., 2017 yı-
lında güçlü kârlılıkla beraber, sektördeki lider ve öncü 
konumunu korudu. Konvansiyonel elektrik üretimi 
alanındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik 
Üretim A.Ş. bünyesindeki 800 MW kurulu gücündeki 
Denizli Doğalgaz Çevrim Santrali ise güvenilir işletme 
açısından mükemmel diyebileceğimiz bir operasyon 
sergiledi” açıklamasını yaptı. 

Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan CEO ve Yö-
netim Kurulu Üyesi Batu Aksoy da, “2017 yılı, Turcas 
olarak hem aktiflerimizi ve karlılığımızı büyüttüğümüz 
hem de grup içi birleşmelerle verimliliğimizi artırdı-
ğımız bir yıl oldu. Yatırım portföyümüzü yenilenebilir 

enerji kaynakları ile çeşitlendirme stratejimize paralel 
olarak; Aydın’daki 18 MW Kuyucak Jeotermal Santra-
li’ni devreye almanın mutluluğunu yaşadık. Ülkemizin 
öncü petrol ve enerji odaklı yatırım şirketi olarak; ino-
vatif teknolojilere dayalı yatırımlarımız ile Türkiye için 
değer katmaya devam edeceğiz” dedi.
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urAnyuMun Merkez üssü YozGat olacak 

Türkiye 3 Nisan 2018 tarihinde Akkuyu Nükleer 
Santrali ile yüksek potansiyelli enerji sahasına 

giriş yaptı. Rusya ile ortaklaşa yürütülen faaliyetler ne-
ticesinde başlatılan Türkiye’nin nükleer çağı tüm hızıy-
la devam ediyor. Türkiye’nin önemli miktarda uranyum 
barındıran topraklarında yerli üretim başlatılacak.

Geçtiğimiz yıllarda ABD’liler tarafından bulunan ve 

Eti Maden tarafından ABD’li bir firmaya lisanslanan 
uranyum bölgesinde artık Türkiye kendi faaliyetleri-
ni yürütecek. Türkiye, ABD’li firmaların uzun süredir 
elinde tuttuğu ve üretim yapılmaması için yoğun çaba 
sarf ettiği Yozgat’taki uranyum madenlerinin ruhsa-
tını iptal etti.

Yerli ve millileşme projesinin önemli bir ayağını 
kapsayan enerji sektöründen gelen bu hamle, nükleer 
enerji alanında umut vaat etti. ABD’li firmaların elinde 
bulunan, Yozgat’ın merkez, Şefaatli ve Sorgun ilçe-
lerinde 15 bin 708 hektar (157 km2) alanı kapsayan 
8 stratejik uranyum maden sahasını kapsayan ruh-
satlar, Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
(MİGEM) tarafından iptal edildi. Sahaların ETİ Maden’e 
devredilip arama tarama ve çıkartma faaliyetlerinin 
yürütülmesi planlanıyor.

malatYa ve merSin’e 50’şer mW’lık rüzGar Santrali kuruluYor 

Sandal Yenilenebilir Enerji, Malatya’da 50 MW’lık 
Sandal Rüzgar Enerjisi Santrali kuracak. Türki-

ye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından toplam 2130 
MW’lik rüzgar enerji santrali kapasite tahsis yarış-
malarında 350 MW’lik kapasiteli ikinci etap turunda 
lisanslandırılan projelerden biri olan Sandal RES ça-
lışmalarına başlandı. “Sandal RES (50MWm/50MWe) 
Projesi” Sandal Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim 
A.Ş. tarafından Malatya’nın Kuluncak ve Darende ilçe-
lerinde kurulup işletilecek.

Yaklaşık 208 milyon lira yatırımla kurulacak sant-
ral 2,5 MW gücünde toplam 20 adet rüzgar türbinin-

den oluşacak ve yılda ortalama 175.200.000 kWh 
elektrik üretecek. Toplam 42 ay içerisinde kurulması 
planlanan santralin üretim lisansı süresi 49 yıl olacak. 

Sarmaşık Yenilenebilir Enerji Mersin’e 49,5 MW 
kurulu gücünde Sarmaşık Rüzgar Enerjisi Santra-
li kuracak. Sarmaşık RES 24 adet 2 MW, 1 adet 1,5 
MW gücünde toplam 25 adet rüzgar Gamesa G114 
marka türbininden oluşacak. Santral yılda ortalama 
173.250.000 kWh elektrik üretecek. 3 yıl içinde ta-
mamlanması öngörülen santralin yaklaşık 202 milyon 
liraya mal olması bekleniyor. 

danfoSS ile a.p. møller HoldinG Stratejik ortaklığa Gitti

Isıtma, soğutma, motor kontrol sistemleri ve güç 
çözümleri alanlarında dünya lideri Danfoss, Da-

nimarkalı A.P. Møller Holding’in jeotermal enerjiye kar-
şı endüstriyel yaklaşımı kapsamında şirketle stratejik 
ortaklığa gitti. Bölgesel ısıtma projeleriyle tanınan 
Danfoss’un Isıtma Grubu Başkanı Lars Tveen, konuy-
la ilgili olarak; “Potansiyel olarak, elektrik sistemi için 
rüzgâr ne ise ısıtma sistemi için de jeotermal ener-
ji aynı şeyi ifade ediyor. Jeotermal ısı kullanımının ön 
koşulu bölgesel ısıtma olduğu için bu iddialı projede 
büyük bir potansiyel görüyoruz. Bu projeyi destekle-

mek konusunda istekliyiz, çünkü ısıtma iş kolumuzu 
daha da geliştirme fırsatlarının yanında yenilenebilir 
enerjiye geçişe önem veriyoruz” dedi.

A.P. Møller Holding; bölgesel ısıtma sistemle-
ri, enerji tedariki ve araştırmaları, yeraltı kaynaklarını 
geliştirme ve çıkarma alanlarında Danimarka’nın önde 
gelen şirketleri arasında yer alıyor. İş birliğinin ilk adım-
ları ise Danimarka’da jeotermal enerji potansiyelini or-
taya çıkarmak için gerekli olan araç ve politikaları oluş-
turmaya odaklanacak.
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Azeri doğal gazını  Türkiye  üzerinden Avrupa’ya 
taşıyacak ve asrın projesi olarak nitelendirilen Trans 
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’nın (TANAP) açılışı 12 
Haziran’da Eskişehir’de görkemli bir törenle ger-
çekleştirildi. TANAP’ta ilk gaz akışı, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaş-
kanı İlham Aliyev tarafından gerçekleştirildi. Bölge 

liderlerinin büyük ilgili gösterdiği açılışta Sırbistan 
Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna Devlet 
Başkanı Petro Poroşenko ve KKTC Cumhurbaşkanı 
Mustafa Akıncı da hazır bulundu. 

Türkiye ve Azerbaycan tarafından yapımı üç yıl-
dır süren ve Azeri doğal gazını Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya taşıyacak TANAP, enerji çevrelerinde 
enerjinin ‘İpek Yolu’ olarak isimlendiriliyor. Açılışta 
bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TA-
NAP’ın  çok taraflı iş birliğinin nişanesi olduğunu be-
lirterek “Enerjiyi çatışma değil, iş birliği olarak gören 
anlayışımız bir kez daha ete kemiğe bürünmüştür” 
dedi. TANAP ile Hazar gazının ilk kez Avrupa’ya ula-
şacağını yineleyen Erdoğan, “Bu projenin yeni ol-
madığını biliyoruz, bunun gibi dev projeleri hayata 
geçirmiştik. Asrın projesi olarak adlandırıldığımız 
Bakü-Tiflis-Ceyhan inşasıyla başladık. Projelerimiz 
sadece enerjiyi içermedi. Bakü-Tiflis-Kars projesiyle 
de Londra’dan Çin’e kesintisiz demiryolu bağlantısı 
kurmayı başardık.

TANAP, Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu’nun en bü-

'Enerjinin İpek yolu' 
TAnAP’ta vana açıldı

Türkiye’yi önemli bir doğal gaz geçiş noktası haline getiren, aynı zamanda hem Türkiye’yi hem de 
Avrupa’nın önemli bir kısmını doğal gaz talebinde Rusya’nın tekelinden kurtaran TANAP’ta vana 12 
Haziran’da açıldı. Eskişehir’de yapılan açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı 
sıra Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Sırbıstan 
Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı katıldı… 

YILLIK KAPASİTESİ 16 MİLYAR 
METREKÜP OLACAK

Yıllık toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olacak 
TANAP, 6 milyar metreküp doğal gazı Türkiye’ye, 10 
milyar metreküp doğal gazı ise Avrupa’ya taşıyacak. 
Şimdiye kadar projede 175 milyon kilometre yol kat 
edilirken, 131 bin adet 13 metre uzunluğunda boru 
kaynatıldı. Kullanılan boruların yüzde 80’i Türki-
ye’de 6 farklı firma tarafından projeye kazandırılır-
ken, kalan yüzde 20’lik kısım Çin’den ithal edildi.
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Yeniden Türkiye’ye gelmiş olmaktan duyduğu mut-
luluğu dile getiren Aliyev, “TANAP, Türkiye ve Azer-
baycan’ın zaferidir. Bugün 21. yüzyılın enerji tarihini 
birlikte yazıyoruz. Bu tarih, iş birliği tarihidir. Enerji 
projelerimiz bölgemize istikrar getiriyor. TANAP gibi 
projenin hayata geçirilmesi, liderlerin bilge güçlü 
iradesiyle olmuştur. Bu hayata geçirdiğimiz ilk proje 
değil. Kars Demiryolu açılışını da birlikte yapmıştık. 
Bütün bu açılış merasiminde aziz kardeşim Recep 
Tayyip Erdoğan vardı, bugün de var. Bunun arkasın-
da düşünülmüş siyaset, güçlü irade ve bizim kar-
deşliğimiz vardır. Türkiye ve Azerbaycan karar verip 
yeni bir proje öne sürelim dedik ve adını da birlikte 
koyduk. 2012 de İstanbul’da birlikte imzaladık. O gün 
o imzalama merasiminde bugünü görme arzusunu 
yaşamıştık. Allah bize bunu yaşattı. Bugün TANAP’ın 
açılması komşu ve dost ülkeler için de güzel imkan-
lar oluşturdu. Bu proje, bir çok ülkeyi birleştiriyor. 
Bugün tarihi bir gündür. Bu günün yaşanması güçlü 
siyasi irade ile sağlandı. Türkiye Azerbaycan kardeş-

liği olmasaydı bu proje kağıt üzerinde kalabilirdi” 
dedi.

KKTC Başbakanı: Bir kardeşiniz daha var
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  Cumhurbaşkanı 

Mustafa Akıncı da konuşmasına “Sayın Aliyev’in ko-
nuşmasından sonra konuşmamın girişinde ufak bir 
değişiklik yapıyorum. Bir kardeşiniz daha var; Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Bir acı olduğunda acıyı yüreğimizde hisseder, bir 
sevinç olduğunda sizinle beraber seviniriz” diyerek 
başladı. Bu güzel olayın Türkiye ve Azerbaycan’a ve 
tüm insanlığa hayırlı olmasını dileyen Akıncı, “Çağı-
mızın akıcı iş birliklerine önemli bir örnek niteliğin-
de. Günümüzde bölgenin ve dünyanın özellikle doğal 
kaynakları değerlendirmede paydaşları arasında 
işbirliğini teşvik eden projelere ihtiyaç var. Coğra-
fi konumu Türkiye’yi doğunun zengin kaynaklarını 
nakleden ideal bir enerji merkezi haline getirdi. Bu 
coğrafya insanlığa hizmet eden bir iş birliği hattına 
dönüştü” diye konuştu. 

Poroşenko: TAnAP’la bağımlılık sona eriyor
TANAP’ın çok önemli bir adım olduğunu söyle-

yen Rusya ile doğal gaz konusunda sorun yaşayan 
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise “Bu 
konuda bağımlılık artık sona ermektedir. Bu son 
10 yılda net biçimde gördüğümüz bir gerçek Rusya 
Federasyonu tarafından sömürüldü. Putin’in baskı 
yapması için bir araç haline geldi. Tabi ki bunun ti-
cari etkisinin yanı sıra aynı zamanda siyasi bir etkisi 
de var. Avrupa’nın da enerji güvenliği için önemli. Av-
rupa’nın rekabeti için önemli. Çünkü iki büyük lide-
rin birleşmesiyle bu garanti edilmiş oldu” şeklinde 
konuştu. 

Vucic: Avrupa’nın bir bölümünde arz 
güvenliği sağlandı

Sözlerine Erdoğan’ın bu çok önemli açılışa ken-

disini davet etmesinden dolayı duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek başlayan Sırbistan Devlet Başkanı 
Aleksandar Vucic , “Doğal gaz boru hattının oluştu-
rulmasıyla ilgili iki önemli hususu kutluyoruz. Gü-
neydoğu Avrupa’da büyük bir adım atmış oluyoruz. 
Aynı zamanda proje, Avrupa’nın bu kısmının enerji 
bağlantısını da garanti altına alacaktır” dedi.  

Albayrak: Dostluğun ve liderliğin göstergesi 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albay-

rak ise konuşmasına bugünün bölge enerji tarihi 
açısından çok önemli olduğunu belirterek başladı. 
“Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında kurulan 
iş birliği bugün küresel örnek bir iş birliğine dönü-
şüyor. TANAP güçlü liderlik göstergesidir. Türkiye ile 
Azerbaycan arasındaki hakiki dostluğun geleceğe 
bırakacağı en büyük mirastır. Türkiye’nin de ener-
jideki anahtar ülke konumumuzu pekiştirecektir. 
Avrupa’nın enerji arz güvenliği Türkiye’den başlar 
tezimizin en önemli göstergesi olacaktır” diyen Al-
bayrak, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. 

yük boru hattıdır. 20 il, 67 ilçe ve Çanakkale Boğazı’nı 
geçen bir güzergaha sahiptir. Bu projenin kapasite-
si 16 milyar metreküp doğal gazdır. Bunun 6 milyar 
metreküpü Türkiye’ye, 10 milyar metreküp ise Avru-
pa’ya taşınıyor. Bu kapasiteyi önce 26 milyar met-
reküpe, akabinde ilave yatırımlarla 31 milyar met-
reküpe çıkarmayı planlıyoruz. Yunanistan sınırına 
ilk gaz teslimatını Haziran 2019’da gerçekleştirmeyi 
hedefliyoruz” dedi. 

“Kardeşliğimiz olmasaydı bu proje kağıt 
üzerinde kalabilirdi”

Törende ikinci konuşmayı yapan ve Hazar gazı-
nın sahibi olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, “Türkiye Azerbaycan kardeşliği olmasaydı 
bu proje kağıt üzerinde kalabilirdi” vurgusunu yaptı. 

1,850 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA
Toplam uzunluğu 1,850 kilometre olan hat, Yuna-
nistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son 
bulacak ve bu noktadan Avrupa ülkelerine doğal 
gaz aktaracak doğalgaz boru hattına bağlanacak. 
TANAP Doğal Gaz Boru Hattı sistemi; 19 kilometresi 
Marmara Denizi geçişi olmak üzere toplam bin 850 
kilometrelik ana hat ile Türkiye içerisindeki çıkış 
noktalarına olan bağlantı hatlarının işletmesinde 
kullanılmak üzere; 7 adet kompresör istasyonu, 4 
adet ölçüm istasyonu, 11 adet pig istasyonu, 49 adet 
blok vana istasyonu ve Türkiye’deki ulusal doğal gaz 
şebekesini beslemek üzere 2 adet gaz çıkış istasyonu 
yer alacak.

20 İL 67 İLÇEDEN 

GEÇECEK

TANAP’la Azerbaycan’ın Hazar Denizi’n-

deki Şah Deniz 2 doğal gaz sahası ve Hazar 

Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üre-

tilen doğal gaz öncelikle Türkiye’ye, ardından 

Avrupa’ya taşınmış olacak. Türkiye-Gürcis-

tan sınırında Ardahan’ın Posof ilçesi Türk-

gözü köyünden başlayacak olan TA-

NAP 20 il ve 67 ilçeden geçecek.
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kapsamında elektrik enerjisi ve kapasitesi alım ve 
satımına ilişkin ikili anlaşmalar yapacak ve yürüte-
cek. Organize toptan elektrik piyasalarında faaliyet-
te bulunabilecek.

Şirket, görevli tedarik şirketlerine tarifesi dü-
zenlemeye tabi olan tüketiciler için toptan satış ta-
rifesinden elektrik enerjisi satacak. EÜAŞ'ın tarifesi 
düzenlemeye tabi olmayan tüketiciler için görevli 
tedarik şirketlerine elektrik enerjisi satışına ilişkin 
fiyat, hüküm ve şartlar taraflar arasında serbestçe 
belirlenecek.

MADEn ALAnInDA yEnİLİKLEr
KHK ile Maden Kanunu'na bazı maddeler eklendi. 

Buna göre, Maden İşleri ile Petrol İşleri genel mü-
dürlükleri birleşti. Maden ve Petrol İşleri Genel Mü-
dürlüğü’nün (MAPEG) bütün mal ve varlıkları devlet 
malı hükmünde olacak, haczedilemeyecek. Bunlar 
aleyhine işlenen suçlar devlet malları aleyhine iş-
lenmiş sayılacak.

Mülga genel müdürlüklerin çalışmalarının yü-
rütülmesinde kullanılan taşınırlar, taşıtlar, araçlar, 
gereçler ve malzemeler, yazılı elektronik ortamdaki 
her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar ile personel 
MAPEG'e devredildi.

Devir işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-
ğı ile MAPEG tarafından belirlenecek usul ve esaslar 
dahilinde ve 6 ay içerisinde tamamlanacak.

EPDK’DA DEĞİŞİKLİK
KHK ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 

(EPDK) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda da 
değişikliğe gidildi. Buna göre kurul, biri başkan, biri 
ikinci başkan olmak üzere en az dört yıllık yükse-
köğrenim görmüş olanlar arasından Cumhurbaşka-
nı tarafından atanan yedi üyeden oluşacak.

EPDK hizmet birimlerinin faaliyet alanı, görev 
yetki ve sorumlulukları belirtilen görev ve fonksi-
yonlara uygun olarak Cumhurbaşkanınca yürürlüğe 
konulan yönetmelikle belirlenecek.

KHK ile RTÜK hariç tüm düzenleyici kurulların 
ve TMSF’nin, atama tarihi itibarıyla dört yılını doldu-
ran başkan ve üyelerinin görevleri sona erdirildi. 20 
Şubat 2014 tarihinde EPDK’ya atanan İkinci Başkan 
Ümit Kayrak ve Kurul Üyeleri Zekeriya Gökşenli ile 
İbrahim Tan’ın görevleri sona erdi. Yeni atama ya-
pıldı. EPDK 2. Başkanlığı’na Zekeriye Gökşenli boş 
bulunan üyeliklere de İbrahim Tan ve Muhammed 
Mustafa İzgeç, atandı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, konuyla ilgili açık-

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum 
kapsamında enerji alanında da “büyük dönüşüm” 
yaşanıyor. Enerji KİT’lerinden Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurumuna (EPDK) kadar geniş bir alanda kök-
lü dönüşüm öngören düzenlemeler hayata geçirildi. 

Elektrik Piyasası Kanununun bazı maddelerinde 
yer alan 'Bakanlar Kurulu', 'ilgili bakanlığın teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulu', 'Başbakana' ve 'Başbakan' 
ibareleri 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirildi.

Bu çerçevede, "Anayasada Yapılan Değişikliklere 
Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma-
sı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" Res-
mi Gazete'de yayımlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
yürürlükten kaldırıldı. Elektrik Piyasası Kanunu'nun 

bazı maddelerinde yer alan Bakanlar Kurulu, ilgili 
bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu, Başbaka-
na ve Başbakan ibareleri Cumhurbaşkanı olarak de-
ğiştirildi. Söz konusu KHK ile Türkiye Elektrik Ticaret 
ve Taahhüt AŞ (TETAŞ), Elektrik Üretim Anonim Şir-
keti (EÜAŞ) bünyesine alındı. TETAŞ'ta görev yapan 
tüm personel, kadro, pozisyon, mali ve özlük hakla-
rıyla birlikte herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 
EÜAŞ'a atandı.

EÜAŞ, TETAŞ'ın taraf olduğu mevcut sözleşmeler 
kapsamında imzalanmış enerji alış ve satış anlaş-
malarını yürütecek. Şirket, elektrik enerjisi mübade-
le, ithalat ve ihracat anlaşmaları ile mevcut imtiyaz 
ve uygulama sözleşmeleri kapsamında enerji alış ve 
satış anlaşmaları imzalayabilecek.

EÜAŞ, Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı 

ENERJİDE 

BÜYÜK 
DÖNÜŞÜM

24 Haziran seçimlerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesi 9 Temmuz’da 
açıklandı. Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ndeki ilk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Bakanlık 
Müsteşarı Fatih Dönmez olurken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum kapsamında köklü dönüşüm 
öngören düzenlemeler hayata geçirildi.
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Kurum başkanına çalışmalarında yardımcı ol-
mak üzere üç başkan yardımcısı atanacak. Başkan, 
yokluğunda başkan yardımcılarından birini yerine 
vekil olarak bırakacak.

TAEK; Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 
Radyoaktif Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Radyas-
yon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, 
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi 
Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Per-
sonel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Dene-
tim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği 
olmak üzere dokuz hizmet biriminden oluşacak.

TAEK tarafından her yıl sonunda çalışma rapo-
ru hazırlanarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına 
sunulacak.

EnErJİ BAKAnI DÖnMEZ’İn KISA VADE 
AJAnDASI

Yeni dönemde enerjinin yönetimine Fatih Dön-
mez getirildi. Önce Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rulu üyeliği, ardından Enerji Bakanlığı Müsteşar-
lığı görevlerinde bulunan sektörün çok yakından 
tanıdığı ve sektörü bilen deneyimli isimlerden Bakan 
Dönmez’in ajandası yoğun. Dönmez’in, kısa vadede 
karar vereceği en önemli konu, yeni elektrik ve do-
ğalgaz fiyatları olacak.

Elektrikte; döviz kuru ve enflasyon nedeniyle ma-
liyetler arttı. BOTAŞ’ın, petrol ve dolar kurundaki ar-
tışa bağlı olarak 1 Temmuz’da doğalgaz alım fiyatla-
rı arttı. Rus doğalgazının her bin metreküp fiyatının 
240-245 dolar düzeyinden 270 dolara kadar çıktığı 
belirtiliyor. 1 Ekim’de gaz fiyatının 290 dolara aşa-
cağı hesaplanıyor. Bu nedenle elektrik ve doğalgaz 
sektörü, 1 Ağustos’ta tarifelerde artış bekliyor. Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu, elektriğe 1 Ocak’ta 8.8, 
1 Nisan’da da ortalama 2.89 oranında zam yapmıştı.

Bakan Dönmez’i bekleyen ikinci kritik konu, 
elektrik üretim ve dağıtım sektörlerinin 50 milyar 
doları aşan borçları. Sektör, bu konuda Bakan Dön-
mez’in atacağı adımı bekliyor. Sektör temsilcileri, 
özellikle döviz kurundaki aşırı yükselme nedeniyle 
son dönemde ödemelerde büyük sıkıntı yaşadıkla-
rını belirterek, olası bir zammın maliyetlerde oluşan 
baskıyı bir miktar hafifleteceğini ama yapısal bazı 
adımların atılmasının gerekli olduğu görüşünü dile 
getiriyor.

lamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri 
ile bürokrasimize yönelik ilk kararnamenin kurumu-
muza yönelik olması bizim için gurur vesilesi oldu. 
Sorumluluğumuz her zamankinden fazla. Ülkemiz 
yeni bir sürece girdi ve biz de kurum olarak Bakanlı-
ğımız ile uyum içerisinde sektörümüzü daha ileri bir 
düzeye taşımak için gece gündüz çalışmaya devam 
edeceğiz" dedi.

BOr KOnUSU
Söz konusu KHK ile Ulusal Bor Araştırma Ensti-

tüsü Kurulması Hakkında Kanun, Ulusal Bor Araş-
tırma Enstitüsü Hakkında Mali Hükümler ve Muafi-
yetlere İlişkin Kanun olarak değiştirildi. Ulusal Bor 
Araştırma Enstitüsü, faaliyetlerinden elde ettiği ge-
lirler dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi 
işletme sayılmayacak.

Enstitünün görevlerinin ifasına ilişkin binek araç-
ları hariç ithal edilen her türlü makine-teçhizat, kim-
yasallar, ürün ve bunların yedek parçaları ile yayının 
yurda girişi ve her türlü geçici depolama, antrepo ve 
ardiye ücretleri katma değer vergisi ve özel tüketim 
vergisi hariç, gümrük vergisinden, düzenlenen ka-
ğıtlar damga vergisinden ve ücretten istisna olacak, 
bunlar için ithalat sınırlaması uygulanmayacak.

Enstitü, ihtiyaç duyduğu hizmetleri hizmet satın 
alma sözleşmeleri ile yaptırabilecek. Enstitü, araş-
tırma ve incelemeler için hiçbir ilmühaber, ruhsat-
name veya imtiyaz almak zorunda olmayacak.

ATOM EnErJİSİ
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) görev, 

yetki ve sorumlulukları da belirlendi. Konuya ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre TAEK; nük-

leer enerji, iyonlaştırıcı radyasyon ve hızlandırıcı 
teknolojilerin barışçıl amaçlarla ülke yararına kulla-
nılması için teknik çalışmalar yapacak, yaptıracak ve 
bunları koordine edecek. TAEK, bu kapsamda izlene-
cek ulusal politika ve strateji önerilerini hazırlayarak 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’na sunacak.

TAEK, kamu kurum ve kuruluşları, üniversite-
ler ile özel sektörün nükleer enerji, radyasyon ve 
hızlandırıcı teknolojileriyle ilgili bakanlığın uygun 
gördüğü öncelikli alanlarda; ekipman, malzeme ve 
yazılım dahil olmak üzere araştırma, geliştirme, tek-
noloji edinme, yenilik, tasarım, üretim, test ve yerli-
leştirme faaliyetlerine katılım sağlayacak; teşvik ve 
destek sistemleri oluşturacak.

Görev alanıyla ilgili insan kaynağı oluşturmak 
amacıyla burs vermekle yükümlü olan TAEK'in yü-
rütme kurulu Cumhurbaşkanınca atanacak başkan 
ve dört üyeden oluşacak.

BAKAN DÖNMEZ KİMDİR?
Fatih Dönmez, 1965 yılında Bilecik’te doğdu. İlk, 
orta ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladı. 1987 yı-
lında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik 
Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümünden me-
zun oldu. 2005 yılında e-MBA sertifika programını 
tamamladı. İş hayatına NETAŞ’ta Ar-Ge mühendisi 
olarak başladı. İş hayatı boyunca enerji ve teleko-
münikasyon firmalarında değişik kademelerde yö-
neticilik yaptı.
1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak-
lerinden İGDAŞ’ta Etüt ve Proje Müdürlüğü, Genel 
Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği gö-
revlerinde bulundu.
2002 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi İştirakler Daire Başkanlığında, İştirakler Genel 
Koordinatörü olarak; İBB iştiraklerinin yönetim ku-
rullarında başkan ve üye olarak görev yaptı. Türkiye 
Elektrik Sanayi Birliği’nin (TESAB) kurucuları ara-
sında yer alan Dönmez, aynı zamanda TESAB yöne-
tim kurulu üyeliği de yaptı.
4 Ocak 2008’de EPDK Kurul üyeliğine atanan Dön-
mez, EPDK’nın üyesi olduğu ERRA’da (Enerji Dü-
zenleyicileri Bölgesel Birliği) 2008 ve 2010 Genel 
Kurullarında üye ülkelerin temsilcileri tarafından 
Yönetim Kurulu üyesi seçildi. ERRA’nın strateji ra-
porunun hazırlanmasına öncülük ederek, arz gü-
venliği komitelerinde görev aldı.
Enerji sektöründe birçok yazı ve rapora imza atarak; 
arz güvenliği, enerji yoksulluğu, doğal gaz projeksi-
yonları, enerji sektöründe Ar-Ge, stratejik planlama, 
performans yönetimi, fizibilite hazırlama, organi-
zasyon geliştirme ve şirketlerin AB’ye uyumu gibi 
konularında çalışmalar yaptı.
24 Aralık 2015 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Müsteşarlığına atanan Dönmez, aynı za-
manda Türkiye’nin enerji borsası olarak kurulan 
Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) yö-
netim kurulu başkanlığı ve Trans Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı Projesi (TANAP) yönetim kurulu başkan 
vekilliği görevlerini de yürüttü.
Dönmez, evli ve 3 çocuk babasıdır.

EÜAŞ YERLİ KÖMÜRDEN ÜRETİLEN 
ELEKTRİĞİ ALABİLECEK

Söz konusu KHK ile EÜAŞ, elektrik enerjisi ve ka-
pasitesi alım ve satımına ilişkin ikili anlaşmalar 
yapmaya ve organize elektrik piyasasında faaliyette 
bulunmaya yetkili kılındı. EÜAŞ, sözleşmeleri kap-
samında talebi karşılayamaması halinde ihtiyacı 
olan elektriği, yerli kömür yakıtlı santralleri işleten 
şirketlerden karşılayacak. Miktar ve fiyat bakanlık 
tarafından belirlenecek.
EÜAŞ, görevli tedarik şirketlerine tarifesi, düzenle-
meye tabi olan tüketiciler için toptan satış tarifesin-
den elektrik satacak. EÜAŞ’ın, tarifesi düzenlemeye 
tabi olmayan tüketiciler için görevli tedarik şirket-
lerine yapacağı satışın fiyat ve koşulları taraflar 
arasında serbestçe belirlenecek. Dağıtım şirketleri, 
genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan ka-
yıplarından kaynaklı elektrik ihtiyaçlarını EÜAŞ’tan 
karşılayacak.
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ğı açıklamada, müttefiklerinin 4 
Kasım’a kadar İran’dan yaptıkları 
petrol ithalatlarını sonlandırma-
larını istedi. 

Aslında ABD’nin, nükleer an-
laşmadan çekildiğini açıkladı-
ğı günden bu yana bu minvalde 
adımlar atacağına dair bir bek-
lenti vardı. ABD’nin bu talebi ne 
anlama geliyor?

İran, hali hazırda küresel pi-
yasalara ortalama olarak 2,5 mil-
yon varil civarında petrol ve hafif 
petrol olarak niteleyebileceğimiz 
kondensat arz ediyor. 

Bu arzın hangi ülkelere yapıl-
dığı aşağıdaki grafik eşliğinde ge-
nel anlamda incelendiğinde:

•	 En büyük ithalatçıların Çin, 
Hindistan, Güney Kore ve Tür-
kiye olduğu görülüyor. 

•	 Türkiye’den sonra sıralamada 
İtalya, Japonya, BAE, İspanya, 
Fransa ve Yunanistan gibi ül-

keler alıyor. 
Demek ki, ABD bu ithalatçı ül-

keler üzerinde baskı oluşturmaya 
çalışacak ve İran ile ticaretlerini 
sonlandırmalarını talep edecek. 

Bu talep ne kadar tutarlı ve 
başarılı olacak?

Öncelikle şunu belirtmek ge-
rekir ki, ABD’nin bu baskıları, 
daha önce de olduğu gibi (Türkiye 
hariç) diğer Avrupalı müttefikle-
ri nezdinde etkili, Çin, Hindistan 
ve Türkiye gibi asıl büyük alıcı-
lar nezdinde etkisiz olacak. Zira, 
Çin ve Hindistan’daki bazı büyük 
alıcılar zaten yerel basınlarında 
ABD’nin ilgili baskılarının kendile-
rini etkilemeyeceğine dönük açık-
lamalar yaptı. 

Bu tablo aşağıdaki grafik nez-
dinde de incelendiğinde:
•	 Görüleceği üzere, ilgili yap-

tırımlar genel anlamda Asya 
– Pasifik ülkeleri nezdinde sa-
dece Güney Kore ve Japonya’yı 
etkilemiş, Avrupa nezdinde ise 
Türkiye hariç bütün ilgili Avru-
pa ülkelerini etkilemiştir. 
Şimdi de aynı şekilde olabile-

ceği tahmin edilecektir. 
Fakat bu sefer kurgulanabile-

cek senaryolarda, artık İran’ın bu 
tarz ambargolara karşı çok daha 
fazla hazırlıklı olduğu, alternatif 

ABD’nin İran’ın petrol ih-
racına dönük ambargo 
kararı, piyasalarda kısa 
bir sarsıntı yaratmış 

olsa da bu tür adımların eskisi 
gibi İran’dan petrol alan ülkeler 
üzerinde etkisinin sınırlı olması 
bekleniyor. Birçok Batılı şirketin 

İran’da iş yapıyor olmasının yanı 
sıra Çin’in kurduğu yeni enerji 
borsası da ABD’nin bu alandaki 
gücünü azaltıyor... 

ABD çok daha önce başladığı 
Orta Doğu’da hakimiyetini arttır-
ma ve en yakın müttefiklerinden 
olan İsrail için tehdit konumunda 

olan İran’a yönelik baskılarını art-
tırma stratejileri doğrultusunda 
yeni hamleleriyle enerji piyasa-
larının dikkatini çekmeye devam 
ediyor. Kısa bir süre önce yapılan 
OPEC toplantısı üzerinden çok da 
fazla zaman geçmeden, ABD Dış 
İşleri Bakanlığı kanalıyla yaptı-

ABD’nin İran petrol 
ihracatına yönelik yaptırım 
hamlesi & dengeler

grafik 1: İran petrolünün en büyük ithalatçıları (Kaynak : https://oilprice.
com/Energy/Crude-Oil/Who-Was-Buying-Iranian-Oil-And-What-Hap-

pens-Next.html)

Not: İlgili grafikteki rakamlar ortalamayı ifade ediyor. İlgili ticari hacimler zaman 

ve koşullara göre farklılık göstermekle birlikte sıralama hemen hemen değişme-

mektedir.

Grafik 2: Daha önceki ABD ambargoları ve İran ithalatçılarındaki deği-
şimler (Kaynak: Bloomberg)

Öngörülebilen bu tablodan da anlaşılabileceği üzere, İran’ın 
üretim seviyesinin bazı İranlı yetkililerce vurgulandığı gibi 2 
milyon varil / gün seviyelerinde olmasa da, ortalamada 1,5 
– 1,7 milyon varil / gün arasında sabit devam edebileceği 
beklenebilir. 

 KONUK YAZAR 
Oğuzhan Akyener 
TESPAM-Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı
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Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerin bu 
ambargoyu delmek için alternatifleri nedir?

Yukarıda bahsedildiği üzere, ticari swap, crude 
swap, kayıt dışı ticaret gibi birçok alternatif seçe-
neğin yanı sıra çok daha legal olan ilgili bankalar 
arasında yerel para birimleri akışı kullanılarak ya-
pılabilecek alternatifler de mevcut. Tabii bu alterna-
tiflere de ek olarak; Mart 2018’de “Çin, uzun süredir 
üzerinde çalıştığı INE’yi (Şanghay Uluslararası Ener-
ji Borsası) devreye aldı. Bu kapsamda ilgili borsada 
Dubai, Umman, Masila (Yemen), Basra, Katar, Upper 
Zakum (BAE) ve Shangy (Çin) menşeili petrol türleri 
olmak üzere 7 farklı gravitede satış hali hazırda baş-
ladı. İlgili borsa kapsamında hem yerel para birimi 
(yani Yuan ile) ticaret imkanı elde edilebilecek hem 
de ileri tarihli teslimatlı ve fiyat sabitlemeli işlemler 
yapılabilecek. Ayrıca yabancı yatırımcılar da her za-
man borsaya aktif olarak katılabilecek ve ticarette 
yerlerini alabilecek. Yeni faaliyete başlayan ve yuan 
ile işleyen INE’nin, ABD doları ile faaliyetlerine de-
vam eden Londra’daki Brent’e ve New York’taki WTI 
(West Texas Intermediate)’a rakip olacağı düşünülü-

yor. Hali hazırda diğer iki rakibine kıyasla çok düşük 
kapasiteye ve ticaret hacmine sahip olsa da dünya-
daki en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin’in bu 
borsa ile hem fiyat belirleme hem ticari kapasitesini 
arttırma hem küresel fiyatlara etki etme, hem de 
çok büyük meblağlarda işlem hacmi olan küresel 
bir borsaya sahip olabilme açısından önemli avan-
tajları bulunuyor. Özellikle uzun vadeli satışlarda ve 
ileri tarihli – sabit fiyatlı kontratlar ile INE fiyatlarına 
ve dolayısı ile Brent ve WTI fiyatlarına da etki edile-
bileceği bekleniyor. Fakat bunun için INE’nin işlem 
hacminin çok daha büyümesi gerekiyor. (Kaynak: ht-
tps://www.tespam.org/6258-2/) 

Yani, bu borsa sayesinde İran petrolünü yuan 
kuru ile bütün dünya ülkelerine pazarlayabilecek. 
Bu da ABD’nin yaptırımlarını etkileyen çok farklı bir 
arka kapı olarak dikkat çekiyor. Bu arka kapıda olu-
şacak trafik artarsa ABD zaten ilgili kararında geri 
adım atmak durumunda da kalacak. 

Küresel petrol arzına ve fiyatlarına bu 
sürecin nasıl bir etkisi olacaktır?

planlarının alt yapılarının çalışılmış olduğu, ayrıca 
bu ambargolara Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, İtalya, 
Almanya, Japonya gibi ülkelerin pek de sıcak yaklaş-
madıkları, hatta karşı oldukları biliniyor. 

İran’da çok sayıda Batılı şirket faaliyet gösteriyor
Yani her ne kadar, Shell ve Total gibi büyük Avru-

palı şirketler diğer projeleriyle ilgili hususları da dik-
kate alarak, özellikle ABD’nin kontrolünde olan para 
transferi ve uluslararası bankacılık hususları sebe-
biyle ilgili ticaretlerini sonlandırmışlarsa da, İran’da 
farklı alanlarda yatırıma devam eden çok sayıda ya-
bancı şirket bulunuyor. İran’da arama, üretim ve ser-
vis alanlarında yatırımlar yapan, paralarını İran’dan 
alan ve 2015’te imzalanan nükleer protokole güve-
nerek uzun dönemli teminatların ve anlaşmaların 
altına imza atan çok sayıda Batılı şirket de var. Zaten 
biraz da bu gibi sebeplerle ABD dışında nükleer an-
laşmaya imza atan devletlerin hiçbiri ABD’nin ilgili 
kararında hemfikir olamadı. 

Yani hiçbir Avrupa ülkesinde ya da Japonya’da 
bu kararın kabulu ve uygulaması eskisi kadar kolay 
ve hızlı olmayacak. Zaten en kötü durumlarda dahi, 
ticari swap, genellikle Dubai merkezli paravan şir-
ketler üzerinden crude swap, farklı para birimleri ile 
ticaret gibi opsiyonları ile (çoğunluğu genellikle Ya-

hudi sermayeli olan) ABD’li şirketlerce dahi ambar-
goların kolaylıkla delindiği yaşanmış bir tecrübedir. 

Tabii bu sürecin bir neticesi olarak, gayri resmi 
petrol ticareti yine zirve yapabilir. Özellikle gayri res-
mi yani kayıt dışı durumuna düşen petrol hacimle-
rinden İsrailli tüccarların ve terör örgütlerinin büyük 
paralar kazandığı gerçeği dikkate alınırsa, bu ham-
lenin uluslararası güvenlik nezdinde de olumsuz et-
kileri olacaktır.

Bunların yanı sıra rafinerilerin de belli nitelikler-
de petrolü işleyebildikleri ve petrol ticaretinin de bu 
minvaldeki satıcılarla belli periyotları kapsayacak 
ve bağlayıcı olacak şekilde yapıldığı da dikkate alı-
nırsa, ABD’nin bu talebine uymak zorunda kalacak 
yatırımcıların zararlarını karşılamak durumunda 
kalabilecek olan ilgili Avrupa ülkeleri ciddi anlamda 
rahatsızlık duyacaktır. 

Öngörülebilen bu tablodan da anlaşılabileceği 
üzere, İran’ın üretim seviyesinin bazı İranlı yetkililer-
ce vurgulandığı gibi 2 milyon varil / gün seviyele-
rinde olmasa da, ortalamada 1,5 – 1,7 milyon varil / 
gün arasında sabit devam edebileceği beklenebilir. 
Ayrıca Avrupa ülkelerinden kaynaklanabilecek siya-
si direnç, ilgili kararın etkilerini daha da fazla esne-
tebilecektir. 

İran arzında beklenilen olası 700 – 800 bin varil / günlük azalma diğer üreticiler tarafından (büyük 

bir keyifle) karşılanabilecek. (Tabii bu noktada yine ilgili petrolün kimyasal nitelikleri önemli olacaktır.) 

Dolayısıyla birçok değişkenin eş zamanlı değerlendirilmesi ihtiyacı ile birlikte, küresel petrol arzı ve fiyatlar 

çok da abartılı bir etki yaşamayacak.
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Bu minvalde İran’dan kaynaklanacak arz kısıtla-
masını karşılayabilmek için ABD’li yetkililer Körfez 
ülkeleriyle temasa başladı. Örneğin Suudi yetkili-
ler; temmuz ayı içinde ortalama arz kapasitelerini 
günlük 11 milyon varil seviyelerine çıkaracaklarının 
açıkladı. Bu açıklamanın piyasaları rahatlatma anla-
mında etkisinin yanı sıra ABD tarafından başlatılan 
bu hamlenin zaten Suudi Arabistan (ve Katar krizi 
sürecinde oluşturulan ilgili Arap ittifakıyla) ile birlik-
te uygulanmaya çalışılacağını da gösteriyor. Ayrıca 
Suudi Arabistan’ın bu açıklaması, henüz bir hafta 
önce OPEC çerçevesinde alınan kararlara da bağlı 
kalmayacağını da bir kez daha gözler önüne serdi. 

Bu kapsamda ABD’de her ne kadar stoklarda 
ciddi anlamda azalma olsa da 10,9 milyon varil / 
gün seviyelerini koruyabilen üretim miktarı, Suudi 
Arabistan ve muhtemelen BAE gibi bazı üreticilerin 
arz kısıtlamalarından vazgeçip, ihracatlarını bel-
li oranda arttırması, İran’ın arzında beklenebilecek 
olası azalma miktarını karşılayabilecek ve fiyatları 
kısmen de olsa kontrol altında tutabilecek.  

Ancak bu noktada Kanada, Libya, Nijerya, Vene-
zuela, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Rusya gibi daha bir-
çok üreticinin de tavırları ve durumları önemli. Ör-
neğin Libya’da devam eden iç karışıklıklar sebebiyle 
günlük 100 bin varil civarında, Kanada’da da teknik 
sebeplerle 350 bin varil civarında ve yine yaklaşık 
6 aydır süren finansal ve teknik sebeplerle Venezu-
ela’da 600 bin varil civarında arz miktarında azal-
ma yaşandı. Bu tarz gelişmelerin de arz noktasın-
da etkileri olacağı kesin. Yine de Suudi Arabistan’ın 
sürdürülebilir arz kapasitesinin rahatlıkla 11 milyon 
varil / gün civarında olabileceği düşünülürse, Suu-
di Arabistan’ın dahi tek başına İran’ın azalacak olan 
arz kapasitesinin önemli bir kısmını karşılayabilece-
ği tahmini yanlış olmaz. 

Yani İran arzında beklenilen olası 700 – 800 bin 
varil / günlük azalma diğer üreticiler tarafından 
(büyük bir keyifle) karşılanabilecek. (Tabii bu nok-
tada yine ilgili petrolün kimyasal nitelikleri önemli 
olacaktır.) Dolayısıyla birçok değişkenin eş zamanlı 
değerlendirilmesi ihtiyacı ile birlikte, küresel petrol 
arzı ve fiyatlar çok da abartılı bir etki yaşamayacak. 
Çünkü zaten piyasalarda arz fazlası bulunuyor. Kaldı 
ki, ABD’nin dolar paritesini yükseltme kararı ve mer-
kez bankası politikaları da petrol fiyatları üzerinde 
negatif etki oluşturuyor. 

Peki bu sürecin Türkiye’ye ne gibi  etkileri 
olacaktır?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Türkiye daha 
önce de olduğu gibi kendi bağımsız kararlarını ala-
bilecek iradeye sahip. Ve komşusu olan İran’a karşı 
yapılan bu haksız müdahaleye karşı alternatif plan-
lar geliştirecek, bu planları uygulamaya geçirecek 
ve kendi arz güvenliğini sağlayacaktır. Bu minvalde 
Türkiye haklı olduğu kadar güçlü ve siyasi olarak da 
etkilidir. Bu sebeple ilgili alternatif önlemler ve giri-
şimler ile birçok dengeyi değiştirecektir. 

Bu sürecin borsaya, petrol fiyatlarını etkilemesi 
ile dış ticaret açığına ve borsa da yer alan TÜPRAŞ 
gibi şirketlere de kısa vadeli ve geçici bir sürey-
le negatif etkilerinin olabileceği beklenebilir. Hatta 
ABD’nin ilgili pazarlık süreçlerinde diğer sektörlere 
yöneliklik farklı gümrük ve yaptırım politikalarına 
girişmesi de muhtemel. Sonuçta dünyada ABD’nin 
başlattığı bir ticaret ve ekonomik anlamda liderliği 
koruma savaşı yaşanıyor. Bunun da dünyanın birçok 
ülkesinde ve piyasasında olduğu gibi ülkemizde de 
yoğun etkilerinin hissedilebileceği beklenmeli ancak 
bu süreç tamamlandığında bütün dengelerin ülke-
miz lehine döneceği görülecektir. Tam da bu noktada 
yorumlar yapılırken, artık dünyadaki birçok büyük 
gücün ABD’nin ve Pentagon’un yanında olmadığının 
dikkate alınması gerekli.

Yoksa Türkiye’nin her zaman mevcut rafinaj tesis-
lerinde bazı modifikasyonlar ile ticari tercihlerini de-
ğiştirme imkanı da bulunuyor. Türkiye de genel tabloyu 
bu şekilde yorumlayarak çok daha geniş perspektifli 
neticeler doğuracak uzun vadeli atılımlar yapıyor. 

Sonuç olarak, ABD’nin başlattığı bu hamlelerin 
ticaretin yanı sıra siyasi ve politik sonuçları da söz 
konusu. Şöyle ki, ABD’nin bu hamleleri ile beklenti-
lerinin en azından:
•	 İran’da iç karışıklığı arttırarak bir rejim değişikli-

ğine sebep olmak,
•	 Yemen ve Suriye’de İran’ın direncini kırmak,
•	 Lübnan ve Bahreyn’de İran’ın etkisini azaltmak,
•	 Yeni ortak bir askeri birlik hazırlığı içerisinde olan 

Avrupalı müttefiklerine bir kez daha ağırlığını his-
settirmek,

•	 Ticareti sonlandırmayacağını bildiği Çin, Hindis-
tan, Türkiye gibi ülkelere karşı bu durumu siyasi 
ve ekonomik olarak kullanmaya çalışmak olduğu 
tahminleri yapılabilir. 
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yon lehine değişmeye devam edecek. Küresel elekt-
rik üretim karması içinde, düşen akü maliyetlerine 
ve yeni depolama teknolojilerine de yer veren çalış-
ma, rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretme 
maliyetlerinin hızla ucuzlamaya devam edeceğini 
belirtiyor.

BNEF Avrupa, Ortadoğu ve Afrika sorumlusu ve 
raporun baş yazarı Seb Henbest, 2050 yılına kadar 
depolama kapasitesine 548 milyar dolar yatırım ya-
pılacağını açıkladı. Henbest’e göre, “Bu oranın üçte 
ikisi şebeke seviyesinde, üçte biri ise hane halkı ve 
işletmeler tarafından sağlanacak. Ucuz depolama, 
rüzgâr ve güneş enerjisinden üretilen elektriğin ile-
timinin giderek kolaylaşacağı anlamına geliyor. Bu 
teknolojiler, rüzgar esmez ve güneş parlamazken 

bile talebi karşılamaya yardımcı olacak. Sonuç kö-
mür, gaz ve nükleer enerji karşısında gittikçe daha 
fazla tüketilen yenilenebilir enerji kaynaklarına işa-
ret ediyor.”

Uzun vadede en büyük kaybeden kömür
Dünya çapındaki kömür santrallerinin 2050 yı-

lına kadar elektrik üretiminin sadece yüzde 11’ini 
sağlayacağı ve bugünkü yüzde 38 seviyesinden yak-
laşık yüzde 71 oranında bir düşüş kaydedeceği be-
lirtiliyor. Benzer şekilde, BNEF’in Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı ile ortaklaşa hazırladığı başka bir 
rapora göre, küresel düzeyde eklenecek yeni elekt-
rik üretim kapasitesinin yüzde 61’inden yenilenebi-
lir enerji sorumlu olacak. Kömürün uzun vadede en 
büyük kaybeden olarak ön plana çıktığını belirten 

Dünya çapında enerji araştırmaları yapan 65’ten 
fazla uzmanın analizlerine yer veren çalışmaya 
göre, 2050 yılına kadar, tüm dünyada elektriğin yarı-
sı rüzgar ve güneş enerjisi tarafından karşılanacak. 
Aynı dönem içerisinde, Avrupa’daki elektriğin yüzde 
87’si; ABD’de ise yüzde 55’i yenilenebilir kaynaklar-
dan üretilecek. Kömürden elde edilen üretimin ise 
bugünkü seviyelerinden yüzde 70 oranında düşüş 
göstereceği tahmin ediliyor. 

Depolama kapasitesine 548 milyar dolar 
yatırım

Rapora göre, enerji maliyetleri rüzgar, güneş ve 
depolama dahil olmak üzere yenilenebilir jeneras-

Bloomberg New Energy Finance’ın (BNEF), 
2050 yılına kadar küresel elektrik üretiminin 
ne yönde değişeceğini analiz ettiği rapora göre, 
30 yıl içinde elektriğin yüzde 50’den fazlası 
yenilenebilir kaynaklardan üretilecek, kömürün 
toplam üretimdeki payı yüzde 11’e gerileyecek 
ve enerji maliyetleri rüzgâr, güneş ve depolama 
lehine değişecek...

MALİYETLER RÜZGAR, GÜNEŞ VE 
DEPOLAMA LEHİNE DEĞİŞİYOR
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artışını 2 santigrat dereceden daha az bir seviyede 
tutma hedefleri karşılanamayacak. 

BNEF’in Enerji Ekonomisti Matthias Kimmel’e 
göre, 2035 yılına kadar tüm dünyadaki kömür sant-
ralleri hizmet dışı bırakılsa bile, enerji sektörü hala 

güvenli olmayan bir yörünge üzerinde seyrediyor. 
Aşırı uçlarda olmayan mevsimler, gaz içermeyen sı-
fır karbonlu bir çözüm gerektiriyor”.

Elektrikli araçlar için ucuz ve kaliteli şarj 
mümkün

2050 yılına kadar, küresel elektrikli araçlar piya-
sası, 3,461 TWh’lik diğer bir deyişle, toplam talebin 
yüzde 9’una denk gelen bir talep artışı yaratırken ye-
nilenebilir enerji entegrasyonunu desteklemek üze-
re uygulanan kullanım süresi tarifeleri ve dinamik 
ücretlendirme piyasada önemli rol oynayacak. Araç 
sahiplerinin yüksek kaliteli, düşük maliyetli arz du-
rumunda şarj etmelerine olanak veren uygulamalar, 
ucuz yenilenebilir enerji dönemlerinde talebin de-
ğişmesine yardımcı olacak.

BNEF’in enerji ekonomisi yöneticisi Elena Giannako-
poulou’ya göre, “Gelecekteki elektrik sistemleri, ye-
nilenebilir enerji ve depolama teknolojileri etrafında 
şekillenecek.”

rüzgar ve güneş için 8,4 trilyon dolar küresel 
yatırım

2018 ile 2050 yılları arasında, küresel enerji 
üretim kapasitesine 11.5 trilyon dolarlık yatırım ya-
pılacak. Bunun 8,4 trilyon dolarlık kısmı rüzgar ve 
güneş; 1,5 trilyon doları ise nükleer ve hidroelektrik 
için kullanılacak. Dünya genelindeki bu yatırımlar, 
PV kapasitesinde 17 kat artış ve rüzgar gücü kapa-
sitesinde 6 kat artış anlamına geliyor. 

Doğal gazın küresel elektrik üretimindeki 
payı düşüyor

Önümüzdeki 30 yıl içinde, doğal gaz yakıtlı elekt-
rik üretimi yüzde 15 oranında artacak ancak mevcut 

küresel üretimdeki payı yüzde 21’den yüzde 15’e dü-
şecek. 2050 yılına kadar sadece 1.3 trilyon dolarlık 
yatırım doğal gazdan elektrik üretimi için ayrılırken 
bu yatırımların yarısı yeni kombine çevrim santralle-
ri kurmak için değil; talep fazlası durumunda yenile-
nebilir kaynaklara destek olmak amaçlı kullanılacak.

Küresel enerji sektörü güvenli bir yörüngede 
değil

Rapora göre, dünya çapında karbon emisyonları-
nın azalan bir grafik çizebilmesi, kömürden elektrik 
üretiminin azaltılması ile mümkün. Ancak 2050 yılı-
na kadar emisyonlarda yüzde 38’lik bir düşüş tah-
min edilse bile, enerji sektörünün küresel karbondi-
oksit seviyesini milyonda 450 ppm (her milyondaki 
partikül miktarı) altında tutma ve küresel sıcaklık 

HİNDİSTAN-ÇİN REKABETİ SÜRÜYOR
BNEF’in araştırmasına göre, yenilenebilir enerjide 
sektör lideri olan Çin, büyüme hızı açısından Hin-
distan’ın gerisinde kaldı. 2018’in ilk yarısında, Hin-
distan’da temiz enerjiye yapılan yatırımlar, geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 22’ye yükselirken 
Çin’e yapılan yatırımlar yüzde 15’e düştü. 2020’lerin 
sonlarında Hindistan’ın Çin’i geçerek en hızlı büyü-
yen pazar olması bekleniyor.

NİSANDA C20 REKORU KIRILDI
Nisan 2018’de, atmosferdeki karbondioksit mik-

tarı kayıtlara 410 ppm olarak geçti. Bu, insanların 

yeryüzündeki varlığı boyunca ölçülmüş en yüksek 

değer. 2014 yılının nisan ayında atmosferdeki oran 

400 ppm olarak ölçülmüş ve iklim bilimciler atmos-

ferdeki karbondioksit seviyesinin en son yüzbin-

lerce yıl önce bu kadar yüksek olduğu konusunda 

uyarmıştı. 1880 yılında 280 ppm olan bu oran, 138 

yılda yüzde 46’lık bir artış göstererek 410 ppm’ye 

yükseldi.

Bir enerji santralinin yatırım, işletme, bakım 

vb. masrafları dahil edilerek hesaplanan enerji 

birim maliyeti olan “seviyelendirilmiş elektrik 

maliyeti”, yeni güneş santralleri için 2050 

yılına kadar yüzde 71 azalacak. Rüzgar için 

yüzde 58 oranında düşüş göstermesi beklenen 

seviyelendirilmiş maliyet, güneş ve deniz üstü 

rüzgar için 2009’dan bugüne sırasıyla yüzde 77 

ve yüzde 41 oranında düşüş gösterdi
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ve hedeflerinin peşinde koş-
maları için enerjiyi kullanabilir. 
Buradaki enerji, liderlerin or-
ganizasyonun içinden ve dışın-
dan geri bildirimler aldıkları, 
bağlantı, hazırlık ve niyetin yan 
ürünü olan bir araçtır. Dahası, 

buradaki enerji elle tutulabilir bir güçtür. Bir CEO, 
son 11 yılda sunduğu enerjinin ekibi tarafından na-
sıl özümsendiğini ve yansıtıldığını şu sözlerle ifade 
ediyor: Enerjimden daha fazla bilinçlendim ve diğer 
insanlara olan etkilerine ise çok daha fazla saygı 
duydum.

Pozitif değişim için daha geniş ve güçlü 
enerji uygulamaları şart

Enerjiyi yönetmek sadece CEO’nun tek başına 
yapacağı bir görev değil. Ancak, CEO’nun bu beceri-
ye hakim olması önemli. CEO’lar bireylerle bağlantı 
kurarak onları etkileyebilmeli ve harekete geçirebil-
melidir. İnsanların akranlarına, liderlerinden daha 
fazla güvenme olasılığının yüksek olduğu günümüz 
sosyal medya çağında, CEO’ların coşku, güven ve öz-
güven yaratabilmesi gerekli.

Ancak enerjinin etkin bir şekilde yönetilmesinin 
önemine karşın birçok lider, şu ana kadar görevleri-
nin sadece bir kısmına odaklanmış durumda. Vurgu, 
sağlık ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını korumak, 
yenilenme için zaman ayırmak ve gelişim için eğitim 
ilkelerini uygulamak için CEO’yla birlikte çalışmak 
üzerine kurulu. Enerji yaratmanın ve yönetmenin bu 
yönleri de önemli, ancak pozitif değişimi başlatmak 
daha geniş ve güçlü enerji uygulamaları gerektirir. 
Bir CEO için göle çakıl fırlatmak diye bir şey yoktur; 
göle attığı her şey bir kaya parçasıdır.

Bu kritik ancak yanlış yorumlanan konsepti an-
lamak için, yeni filizlenen şirketlerden Fortune 500 
üyelerine ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara kadar 
değişen 50 şirketle ve eski CEO’larla röportajlar ya-
pıldı. Enerjilerini nasıl ürettikleri, aktardıkları, kuru-
luşlarının genel enerji seviyelerini nasıl algıladıkları 
ve şekillendirdikleri soruldu. Hemen hemen hepsi, 
“enerji yönetimi”nin işlerinin en kritik öneme sahip 
unsurlarından biri olduğunu açıkladı. Bu özel görüş-
melerden enerji yönetiminin şu dört boyutu ortaya 
çıktı:

 �Enerji bulaşıcıdır,

Enerjiden söz edelim... Binaları ısıtan ve aydınla-
tan değil; organizasyonel performansı şekillendiren 
karmaşık ve güçlü enerjiden... CEO’ların organizas-
yondaki enerji yaratma, iletme ve yönetme şekilleri, 
yüksek performans ve sürekli eksik kalan hedefler 
arasındaki fark anlamına gelir.

 “Enerji” dediğimizde; kişilik, tutku, karizma veya 
dışa dönüklük gibi özelliklerden herhangi birini kas-

tetmiyoruz. Enerji, stratejik odak, zaman yönetimi 
ve programlı çalışma süreleri gibi kişisel ritüellerle 
ilgilidir. Enerjik eylemlerin ötesinde özgünlük, ka-
rakter, disiplin ve iletişim gerektirir. Bir kuruluşta-
ki enerji, çift yönlü bir akım şeklinde çalışır. CEO ile 
başlayarak, bir dizi yüz yüze ve giderek artan görsel 
aktarımlar sayesinde dış paydaşlara kadar uzanır. 
Liderler, çevresindekileri amaçlarına yönlendirmek 

CEO’ların sermayeyi yükseltme, birleşme ve satın alma anlaşmalarını tamamlama veya yeni bir strateji 
başlatma yetenekleri gibi enerjiyi yönetme başarısı da artık giderek daha kritik bir hal alıyor. Başarılı 
kabul edilen CEO’lar, bilinçli olarak geliştirdikleri algı, uygulama ve politikalarla organizasyonları 
içindeki enerjinin akışından haberdar bir yönetim gerçekleştiriyor

SADECE 200 DAKİKA VAR
Enerji tüketen etkileşimlerin ve kişisel 
olayların etkilerini sınırlandırmak için 
enerjiyi doğru zamana göre yönlendirmek 
önemli. Başarılı CEO’lar enerjiyi 7/24 ile-
temeyeceklerinin farkında. Bu nedenle, 
bir CEO’nun başarılı olması için gerçekten 
önem taşıyan zamanları tanıması ve ener-
jiyi buna göre yönlendirmeyi bilmesi ge-
rekir. Araştırmadaki CEO’lardan biri, “Her 
gün, gerçekten önemli olan muhtemelen 
sadece 200 dakika var ve bu çok fazla ça-
lışıp her an yoğun olmamakla ilgili. Ancak 
doğru anlar geldiğinde, onları gerçekten 
bulabilir ve kazanabilirsiniz” diyor.
Enerjiyi yönetme becerisini kazanmak 
kolay değil. Ancak, CEO’ların sermayeyi 
yükseltme, birleşme ve satın alma anlaş-
malarını kapatma veya yeni bir strateji 
başlatma yetenekleri gibi enerjiyi yönet-

me başarısı da giderek daha kritik bir hal 
alıyor. En başarılı CEO’lar, bilinçli olarak 
geliştirdikleri algı, uygulama ve politika-
lar sayesinde örgütleri içindeki enerjinin 
akışından haberdar bir yönetim gerçekleş-
tiriyor. Bir CEO’nun dediği gibi, “Kendini 
ileriye taşımak için enerji önemli bir rol 
oynuyor”.Bir CEO’nun enerji oluşturma 

ve güçlendirme rehberi
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 �Enerji değer yaratma gücüdür,
 �Enerji bir koreografidir,
 �Enerjinin ölçüye ihtiyacı vardır.
Enerji bulaşıcıdır: CEO’lar her etkileşimde ener-

ji gönderir. Bu enerji, pozitif veya negatif olabilir ve 
hemen alıcıyı etkilemez. Organizasyonun genelinde 
ağızdan ağıza dolaşarak veya örneğin sosyal medya 
üzerinden büyüyerek nihayet CEO’ya geri döner. CEO 
ile yapılan olumsuz bir toplantı ya da yanlış anlaşı-
lan bir koridor görüşmesi nadiren orada kalır. Willi-
am Faulkner’ın söylediği gibi, “Geçmiş asla ölü değil-
dir; geçmiş, geçmiş bile değildir”. İster olumlu ister 
olumsuz olsun, geçmiş deneyimler geleceğe yönelik 
gelişmeleri de yansıtır.

Enerji değer yaratma gücüdür: Pozitif enerji, 
çalışanların katılımını ve çevikliğini arttırır. Organi-
zasyon içinde kendine güven ve amaç duygusu aşı-
lar. Enerji, bir kurumdaki kapasiteyi açığa çıkarır ve 
strateji yürütme yeteneklerini geliştirir.

Enerji bir koreografidir: Pozitif enerji yoktan var 
olmaz; kasten tasarlanır ve üretilir. Görüşme yapı-
lan CEO’ların birçoğu, organizasyon genelini yüksel-
tebilecek kritik toplantılara, konuşmalara, beden dili 

ayarlarına ve mesajlara yoğunlaştıklarını belirtti.
Enerjinin bir ölçüye ihtiyacı vardır: CEO’lar, 

doğru seviyede enerji iletip iletmediklerini anlamak, 
genel kalite ve enerji seviyesi hakkında geri bildi-
rimleri almak zorundadır. Çok fazla enerji, az enerji 
kadar zararlı olabilir. Bu nedenle, bir CEO’nun enerji-
yi ne zaman duraklatacağını, yansıtacağını ve odak-
layacağını bilmesi gerekir.

CEO’ların enerjiyi yönetmek için 
kullandıkları bazı pratik öneriler:

 �Enerji tüketen ve enerji yenileyen faaliyetlerini 
belirlemek için takvimlerini düzenli olarak göz-
den geçirirler. 
 � İşlerinin rutinleşmesine karşı bir nevi yakıt ikmali 
ve panzehir rolü üstlendiği için her daim meraklı 
kalmaya çalışırlar.
 �Enerjiyi en üst düzeye çıkarmak için kritik top-
lantılarını öğle yemeğinden önce yapmaya özen 
gösterirler. Kendilerini “sabah insanı” olarak gö-
ren pek çok CEO için özellikle pazartesi günleri 
yapılan toplantılar, haftanın geri kalanı boyunca 
çalışanların işlerine daha fazla odaklanabilmesini 
sağladığı için olumlu kabul ediliyor. Ka
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2018 yılı Haziran ayında ger-
çekleşen toplam 23.067 GWh 
elektrik üretiminin %69,4’ü ser-
best üretim şirketleri tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Serbest üre-
tim şirketlerinin üretimdeki payı, 
bir önceki aya göre 0,1 puan ar-
tarken, geçtiğimiz yılın aynı döne-
mine göre 3,9 puan azalmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 
%13 oranla EÜAŞ santralleri ve 

%13,4 oran ile Yap-İşlet santral-
leri 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 incelendi-

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

ğinde ise 2018 Haziran ayında 
toplam üretimin %26,8’inin doğal 
gaz ve LNG santralleri tarafından 
gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Barajlı hidroelektrik santraller il-
gili ayda toplam üretimin %16’sını 
karşılarken, akarsu tipi hidroe-
lektrik santraller ise %8,5 oranıy-
la üretime katkıda bulunmuştur. 
İthal kömür santralleri Haziran 
ayında toplam üretimin %21,5’ini 

 

2017 yılı Haziran ayında 148,54 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2018 yılı Haziran ayında, bir önceki yıla göre %25 oranında artarak 185,62 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (179,44 TL/MWh) 
%3,4 oranında azalış göstermiştir.   

Haziran 2018’de en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı  22 Haziran Cuma günü 295,81 
TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 15 Haziran Cuma günü 
150,07 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise en 
yüksek PTF değerinin 22 Haziran Cuma günü saat 16:00’da 228,07 TL/MWh, en düşük PTF 
değerinin ise 10 Haziran Pazar günü saat 07:00’de 1,03 TL/MWh olarak gerçekleştiği 
görülmektedir.  

APLUS ENERJİ HAZİRAN 2018 ANALİZİ 

2018 yılı Haziran ayında gerçekleşen toplam 23.067 GWh elektrik üretiminin %69,4’ü serbest 
üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 0,1 puan artarken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3,9 puan azalmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini %13 oranla EÜAŞ santralleri ve %13,4 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 Haziran ayında toplam 
üretimin %26,8’inin doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Barajlı hidroelektrik santraller ilgili ayda toplam üretimin %16’sını karşılarken, akarsu tipi 
hidroelektrik santraller ise %8,5 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri 
Haziran ayında toplam üretimin %21,5’ini karşılarken, yerli kömür santralleri ise %17,7 
oranında katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar enerjisi santralleri toplam 
üretime %5,4, jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise %2,3 oranında katkıda bulunmuştur. 
Diğer termik santrallerin3 üretimdeki payı ise %1,7 olarak gerçekleşmiştir.  

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2018  Haziran ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %67,7 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %32,3olarak gerçekleşmiştir4. 

                                            
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. 
4 2018 Haziran verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 30 Haziran 2018 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır. 
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karşılarken, yerli kömür sant-
ralleri ise %17,7 oranında katkı 
sağlamıştır. Yenilenebilir enerji 
santrallerinden rüzgar enerjisi 
santralleri toplam üretime %5,4, 
jeotermal ve güneş enerjisi sant-
ralleri2 ise %2,3 oranında katkıda 
bulunmuştur. Diğer termik sant-
rallerin3 üretimdeki payı ise %1,7 

2  Jeotermal ve Güneş enerjisi sant-
ralleri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıf-
landırılmıştır.

3  Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, li-
sanssız termik ve biyokütle santralleri 
diğer termik santraller olarak sınıflan-

olarak gerçekleşmiştir. 
TEİAŞ tarafından yayımlanan 

üretim verilerine göre, 2018  
Haziran ayında termik santral-
lerin gerçekleşen toplam üre-
timdeki payı %67,7 olarak kay-
dedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elekt-
rik üretiminin payı ise %32,3 ola-
rak gerçekleşmiştir.4

dırılmaktadır.

4  2018 Haziran verileri Yük Tevzi Bil-
gi Sistemi’nin yayımladığı 30 Haziran 
2018 tarihli Kamusal Rapordan alın-
mıştır.

2017 yılı Haziran ayında 
148,54 TL/MWh olarak gerçekle-
şen ortalama piyasa takas fiyatı 
(PTF), 2018 yılı Haziran ayında, 
bir önceki yıla göre %25 oranın-
da artarak 185,62 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde ger-
çekleşen ortalama PTF, bir önceki 
aya göre (179,44 TL/MWh) %3,4 
oranında azalış göstermiştir.  

Haziran 2018’de en yüksek 
günlük ortalama piyasa takas 
fiyatı  22 Haziran Cuma günü 
295,81 TL/MWh olarak gerçekle-
şirken; en düşük günlük ortalama 

 

2018 yılı Haziran ayında pik saatlerde5 193,19 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 188,31 TL/MWh’lik değere göre %2,6 oranında 
artmıştır6.  

2017 yılı Haziran ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 134,11 TL/MWh iken, 
bu değer 2018 yılı Haziran ayında %32,8 oranında bir artış kaydetmiş ve 178,04 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir. 

                                            
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. 

 

2017 yılı Haziran ayı içerisinde toplam 22.802 GWh olan elektrik talebi, 2018 yılı Haziran ayında 
bir önceki yıla göre %0,89 oranında artış göstererek, 23.005 GWh değerine yükselmiştir7. 2017 
yılı Haziran ayında 31.139 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2018 yılı Haziran ayında 
31.952 MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

 

                                            
7 2017 ve 2018 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
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PTF ise 15 Haziran Cuma günü 
150,07 TL/MWh olarak kaydedil-
miştir. Piyasa takas fiyatları sa-
atlik bazda incelendiğinde ise en 
yüksek PTF değerinin 22 Haziran 
Cuma günü saat 16:00’da 228,07 
TL/MWh, en düşük PTF değerinin 
ise 10 Haziran Pazar günü saat 
07:00’de 1,03 TL/MWh olarak 
gerçekleştiği görülmektedir. 

2018 yılı Haziran ayında pik 
saatlerde5 193,19 TL/MWh ola-
rak gerçekleşen ortalama PTF, bir 

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

önceki ayın pik saatler ortalama-
sı olan 188,31 TL/MWh’lik değere 
göre %2,6 oranında artmıştır6. 

2017 yılı Haziran ayında pik 
dışı (off-peak) saatlerin PTF de-
ğeri ortalama 134,11 TL/MWh 
iken, bu değer 2018 yılı Haziran 
ayında %32,8 oranında bir artış 
kaydetmiş ve 178,04 TL/MWh 
olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Haziran ayı içerisinde 

6  Gün Öncesi Piyasası ortalama 
elektrik fiyatları hesaplamalarında 
kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF orta-
lamaları kullanılmaktadır.

toplam 22.802 GWh olan elektrik 
talebi, 2018 yılı Haziran ayında bir 
önceki yıla göre %0,89 oranında 
artış göstererek, 23.005 GWh de-
ğerine yükselmiştir7. 2017 yılı Ha-
ziran ayında 31.139 MWh olarak 
ölçülen saatlik ortalama talep, 
2018 yılı Haziran ayında 31.952 
MWh olarak gerçekleşmiştir. 

2018 yılı Mayıs ayı sonunda 
86.933 MW olan toplam kurulu 
güç değeri 33 MW’lık artışla 2018 
yılı Haziran ayı sonunda 86.966 

7  2017 ve 2018 yılları için saatlik ve-
riler YTBS Genel Günlük İşletme Neti-
cesi Raporları’ndan alınmıştır.

2018 yılı Mayıs ayı sonunda 86.933 MW olan toplam kurulu güç değeri 33 MW’lık artışla 2018 
yılı Haziran ayı sonunda 86.966 MW olarak kaydedilmiştir.  

Toplam kurulu gücün %60,6’lık (52.719 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %22,8 (19.847 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
santralleri %7’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 (2.028 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız 
santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %5,6 (4.901 MW) olarak kaydedilmiştir.  

 

2018 yılı Haziran ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %29,9’luk kısmı (26.043 MW) doğal 
gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %23,1’lik kısmı (20.125 MW) barajlı hidrolik 
santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %11,8’lik (10.288 MW) oranla yerli 
kömür9 santralleri ve %10,3’lük oran (8.939 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu 
tipi hidrolik santraller %8,7’lik bir orana (7.601 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu 
gücün %7,7’lik bir kısmını (6.667 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün %5,3’lük kısmı 
(4.617 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,3’lük kısmı (1.129 MW) jeotermal enerji 
santrallerinden oluşurken, %1,8’lik kısmı (1.555 MW) ise diğer termik santraller11 tarafından 
oluşturulmaktadır.  

                                            
8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 30 Haziran 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. 

MW olarak kaydedilmiştir. 
Toplam kurulu gücün %60,6’lık 

(52.719 MW) kısmını serbest üre-
tim şirketleri oluştururken, EÜAŞ 
santrallerinin toplam kurulu güç-
teki payı %22,8 (19.847 MW) se-
viyesindedir8. Yap işlet santralleri 
%7’lik (6.102 MW) bir orana sahip 
iken, yap işlet devret santralleri 
%1,6’lık (1.368 MW), işletme hak-
kı devredilen santraller %2,3’lük 
(2.028 MW) bir orana sahiptir. 
Lisanssız santrallerin toplam 

8  Kaynak olarak TEİAŞ tarafından 
yayımlanan 30 Haziran 2018 tarihli 
Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır. 

kurulu güç içindeki payı da %5,6 
(4.901 MW) olarak kaydedilmiştir. 

2018 yılı Haziran ayı sonun-
da oluşan toplam kurulu gücün 
%29,9’luk kısmı (26.043 MW) 
doğal gaz ve LNG yakıt tipi sant-
ralleri ile karşılanırken, %23,1’lik 
kısmı (20.125 MW) barajlı hid-
rolik santraller tarafından kar-
şılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini 
%11,8’lik (10.288 MW) oranla yer-
li kömür9 santralleri ve %10,3’lük 
oran (8.939 MW) ile ithal kömür 
santralleri izlemektedir. Akarsu 

9  Taş kömürü, linyit ve asfaltit sant-
ralleri yerli kömür santrali olarak sınıf-
landırılmaktadır.

tipi hidrolik santraller %8,7’lik 
bir orana (7.601 MW) sahipken, 
rüzgâr santralleri toplam kurulu 
gücün %7,7’lik bir kısmını (6.667 
MW) oluşturmaktadır10. Toplam 
kurulu gücün %5,3’lük kısmı 
(4.617 MW) güneş enerjisi sant-
ralleri, %1,3’lük kısmı (1.129 MW) 
jeotermal enerji santrallerinden 
oluşurken, %1,8’lik kısmı (1.555 
MW) ise diğer termik santraller11 
tarafından oluşturulmaktadır. 

2017 yılı Haziran ayında 3,49 
milyar m3 olarak kaydedilen top-
lam doğal gaz tüketimi, 2018 yılı 
Mayıs ayında %19,1 oranında bir 
azalış ile 2,74 milyar m3 olarak 
gerçekleşmiştir. Elektrik santral-
lerinde tüketilen doğal gaz mik-
tarı 2017 yılı Haziran ayında 1,20 
milyar m3 iken bu miktar, 2018 
yılının aynı döneminde %21,5 
oranında azalarak 0,95 milyar 
m3 olarak kaydedilmiştir12. Elekt-
rik santrallerinde tüketilen doğal 
gaz miktarının toplam doğal gaz 
tüketimine oranı 2017 yılı Haziran 
ayında %34,5 iken, bu oran 2018 
Haziran ayında %34,6 olarak ger-
çekleşmiştir.

10  Akarsu tipi hidrolik santrallere li-
sanssız hidrolik santraller de dahildir.

11  Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, li-
sanssız termik, kojenerasyon ve biyo-
kütle santralleri diğer termik santraller 
olarak sınıflandırılmaktadır.

12  2018 yılı Haziran ayı Elektrik üre-
timi için tüketilen toplam doğalgaz 
miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 
raporlarından alınmaktadır. Yuvarla-
malardan dolayı hesaplanan oranlarda 
farklılık bulunabilir. 

 

 

2017 yılı Haziran ayında 3,49 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2018 yılı 
Mayıs ayında %19,1 oranında bir azalış ile 2,74 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2017 yılı Haziran ayında 1,20 milyar m3 iken bu 
miktar, 2018 yılının aynı döneminde %21,5 oranında azalarak 0,95 milyar m3 olarak 
kaydedilmiştir12. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam doğal gaz 
tüketimine oranı 2017 yılı Haziran ayında %34,5 iken, bu oran 2018 Haziran ayında %34,6 
olarak gerçekleşmiştir. 

 

                                            
12  2018 yılı Haziran 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.  

 
 

 

 

 

2017 yılı Haziran ayı içerisinde toplam 22.802 GWh olan elektrik talebi, 2018 yılı Haziran ayında 
bir önceki yıla göre %0,89 oranında artış göstererek, 23.005 GWh değerine yükselmiştir7. 2017 
yılı Haziran ayında 31.139 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2018 yılı Haziran ayında 
31.952 MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

 

                                            
7 2017 ve 2018 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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