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� Mısır, Türkiye’nin planlarını bozabilir
� CEO’lar iklim değişikliğini fırsat olarak görüyor
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Smart Energy Demand Coalition

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

5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarına Geri Sayım Başladı!
Countdown for 5    International Istanbul Smart Grids and Cities Congress and Fair has already started!
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Artık elimizdeki akıllı telefonla günlük 
hayatımızdaki birçok işimizi oturduğu-
muz yerden yapabiliyoruz. Teknoloji-
nin getirdiği bu kolaylık ve hız sadece 
kişilerin değil, kurumların, şirketlerin 
hatta devletlerin de daha kaliteli, hızlı 
ve güvenli hizmet vermesine yol açtı. 
Endüstri 4.0 çağını yaşadığımız şu 
günlerde teknolojinin bu nimetlerin-
den enerji sektörünün de büyük pay al-
dığını görüyoruz. Artık devasa santral-
ların, dağıtım ağlarının bir bilgisayarla 
yönetildiği bir sektör olma yolunda 
hızla ilerliyor enerji... Üretim tarafında 
uzun zamandır yaşanan bu teknolojik 
değişim, dağıtım ve perakende zincir-
lerinin de ajandasında önemli bir yer 
tutuyor. 

Kamunun da verdiği teşviklerle özel-
likle elektrik dağıtım şirketleri, çok 
önemli Ar-Ge çalışmalarına imza atı-
yor. Kentlerin akıllı hale geldiği, ve-
rimlilik kaygılarının arttığı günümüz-
de, elektrik dağıtım şirketleri de bu 
trende ayak uyduruyor hatta birçok 
yerde öncülük ediyor. Enerjisa’nın Ga-
ziantep’te yerel yönetimle başlattığı 
‘akıllı kent’ projesini bu saptamaya ör-
nek olarak verebiliriz. Enerji Panorama 
olarak, sektördeki bu değişime destek 
olmak adına bu sayımızın kapak ha-

berini elektrik dağıtım sektöründeki 
Ar-Ge çalışmalarına ayırdık. 21 bölgede 
devam eden bu çalışmaları, sektörün 
gündemine getirmeye özel bir önem 
vereceğiz. Bu sayımızda SEDAŞ, Enerji-
sa, Uludağ EDAŞ’ın hayata geçirdiği ve 
sektörün kullanımına sunduğu proje-
leri inceledik. Kayıp-kaçağı azaltacak, 
arıza ve kesintilere kısa sürede müda-
hale sağlayacak olan bu yeni ürün ve 
hizmetler sadece Türkiye değil, başka 
ülkelerden de talep görüyor. 

İlginizi çekeceğini düşündüğümüz ha-
berlerimizden biri de Türkiye’nin ener-
ji ‘hub’ı olma çalışmalarını sekteye uğ-
ratma potansiyeli taşıyan Mısır. Bu ül-
kede yakında karada keşfedilmiş yeni 
doğal gaz yataklarının bulunduğunun 
açıklanması bekleniyor. Hem boru hat-
tı hem de LNG altyapısı sağlam olan Mı-
sır, bu yeni keşifle birlikte bölgede et-
kin bir rol oynayabilir. Bu tehdide kar-
şın Türkiye’nin attığı adımları da İsrail 
ile ilgili haberimizde bulabilirsiniz. 

Şirketlerden haberler, sektördeki 
önemli atamalar, yeni yatırım haberle-
ri, araştırmalar, dünyadaki gelişmeler, 
konuk yazarlar ve röportajlarla yine 
dolu bir Enerji Panorama hazırladık. 

Keyifle okumanız dileğiyle...

Enerjinin yeni gündemi teknoloji



 
 Enerjini  Koru

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

Gel sen de enerjini koru. Çünkü güzel günler enerji ister. 
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ElEktrik dağıtım şirkEtlEri,  
tEknolojinin yEni 
oyuncuları oldu

israil ile görüşmeler hızlandı 
anlaşma yaza imzalanabilir

Gazprom neden doğal gaza 
önce indirim yaptı,  
sonra borç yazısı gönderdi?

iş dünyası iklim değişikliğini  
yeni bir fırsat olarak görüyor

20 38
Normalleşme sürecine giren Türkiye-İsrail ilişkilerinin 
ilk meyvesi bu yaz alınabilir. İsrail gazını Türkiye 
getirecek olan boru hattının anlaşmasının yaz 
aylarında atılması bekleniyor. 

Gazprom, özel sektör doğal gaz ithalatçılarına ocak 
ayında yüzde 10.25 indirim yaptı. Bu indirim de 
şubat ayında gelen faturalara yansıdı. 

REC Türkiye tarafından yapılan ve iş dünyasının 
iklim değişikliğine dönük tavrını araştıran çalışmaya 
göre, Türkiye’deki CEO ve genel müdürlerin yüzde 
72’si iklim değişikliğinin yaratacağı etkinin farkında 
olduğunu belirtiyor. 

İçindekiler

30

23



Elektrikli ve hibrit araçlar  
işsizliği 3 puan düşürebilir Başarı üzerine 25 özlü söz

48 56
2015 yılında kurulan Elektrikli ve Hibrit Araçlar Platformu’nun başkanı 

Berkan Bayram, dünyada hızla gelişen yeni araç teknolojilerine 
Türkiye’nin de uyum sağlaması gerektiğini söylüyor. 
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Z. Işık Adler 

OMV’NİN SAHİBİ HOllANDAlI VİTOl OlDu
OMV Petrol Ofisi hisselerinin 
tamamı 1 milyar 368 milyon 
Euro’ya Vitol Grup şirketlerin-
den VIP Turkey Enerji A.Ş.’ye sa-
tıldı. Avusturya merkezli enerji 
şirketi OMV yazılı bir açıklama 
yaparak, Türkiye’de sahip oldu-
ğu OMV Petrol Ofisi’ndeki yüz-
de 97 oranındaki hisselerinin 
tamamının satılması için Vitol 

Investment Partnership LTD’nin 
bağlı ortaklığı olan VIP Turkey 
Enerji AŞ ile anlaşmaya vardığı-
nı duyurdu.

Açıklamada satın alma işlemi-
nin en geç 2017’nin üçüncü çey-
reği içinde tamamlanmasının 
planlandığı belirtildi.

OMV CEO’su Rainer Seele, Pet-

rol Ofisi’ni OMV Group’un değer 
zincirine katma yönlü ilk planın 
gerçekleşmediğini belirterek, sa-
tış kararının doğru olduğunu ve 
işbirliği stratejilerini hayata ge-
çirebilmek için gerekli bir adım 
olduğunu kaydetti. 
Petrol Ofisi, Türkiye’de 1785 
akaryakıt istasyonu ile en büyük 
perakende satış ağına sahip.

ENERjİSA TüRkİYE’NİN EN BüYük REEl  
SEkTöR TAHVİl İHRAcINI YApTI 

Bünyesinde 3 elektrik dağıtım 
ve 3 perakende satış şirketi bu-
lunan Enerjisa Elektrik Dağıtım 
A.Ş. (EEDAŞ), 2 Mart 2017’de 
Türkiye’nin en büyük reel sektör 
borçlanma aracı ihracını gerçek-
leştirdi. 4 yıl vadeli 405 milyon 
Türk Lirası tutarında TÜFE’ye 
endeksli tahvil ihracıyla yeni 
yatırımlar için alternatif finans-
man kaynağı yaratılması hedef-
leniyor.

1 Mart tarihinde, öngörüle-
ne göre iki katı talep toplanan 

tahvil ihracına ilişkin konuşan 
Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler, 
enerji sektörünün dinamik yapı-
sına dikkat çekerek, “Geçtiğimiz 
yılın ikinci yarısında gerçekleş-
tirdiğimiz ve yine Türkiye’de 
bir ilke imza attığımız iki tahvil 
ihracının ardından bu ihraçla da 
hem yeni yatırımlarımız hem de 
refinansman ihtiyaçlarımız için 
ek finansman sağlamış olduk” 
dedi. Zaimler bu başarının, şir-
ketin önümüzdeki dönemde de-
vam etmeyi hedeflediği TÜFE’ye 
endeksli tahvil ihraçları için de 

pozitif bir gösterge olduğunu ifa-
de etti.

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert 
Erdoğmuş da “TÜFE’ye endeksli 
ve 4 yıl vadeli bu tahvil, piyasa-
da planlanan ihraç tutarının iki 
katından fazla ilgi yarattı. 405 
milyon tutarındaki, Türkiye’de 
bugüne kadarki en büyük finans 
dışı özel sektör borçlanma aracı-
na danışmanlık ve aracılık ede-
rek, sermaye piyasalarına çok 
önemli katkıda bulunduğumuzu 
düşünüyoruz” dedi. 
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YEşİl SAHAlARDAN ‘YEşİl 
ENERjİYE’ TRANSfER OlDu 
Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımcılar ara-
sına başarılı teknik direktör Nurullah Sağlam da 
katıldı. Sağlam, 2,2 MWp kurulu güce sahip gü-
neş enerji santralınıPanasonic ile Gaziantep’te 
hayata geçirdi. Gerçekleştirdiği bu önemli yatırı-
mın ana sebepleri arasında  “Sürdürülebilir bir 
dünya ve gelecek için çaba sarf etmek” olduğunu 
belirten Sağlam, dünyamızı ve doğamızı koruma-
ya yönelik bir alanda, yarattığı değeri oldukça 
yüksek olan ticari girişime böylece adım atmış 
olduğunu açıkladı. 

Bu sektöre girmeden önce güneş enerjisi uygu-
lamaları hakkında çok fazla bilgisi olmadığını 
vurgulayan teknik adam, “Şu an rahatlıkla söyle-
yebilirim ki; bir futbol kompleksi inşa edilmeden 
önce güneş enerji sistemi göz önünde bulundu-
rularak tasarlanmalı. Çünkü bir futbol stadının 
çatısı, park yeri ve diğer yardımcı tesislerinin ça-
tıları güneş enerjisi üretimi için oldukça elverişli 
alanlar. Son yıllarda bu alanda ülkemizde gerçek-
ten dünyaya örnek olabilecek düzeyde stat proje-
leri görmeye başladık. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 
hatta daha fazlasını üreten statların sayısının 
giderek artması, gerçekten heyecan ve mutluluk 
verici bir konu” dedi. 

ASO üYElERİNİ 
‘NüklEERcİ’ YApAcAk 

Akkuyu, Sinop ve hayata geçirilmesi planlanan 
üçüncü nükleer santral projelerinde Türk firma-
larının 60 milyar dolarlık pazardan daha fazla 
pay alabilmesi için çalışan Ankara Sanayi Odası, 
4. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi sırasın-
da Çek ve Ruslarla iki yeni anlaşmaya imza attı 
Rosatom-Sürekli Eğitim ve Öğretim Enstitüsü 
CICE&T ve Nükleer Endüstride İnşaat İşçilerinin 
Eğitim Merkezi TCP-NCIS ile eğitim alanında Çek 
Enerji Sanayi Birliği ile de know-how transferi 
alanında iş birliği anlaşması imzaladı.
Anlaşma törenine; Ankara Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Yavuz Cabbar, Rosatom Enstitüsü Rek-
törü Yury N. Seleznev, Nükleer Endüstride İnşaat 
İşçilerinin Eğitim Merkezi TCP-NCIS Yönetim Ku-
rulu Başkanı Victor S. Opekunov, Çek Enerji Sa-
nayi Birliği (CPIA) Yönetim Kurulu Başkanı Peter 
Bodnar katıldı.
Akkuyu, Sinop ve planlanan üçüncü nükleer 
santral projesi kapsamında, 60 milyar dolarlık 
yatırım bedeli öngürüldüğünü belirten ASO Ge-
nel Sekreteri Yavuz Cabbar, “Türkiye yerel sana-
yisi ile nükleer sektörde mümkün olan en yüksek 
paya ulaşmayı hedefliyor. Bunu sağlayabilmek 
için, nükleer alt yapıda ve ilgili tüm parçalarda 
üretim yeteneğimizi geliştirmek birinci önceli-
ğimiz olmalı. Biz de ASO olarak nükleer sektöre 
hitap eden birçok alanda üretim yapan firmaları-
mızı kapsayan anlaşmalar imzalamaya çalışıyo-
ruz” dedi. 
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EN çOk çAlIşIlMAk 
İSTENEN şİRkETlER 

ARASINA ENERYA DA gİRDİ
ENERYA İnsan Kaynakları Direktörü Berna 
Tuncel, enerji sektörünün en önemli aktörle-
rinden biri olan Enerya’nın en çok çalışılmak 
istenen şirketler arasında olduğunu belirtti. 
Tuncel, enerji sektörünün hızlı büyüyen bir 
sektör olduğunu belirterek, “Enerji sektörü 
regülatif, disiplini olan, belli bir mevzuata 
sahip, esnek ve uzmanlık isteyen bir sektör. 
Bu yapısı çalışan profilini de spesifikleştiri-
yor” dedi. 22. İnsan Kaynakları Zirvesi’nde, 
2016 yılındaki işe alım faaliyetleri ile ikinci 
kez “İnsana Saygı Ödülü”nü  aldıklarını ha-
tırlatan Tuncel, “20 binin üzerindeki başvuru 
sayısı, adaylara dönüş hızımız, geri bildirim-
lerimizin kalitesi  ve 2016 yılında istihdam 
ettiğimiz kişi sayısı ile ‘İnsana Saygı Ödülü’ne 
layık görüldük. Bir yıl içinde şirketimize ya-
pılan başvuru sayısında yüzde 58 artış oldu. 
Bu da ‘en çok çalışılmak istenen şirketler’ 
arasında olduğumuzu bir kez daha gösterdi” 
şeklinde konuştu.

Tuncel, her yıl yaptıkları “Çalışan Memnuni-
yeti ve Bağlılığı Anketi”ne katılımın son iki 
yılda yüzde 7.9 oranında arttığını belirterek, 
“AON/Hewitt ile yapılan işbirliğinde bu yıl 
bağlılık boyutu da ölçüldü. Anket sonucun-
da bağlılık oranı yüzde 66 olarak belirlendi. 
Bu sonuçla Enerya, Türkiye’den katılan 250 
şirket arasında, çalışan bağlılık oranının yük-
sek olduğu üst çeyrek kategorisinde yer aldı” 
dedi.

EpDk, 15’İNcİ YAşINI ESkİ 
BAşkANlARIYlA kuTlADI 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 15’inci 
yılını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Al-
bayrak, şu anda TENVA Başkanı olan eski EPDK 
Başkanı Hasan Köktaş ve bir önceki başkan Yusuf 
Günay’ın katıldığı bir törenle kutladı. Burada bir 
konuşma bir konuşma yapan EPDK Başkanı Mustafa 
Yılmaz, enerji piyasasının en ücra köydeki vatan-
daştan en büyük şirketin yöneticisine kadar herke-
si ilgilendirdiğini belirterek, “Bu piyasayı herkesin 
faydasını gözeterek, adaletle işletmek ve geliştirmek 
gibi zor ve hassas bir görevimiz var. Biz bunun 
bilincindeyiz ve bu gayretle çalışıyoruz” dedi.
Enerji piyasaların adil ve sürdürülebilir şekilde 
işleyişinin devamı için hassas bir çizgide görev 
yaptıklarını ifade eden Yılmaz şunları söyledi:
“Bu piyasayı herkesin faydasını gözeterek, adaletle 
işletmek ve geliştirmek gibi zor ve hassas bir göre-
vimiz var. Biz bunun bilincindeyiz ve bu gayretle 
çalışıyoruz. Bunu yaparken olmazsa olmazımız her 
zaman istişare etmek. Sektör temsilcileriyle, tüket-
icilerimizle, bakanlıktaki arkadaşlarımızla hep 
istişare içerisinde ülkemiz için sektörümüz için 
doğruyu yapmaya gayret ediyoruz. Düzenlemelerim-
izi yaparken hem vatandaşlarımızın çıkarları hem 
de sektörümüzün menfaati doğrultusunda ve elbette 
hükümetimizin enerji politikaları çerçevesinde 
yapıyoruz.”
Yılmaz, EPDK’nın 15 yılı aşan deneyimiyle enerji pi-
yasalarının serbestleştirilmesi ve düzenlenmesinde 
artık uygulamaları takip edilen bir kurum haline 
geldiğini de sözlerine ekledi. 
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gDZ ElEkTRİk lEYlEklER İçİN 120 YuVA YApTI 
GDZ Elektrik Dağıtım’ın Mayıs 
2014’ten bu yana yürüttüğü 
“Leyleklere Yeni Yuva” projesi 
kapsamında 120’nci özel ya-
şam platformunun kurulumunu 
yaptı. GDZ Elektrik Dağıtım, söz 
konusu projesini Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı ve Ege Üniversi-

tesi akademisyenleriyle birlikte 
2014’ten bu yana sürdürüyor. 
GDZ Elektrik Dağıtım Genel Mü-
dürü Metin Demirdağ, “Hizmet 
bölgemiz olan İzmir ve Manisa, 
göçmen kuşların göç yolları ara-
sında yer alıyor. Bu bölgeye yılda 
750-800 arasında leylek göç edi-

yor ve elektrik direklerine yap-
tıkları yuvalar nedeniyle hem 
kendilerine zarar veriyor hem 
de elektrik kesintilerine neden 
oluyorlardı. 2014 yılında İzmir 
ve Manisa’da elektrik direkleri-
ne yapılmış 356 adet leylek yu-
vası tespit ettik. Buradan yola 
çıkarak bugüne kadar Manisa’da 
56, İzmir’de 64 adet olmak üzere 
toplam 120 adet özel yaşam plat-
formunun kurulumunu gerçek-
leştirdik. İlerleyen yıllarda 236 
adet yuva yerleştirmeyi planlı-
yoruz” dedi.

Demirdağ, leyleklerin yeni yu-
valarını benimsediğini de belir-
terek “Bu da bizi mutlu ediyor” 
şeklinde konuştu. 

“kARBON cİMRİlERİ”NE öDüllERİ  
26 NİSAN’DA VERİlEcEk

Sürdürülebilir Üretim ve Tüke-
tim Derneği (SÜT-D) tarafından 
İTÜ ev sahipliğinde, Uluslarara-
sı Emisyon Ticareti Derneği des-
teğinde 26 Nisan 2017 tarihinde 
düzenlenecek olan IV. İstanbul 
Karbon Zirvesi’nde konunun 
tüm tarafları bir araya gelecek. 
Zirvede, Birleşmiş Milletler İk-
lim Değişikliği Çerçeve Sözleş-
mesi Taraflar Konferansları, Pa-
ris (COP21) ve Marakeş (COP22) 
ardından yaşananlar ve Kasım 
2017 gerçekleştirilecek Bonn 
(COP23) Konferansına giden yol 
masaya yatırılarak “Sera Gazı 
Emisyonları Azaltımı için T.C. 
Niyet Edilen Ulusal Olarak Be-
lirlenmiş Katkısı” konusunda 
sanayinin konumu irdelenecek. 

“Karbon Yönetimi ve Endüstri” 
oturumunda farklı sektörlerdeki 
şirketlerin üst düzey yöneticileri 
sürdürülebilirlik yönetimlerini, 
düşük karbon ekonomisi strate-
jilerini anlatacak. 
Karbon azaltımı proje ve uygula-

ma başarıları için karbon cimrisi 
kişi ve kuruluşlara verilen “Dü-
şük Karbon Kahramanı Ödülü” 
başvuruları 14 Nisan 2017 tari-
hine kadar yapılıyor. Zirvenin 
sürprizi “Küçük Karbon Kahra-
manları” olacak.
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AvrupA’nın En fAzlA 
EnErji tükEtEn 
ülkEsi AlmAnyA

Avrupa istatistik idaresi Eurostat, Avru-
pa’nın 2015 yılı toplam enerji tüketimi 
verilerini yayınladı. Eurostat çalışması-
na göre aralarında Türkiye’nin de oldu-
ğu 35 Avrupa ülkesinin 2015 yılı toplam 
enerji tüketimi 1.814 milyon ton petrol 
eşdeğeri (Mtep) olarak gerçekleşti.

Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin tüketimi 
ise 1.626,4 Mtep oldu.

Ülkeler bakımından ise Almanya 314,2 
Mtep ile Avrupa’nın en fazla enerji tüke-
ten ülkesi oldu. Sıralamada Fransa 252,8 
Mtep ile ikinci, Birleşik Krallık 190,7 
Mtep ile üçüncü, İtalya ise 156,2 Mtep ile 
dördüncü sırada geldi. Türkiye ise 131,9 
Mtep tüketim ile beşinci sırada yer aldı.

Verilere göre, 35 ülkenin 2015 yılı enerji 
tüketimi 1990’a göre yüzde 2,63 artarken, 
2005’e göre ise yüzde 7,85 oranında geri-
ledi. 2014’e göre ise yüzde 1,7 oranda artış 
görüldü. AB üyesi ülkelerin enerji tüke-
timleri 1990’a göre yüzde 2,5, 2005’e göre 
ise yüzde yüzde 11,8 oranında gerilerken, 
2014’e göre ise 1,3 oranında artış gösterdi.

Türkiye’nin enerji tüketimi ise 1990’a 
göre yüzde 152, 2005’e göre yüzde 54,1, 
2014’e göre ise yüzde 6,4 oranında arttı.

jEOTERMAl YATIRIMcIlARI, 
gERMENcİk HAlkI İlE 

BuluşuYOR
JESDER (Jeotermal Elekt-
rik Santral Yatırımcıları 
Derneği) Jeotermalin öne-
mi, kullanımı ve çevre-
ye etkileri gibi konular-
da halkı bilinçlendirme 
toplantılarına başlıyor. 
“Jeotermal İle Yaşamak” 
konulu halkı bilinçlen-
dirme toplantısı, 11 Mart 
2017 tarihinde Aydın’ın 
Germencik ilçesinde bele-
diye konferans salonun-
da gerçekleşecek. Santral 
yatırımcıları, yerel yöne-
ticiler, basın ve halkın 
da katılacağı toplantıda, 
JESDER Başkanı Ufuk Şen-
türk ve jeotermal sektörü-

nün yatırımcıları, jeoter-
mal çalışmalar nedeniyle 
tedirgin olan yöre halkı-
nı sektör hakkında doğru 
bilinen yanlışları düzelte-
rek bilinçlendirecek.
Jeotermal enerjinin çev-
reye olası etkileri ve 
santrallarda uygulanma-
sı kanunen zorunlu olan 
çevresel tedbirlerin ağır-
lıklı gündemi oluşturaca-
ğı toplantıya, Aydın Valisi 
Ömer Faruk Koçak, Aydın 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Özlem Çerçioğlu’nun 
yanı sıra çeşitli ilçelerin 
kaymakamları da katıla-
cak. 
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 YATIRIM   
Z. Işık Adler 

AB, ‘EnErji Birliği’ için 440 MiLYOn eurOLuk YatırıM Yapacak

Avrupa Birliği üye ülkeleri, AB Komisyonu tara-
fından sunulan ve 18 enerji altyapı projesine 

444 milyon euro büyüklüğünde destek vermeyi öne-
ren teklifi kabul etti. Elektrik, akıllı şebeke ve doğal gaz 
alanlarındaki projelerin, ‘Enerji Birliği’ hedeflerini ya-
kalamaya yardımcı olacağı belirtildi. Enerji Birliği, Av-
rupa’yı enerji ağı ile birleştirmeyi, enerji arz güvenliği 
ile yenilenebilir enerjinin sürdürülebilir entegrasyonu-
nu sağlamayı hedefliyor.

Enerji Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Maroš 
Šefčovič, “Bu anlaşmayı üye devletler olarak memnu-
niyetle karşılıyoruz. Bunlar önemli sınır ötesi etkilere 
sahip önemli projeler, aynı zamanda Avrupa Birliği için 
Enerji Birliği’nin ne anlama geldiğinin ve Avrupa Birli-
ği’nin ülkelerimizi güçlü iş birliği ile daha güçlü yapa-
bileceğinin somut bir göstergesi” dedi.

Söz konusu 18 projenin 10’u doğal gaz alanında 
olacak. Bu projelere AB tarafından 228 milyon euroluk 
destek sağlanacak. Yedi proje ise elektrik sektöründe 
gerçekleştirilecek ve AB bu projelere 176 milyon euro-
luk destek verecek. Akıllı şebekelerde hayata geçirile-
cek projelerin destek tutarı ise 40 milyon euro olacak. 

ChinA sunErgy aBD’De güneş tesisi kuracak

Güneş hücresi ve güneş pa-
nelleri üreten China Su-

nergy, global ortağı Seul Holding 
Pte Ltd bünyesindeki Seul Energy 
Manufacturing Pte Ltd ile birlikte 
kurdukları Sunergy America LLC 
şirketleri adına Amerika Birleşik 
Devletleri Sacramento şehrinde 
yer alan ve yıllık 400 MW üretim 
kapasitesine sahip olması plan-
lanan yüksek verimli güneş paneli 
üretim fabrikası binası için an-
laşma imzaladı. Üretim tesisinin 
2017 yılı Eylül ayında faaliyetlerine 
başlaması bekleniyor. CSUN, global 
operasyonlarının bir parçası olarak 
attığı bu adım neticesinde, devreye 
girecek tam otomatik güneş pane-
li üretim tesisinde dünyanın ikinci 
büyük güneş enerjisi pazarı olan 
Kuzey Amerika’daki müşterilere 
yüksek verimli güneş paneli teda-
riği yapacak. 

İmza töreninde konuşan Seul 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ege-

men Seymen, “İştiraklerimizden 
CSUN, 2007 yılından itibaren başta 
ABD genelinde toplam altı bölgede 
satış ofisleri var ancak 2014 yı-
lında Amerika pazarındaki Çin’den 
ithal edilen güneş panellerine ge-
tirilen gümrük vergilerinden son-
ra, 2015 yılının başında bu ülkede 
güneş paneli üretim tesisi kurmak 

için kolları sıvadık. ABD Ticaret 
Bakanlığı’nın da katkı ve destek-
leriyle fizibilite ve pazar araştır-
ma çalışmalarımızı tamamladık. 
2016 yılında yer seçimi, ekipman 
ve hammadde tedariği ile ilgili an-
laşmalarımızı bitirerek fabrikamızı 
hayata geçirmenin önemli adımla-
rını attık” dedi. 
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  YATIRIM     

nükLeer sanaYiDe uluslArArAsı dEv ortAklık 

Dünyada nükleer mühen-
dislik hizmetleri üretenen 

büyük ikinci firma olan Assystem, 
nükleer santral saha mühendisliği 
yapan ilk Türk şirketi Envy ile ortak 
oldu. Ortaklığın detayları 4. Ulusla-
rarası Nükleer Santrallar Zirvesi’n-
de kez açıklandı

Akkuyu ve Sinop nükleer santral 
projelerinin saha mühendisliği ça-
lışmalarını yürüten Envy ile dünya-
da nükleer mühendislik hizmetleri 
veren Assystem güçlerini birleş-
tirdi. Global bir mühendislik şirketi 
olan Assystem’in Envy’nin hisse-
lerinin yüzde 51’ini satın aldığını 
belirten Envy İş Geliştirme Direk-
törü Alper Yahşi, mevcut güçlerini 
Assystem ile birlikte uluslararası 

arenaya taşımak için bu iş birliği-
ne gittiklerini söyledi. Assystem’in 
global alandaki bilgi ve birikimlerini 
bu ortaklık yoluyla Türkiye’ye ak-
tarmanın yolunu açtıklarına dikkat 
çeken Alper Yahşi, “Artık Avrupa 
dahil olmak üzere hizmetlerimizi 
yurt dışında da sunabilme imka-
nına sahibiz, Türkiye’deki proje-
lerdeyse çok ileri aşamalarda yer 
alabiliyoruz” dedi. 

Assystem Energy Transition 
& Infrastructures Kıdemli Baş-
kan Yardımcısı Thomas Branche 
ise Türkiye’nin nükleer programını 
destekleyen en büyük nükleer mü-
hendislik şirketi olmayı hedefledik-
lerini vurguladı. 

zorlu, pAkistAn’dA güneş santraLı Yapacak

Yurtdışındaki yatırımlarını 
artıran Zorlu Holding, Pa-

kistan’da 200 MW gücünde bir 
güneş enerjisi santralı kurmak 
için mutabakat anlaşması imza-
ladı.22 Şubat 2017 günü Çankaya 
Köşkü’nde Başbakan Binali Yıldı-
rım ile Pakistanlı mevkidaşı Navaz 

Şerif’in katılımı ile gerçekleştirilen 
Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Top-
lantısı’nda imzalandı. Anlaşmaya 
Zorlu Holding ve Zorlu Enerji Yö-
netim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu 
ile Pencap Eyaleti Enerji Bakanlı-
ğı Müsteşarı Asad Rehman Gilani 

imza attı.
Zorlu Holding tarafından ya-

yınlanan basın açıklamasına göre, 
Ankara’daki imza töreninde konu-
şan Zorlu Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Zorlu şunları kay-
detti:

“Pakistan’da geleceğin en 
önemli enerji kaynaklarından biri 
olduğuna inandığımız güneş ener-
jisi alanında yatırımlarımızla büyü-
mekten mutluluk duyuyoruz. Geç-
tiğimiz haftalarda yaptığımız ve 
Pakistan Hükümeti tarafından 3 yıl 
sonra kabul edilen ilk ve en büyük 
yenilenebilir enerji başvurusu olan 
100 MW’lık güneş enerjisi anlaş-
mamıza güç verecek bu yeni ya-
tırımımızla, grubumuzun bölgede 
hedeflediğimiz büyümeye ulaşma-
yı ve Türkiye’nin bölgedeki gücünü 
artırmayı planlıyoruz.”
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Sabancı’nın yeni CEO’su Göçmen oldu 
19 Temmuz 2010 tarihinden bu 

yana Sabancı Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi ve CEO olarak görev yapan Zafer 
Kurtul, 30 Mart 2017 tarihi itibarıyla 
görevlerinden ayrıldı. Sabancı Holding 

CEO’luk görevine halen Sabancı 
Holding Enerji Grup Başkanı ola-
rak görev yapan Mehmet Göçmen 
atandı. 14 yıldır Sabancı Holding 
bünyesinde çalışan Mehmet 
Göçmen, 1981 yılında Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi Endüstri Mü-
hendisliği bölümünden mezun 

olduktan sonra 1983 yılında Syracuse 
Üniversitesi’nde endüstri mühendisliği 
bölümünde yüksek lisansını tamam-
ladı. 1983-1995 yılları arasında Çelik 
Halat ve Tel Sanayi’de, 1996-2003 
yılları arasında Lafarge’da yöneticilik 
görevlerinde bulunan ve 2003 yılında 
Akçansa’ya genel müdür olarak ata-
nan Göçmen, 2008 tarihinden bugüne 
Sabancı Holding’de İnsan Kaynakları 
Grup Başkanlığı, Çimento Grup Baş-
kanlığı ve Enerji Grup Başkanlığı gö-
revlerinde bulundu. 

 KARİYER   

Doğan Holding, Aksa’dan CEO transfer etti
Aksa Enerji Üretim AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Yağmur Şatana bu görevinden ayrılarak Doğan Hol-

ding’e CEO oldu. Aksa Enerji’den yapılan açıklamaya göre, Yağmur Şatana, 20 Şubat 2017 tarihin-
de şirkete istifasını sundu. Doğan Holding’den yapılan açıklamada ise Soner Gedik’in şirketin 
yönetim kurulu üyeliği sıfatıyla sahip olduğu icra kurulu başkanlığı dahil tüm görevlerinden 
istifa ettiği belirtildi. Açıklamaya göre Soner Gedik’in yerine Yağmur Şatana şirketin yönetim 
kurulu üyesi olarak atandı. Şatana, icra kurulu başkan vekili olarak da görevlendirildi. 

1963 doğumlu olan Şatana, TED Ankara Koleji ve Gazi Üniversitesi İİBF Maliye-İktisat 
bölümünü bitirdi. 22 yıllık bankacılık ve finans kariyerine 1987 yılında İktisat Bankası’nda 
başlayan Şatana, uzun yıllar Finansbank’ta farklı yönetici kademelerinde görev aldı. 2011 
yılında Demirören Holding bünyesine dah sonra da Aksa Enerji’ye katılan Şatana evli ve 1 
çocuk babası.

Değerli, CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü oldu 
Limak Grubu ile yollarını ayırdıktan sonra CK 

adını alan Cengiz-Kolin ortaklığındaki CK Akde-
niz Perakende Satış Genel Müdürlüğü 

görevine Erol Değerli atandı. Bir önceki 
genel müdür Halit Bakal geçtiğimiz 
ay CK Boğaziçi Elektrik Genel Mü-

dürü olmuştu. Devir teslim töre-
ninde bir konuşma yapan Değer-

li, perakende elektrik satışında 
müşteri odaklı çalışmalara 
devam edeceklerini söyledi. 

1982 yılında İzmir’de doğan Değerli, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi mezunu. Profesyonel iş hayatına 
2005 yılında Garanti Bankası’nda müfettiş olarak 
başlayan Değerli, aynı bankada proje finansman 
yöneticisi görevini de yaptı. 2012-2014 yılları 
arasında Akcez Enerji Yatırımları’nda Bütçe ve 
Finansal Kontrol Yöneticisi olarak çalışan Değer-
li, CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü olarak atan-
madan önce SEPAŞ Enerji’de CFO ve Regülasyon 
Direktörü olarak görev yapıyordu.
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Bosen Genel Müdürü Özdemir istifa etti
Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde 

faaliyet gösteren BOSEN Enerji’nin Ge-
nel Müdürü Ömer Özdemir, görevinden 
ayrıldı. Bosen Enerji Üretim ve Bosen 
Elektrik Enerjisi Toptan Satış AŞ’nin ge-
nel müdürlük görevlerini üstlenen Ömer 
Özdemir, 16 Şubat 2017 tarihi itibarıyla 
bu görevlerinden ayrıldı. Enerjigunlugu.
net sitesinde yer alan habere göre, beş 
yıldan bu yana çalıştığı Bosen Grubu ile 

el sıkışarak vedalaşan Özdemir, kendisi-
ne ait Meter Enerji adlı şirketle sektörde 
faaliyet yürütmeye devam edecek. Ha-
len Bursa ve Ticaret ve Sanayi Odası 
Enerji Konseyi Üyesi olan Özdemir 
aynı zamanda Türkiye Kojeneras-
yon ve Temiz Enerji Derneği (TÜR-
KOTED) Yönetim Kurulu Üyeliği ve 
Bursa Bölge Temsilciliği görevle-
rine de devam ediyor. 

  KARİYER     

Tüpraş’tan Star’a genel müdür transferi 
SOCAR Türkiye’nin Petkim Yarımadası 

üzerinde inşaatı devam eden iştiraki Star 
Rafineri A.Ş.’de genel müdürlük görevini 
sürdüren Dr. İbrahim Palaz, SOCAR Türkiye 
Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı olarak 
atandı. Palaz’dan boşalan Star Rafineri Ge-
nel Müdürlüğü görevine Mesut İlter getiril-
di. Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği 
bölümünden mezun olduktan sonra 1980 
yılında İpraş Rafinerisi’nde işletme mü-
hendisi olarak iş hayatına başlayan Mesut 

İlter, 1999 yılına kadar ünite şefi, işletme 
başmühendisi, proses üniteleri işletme 
müdürü görevlerinde bulundu. 1999-2006 
yılları arasında Ege Gaz A.Ş. Aliağa LNG Ter-
minali’nde Proje Koordinatörü ve Terminal 
Yöneticisi olarak görev yapan İlter, 2006’da 
İzmir Rafineri Müdürü, 2009-2014 tarihleri 
arasında ise İzmit Rafineri Müdürü görev-
lerini üstlendi. İlter son olarak Tüpraş’ta 
Teknik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı olarak çalışıyordu. 

ELDER’in yeni başkanı Serhat Çeçen 
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 8. Olağan Genel 

Kurulu’nda IC İÇTAŞ Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, 
Yönetim Kurulu Başkanlığını Nihat Özdemir’den devraldı. ELDER 8. 
Genel Olağan Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. Genel kurul 
sonrasında yönetim kurulu seçimi gerçekleştirildi. Buna göre IC 
İÇTAŞ Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen ELDER Yönetim 
Kurulu Başkanı oldu. ELDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
ise Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Ars-
lan ve EnerjiSA CEO’su Kıvanç Zaimler oldu. 

Başkan seçilen Çeçen, genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, 
“Elektrik sektörünün çatı örgütü olan ELDER yeni dönemde de va-
tandaşlarımıza yeterli, kesintisiz, kaliteli ve makul bedelle elektrik 
tedarik etmek misyonuna uygun politikalar geliştireceğiz. Tüketici 
odaklılık elektrik dağıtım sektörü gibi bir kamu hizmetinde tercih 
değil zorunluluktur. Ülkemizde elektrik hizmetlerinin sürdürülebi-
lirliği için yatırımlarımıza son hızla devam edeceğiz. Elektrik dağı-
tım sektöründe iş kalitesi, müşteri memnuniyeti konularında ku-
rumsallaşma çalışmalarını hızlandıracağız” dedi. 
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 ANKARA KULİSİ   
Deniz Suphi 

 �Gazprom, Türkiye’deki özel sektör doğal gaz it-
halatçısı müşterilerinin uzun zamandır beklediği 
indirim kararını ocak ayı içinde aldı ve gaz fiyat-
larında yüzde 10.25’lik indirim yaptığını duyur-
du. Bu indirim Gazprom tarafından şubat ayında 
müşterilerine gönderdiği faturalara da yansıdı. 
Shell, Bosphorus, Avrasya Gaz, Akfel, Kibar, 

Enerco ve Batı Hattı aracılığıyla Rusya’dan yılda 
toplam 10 milyar metreküp düzeyinde gaz ithal 
ediyor. Özel sektör, Rus gazının her 1000 metreküp 
fiyatının 185 dolar, İran gazının fiyatının 173 dolar 
olduğuna işaret edilerek, ithalatçılar doğal gazda 
indirim talep etmişti. Gazprom ile özel sektörün 

Gazprom neden doğal gaza önce indirim yaptı,  
sonra borç yazısı gönderdi?

Gazprom, özel sektör doğal gaz ithalatçılarına 
ocak ayında yüzde 10.25 indirim yaptı. Bu 
indirim de şubat ayında gelen faturalara 
yansıdı. Ancak Gazprom, bir hafta sonra 
müşterisi olan şirketlere yaptığı indirim tutarı 
oranında ‘borç yazısı’ gönderdi. Sektörde 
şaşkınlık yaratan bu uyarının ardında çok 
şaşırtıcı bir plan yatıyor!
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gaz fiyatı konusunda yürüttüğü görüşmeler bekle-
nenden uzun süre ancak sonuçlandırıldı. Gazprom, 
ocak ayında özel sektöre sattığı doğal gazda yüzde 
10.25 indirim yaptı. İthalatçı şirketler, şubat ayında 
indirimli faturaların ellerine ulaştığını belirterek, 
“Aralık ayı faturamızın 100 TL olduğunu varsaya-
lım. İndirim sonrasında ocak faturamız 89 TL 75 
kuruşa geriledi. 10 TL 25 kuruşluk indirim söz ko-
nusu oldu” sözleriyle indirimin yansıdığını anlatıyor.  
Ancak ithalatçıları bir sürpriz bekliyordu. Zira 
Gazprom, indirimli faturalardan bir hafta sonra 
Türk müşterilerine ikinci bir yazı gönderdi. Yazının 
başlığı “Debit Notice” yani borç uyarısıydı! Bu yazı 
haliyle sektörde şaşkınlık yarattı. Sektör temsilcile-
ri, “Gazprom Export, ikinci yazısında indirime konu 
olan 10 TL 25 kuruş için borç uyarısı yaptı. Bu tutarın 
tahsilinden söz edilmiyor. Bu yazısıyla konuyu resmi 
olarak kayda geçiriyor. Müşteriden alacağı bir tutar 
olarak işlemi çerçeveliyor” diyor.  

Uyarı yazısı ne anlama geliyor? 
Piyasa oyuncularına ulaşarak sektörde kafa 

karışıklığına ve tepkiye yol açan ikinci yazının ger-

ekçesinin ne olabileceğini sorduk. Aldığımız yanıt ve 
görüşler şöyle: 

BOTAŞ’ın da Gazprom’dan gazda fiyat indirimi 
talebi söz konusuydu. İndirim konusunda anlaşma 
sağlanamadı. Konu, tahkime taşındı. BOTAŞ, eylül 
ayında ilk duruşması yapılması beklenen tahkimde, 
‘Gazprom, özel sektöre indirim yaptı, BOTAŞ’a yap-
madı’ yönünde bir savunmada bulunursa Gazprom, 
‘Ben, gereken yazışmaları yaptım. İşte kayıtlar, işte 
borç uyarısı diyecek. Dolayısıyla ikinci yazıyı bir çeşit 
tahkim önlemi olarak değerlendirmek mümkün. 

En pahalı gaz Rusya’dan 
BOTAŞ ve özel sektör gaz ithalatçıları, 

Gazprom’dan ithal ettikleri her 1000 metreküp do-
ğal gaza 185 dolar ödüyordu. Bugüne kadar en pa-
halı kaynak olarak öne çıkan İran, kısa süre önce 
uluslararası tahkim mahkemesinin kararı sonucu, 
Türkiye’ye ithal ettiği doğal gazda yüzde 13.3 indirim 
uygulanacağını ve geçen yıllara yönelik toplam 1.9 
milyar dolar tazminat ödeneceğini açıklamıştı. Tür-
kiye, İran’dan yılda 10 milyar metreküp dolayında 
gaz ithal ediyor.
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 KAPAK   
Z. Işık Adler 

 �Elektrik dağıtım sektörünün özelleştirilmesiyle 
birlikte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 
her yıl güncellediği yatırım tutarıyla Türkiye’nin 
elektrik altyapısı da yenileniyor. EPDK, dağıtım 
şirketlerini yatırıma yönlendirerek hem sistemi 
yenilemeyi hem şirketlerin gelirlerini artırmayı 
hem de halkın daha kaliteli elektrik enerjisi kul-
lanmasını sağlıyor. EPDK’nın bu şirketler üzerin-
deki bir diğer yaptırımı da her yıl belirlenen ka-
yıp-kaçak oranlarına ulaşma zorunluluğu... 
Çünkü şirketler şu anda Türkiye ortalaması yüz-

de 14 olan kayıp-kaçağı düşürmedikleri sürece ge-
lirlerini de artıramıyor. Zira dağıtım şirketleri ulusal 
tarife gereği (serbest tüketiciler hariç) herkese aynı 
fiyattan elektriği satıyor. Yapmaları gereken yatırım 
tutarlarını da ekleyince özel sektörün gelirlerini ar-
tırabileceği tek alan düşen kayıp-kaçak oranı olacak. 

Bu gerçeğin farkına varan elektrik dağıtım şir-
ketleri son yıllarda Ar-Ge çalışmalarına hız vermeye 
başladı. EPDK’nın da bu konudaki destekleyici çalış-
malarıyla dağıtım sektörü birbiri ardına başarılı ve 
örnek gösterilen projeyi hayata geçirdi. Enerji Pano-

ElEktrik dağıtım şirkEtlEri,       tEknolojinin yEni oyuncuları oldu

Elektrik dağıtım şirketleri hem hizmet kalitesini yükseltmek hem de kayıp-kaçak oranını 
düşürerek gelirlerini artırmak için Ar-Ge projelerine odaklandı. Arızaları önceden 
saptayacak, zorlu doğa koşullarında kesintilere müdahaleyi hızlandıracak, çalışan sağlığını 
koruyacak, müşteri memnuniyetini artıracak çok sayıda Ar-Ge projesi yürüten şirketler, 
hem kamu hem de üniversitelerle ortak çalışmalar yürütüyor. Birçoğu şirket bünyesindeki 
mühendisler tarafından geliştirilen bu projelerin önemli bir bölümü dünyada ‘ilk’ olma 
özelliği taşıyor. Bazı şirketler, geliştirdikleri cihaz ve yöntemleri ihraç etmeyi bile düşünüyor
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2017 HEDEFLERİ DE BELİRLENDİ 
EPDK, 21 elektrik dağıtım bölgesinin 2017 yılı hedef kayıp-kaçak oranlarını belirledi. Dicle Elekt-
rik Dağıtım AŞ’nin (EDAŞ) görevli olduğu Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak’ın da içinde yer 
aldığı bölgede, hedef kayıp-kaçak oranı yükseldi. 2016’da yüzde 71.62 olan hedef, 2017 yılında 
yüzde 71.76’ya çıktı. Vangölü EDAŞ’ta 2016 yılında yüzde 60.16 olan oran, 2017 için yüzde 60.34’e 
yükseldi. İstanbul’un Avrupa yakasının elektrik dağıtımını yapan ve en çok aboneye sahip olan 
Boğaziçi EDAŞ için kayıp-kaçak hedefi yüzde 9.60’tan yüzde 9.34’e çekildi. İstanbul’un Anado-
lu yakası EDAŞ’ta, 2016 yılında yüzde 7.61 olan oran, 2017 yılı için yüzde 7.63’e çıkarıldı. Anka-
ra ve civarının elektrik dağıtımını yapan Başkent EDAŞ’ın hedef kayıp kaçak oranı yüzde 8’den 
yüzde 7.76’ya çekildi
Gaziantep, Kilis, Hatay gibi illerin elektrik dağıtımını yapan Toroslar EDAŞ’ta, Suriyelilerin etkisiy-
le kayıp-kaçak arttı. EPDK, bölgede 2017 yılı için 13.32’lik bir oran belirledi.

ElEktrik dağıtım şirkEtlEri,       tEknolojinin yEni oyuncuları oldu
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rama olarak sektörün bu girişimine destek olmanın 
yanı sıra diğer şirketlere de örnek olması amacıyla, 
dergimizin Nisan 2017 kapak haberini elektrik dağı-
tım şirketlerinin Ar-Ge çalışmalarına ayırdık. Elbette 
çok sayıda proje var. İlerleyen sayılarımızda tek tek 
bu çalışmalara geniş yer vereceğiz. 

EPDK, 60’ın üzerinde Ar-Ge projesini kabul 
etti

EPDK, 28 Mayıs 2014’te belirlediği usuller kap-
samında, Temmuz 2014, Ocak 2015, Temmuz 2015 
ve Ocak 2016 dönemlerinde yapılan Ar-Ge başvuru-
larından 60’ın üzerindeki proje kabul edildi. Elektrik 
dağıtım şirketleri, akıllı şebeke sistemlerinin kulla-
nılması, dağıtım şebekesinde kayıp ve kaçak elekt-
riğin önlenmesi, teknik ve teknik olmayan kayıpların 
ayrıştırılması, enerjinin kriptolanması, akıllı şebeke-
ler için yerli sayaç geliştirilmesi, akıllı şebekelerin 
siber saldırılardan korunması ve hatlardaki enerji-
nin anlık olarak izlenmesi gibi birçok alanda Ar-Ge 
projeleri geliştirdi. Süreleri 3 ila 30 ay olan Ar-Ge 
projeleri, başarılı sonuçlar alındıkça elektrik dağı-
tım şirketleri tarafından yatırıma dönüştürülüyor. 
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel 
Sekreteri Uğur Yüksel, EPDK’nın Ar-Ge projeleri için 
gelecek 5 yılda 203 milyon liralık bütçe ayıracağını 
hatırlatarak “Elektrik dağıtım şirketlerinin tasarladı-
ğı yüzlerce Ar-Ge projesi var. Bunlardan birçoğu da 
kayıp-kaçağı önlemek için hazırlanıyor. Kayıp-kaçak-
la mücadelede en önemli adımlardan birinin Ar-Ge 
projeleri olacağını düşünüyoruz” bilgisini verdi. 

21 Dağıtım şİRkEtİNİN 2016 
kayıp-kaçak HEDEFİ

Dağıtım şirketi 2016 Hedef (yüzde)
Trakya EDAŞ 7,15

Sakarya EDAŞ 7,42

KCETAŞ 7,44

AKEDAŞ 7,46

Uludağ EDAŞ 7,55

AYEDAŞ 7,61

Osmangazi EDAŞ 7,77

Meram EDAŞ 7,9

ADM EDAŞ 7,92

Çamlıbel EDAŞ 7,93

Başkent EDAŞ 8

GDZ EDAŞ 8,47

Yeşilırmak EDAŞ 8,5

Çoruh EDAŞ 9,35

Boğaziçi EDAŞ 9,6

Akdeniz EDAŞ 9,66

Fırat EDAŞ 9,74

Toroslar EDAŞ 13,59

Aras EDAŞ 31,68

Vangölü EDAŞ 60,16

Dicle EDAŞ 71,62

ELDER Genel Sekreteri Uğur Yüksel
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 �Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) bünye-
sinde bulunan Yatırım ve Ar-Ge Direktörlüğü ile 
Kayıp-Kaçak Direktörlüğü’ne bağlı mühendisler 
tarafından yüzde 100 yerli imkânlarla geliştirilen 
‘Akıllı Elektronik Mühür Sistemi Projesi’nde sona 
gelindi. Proje kapsamında ilk prototipler üretilir-
ken, pilot bölge entegrasyonları gerçekleştirildi 
ve testlere başlandı.
Elektrik sayacına yetkisiz işlem yapılmasına izin 

vermeyen, işlemin kim tarafından yapıldığını bilen 
ve taklit edilemeyen elektronik mühür devreye girdi-

ğinde, dünya enerji dağıtım sektöründe bir ilke imza 
atılmış olunacak.

SMS (Smart Seal-Akıllı Mühür) olarak ifade edi-
len sistemin temelinde, taklit edilmesi ya da yetkisiz 
işlem yapılmasını engelleyecek özellikte bir elekt-
ronik akıllı mühür, ana kontrol bilgisayarı, iş emirle-
rinin takip edildiği tablet bilgisayarlar ve elektronik 
akıllı mühürleri açıp kapatabilen yardımcı kumanda-
lar yer alıyor. Söz konusu sistemde cihazlar arasın-
daki haberleşme kırılamaz özel bir kripto üzerinden 

AEDAŞ bünyesinde geliştirilen Akıllı Elektronik Mühür Sistemi Projesi’nde ilk prototipler 
üretilerek pilot uygulamaya start verildi. Elektrik sayacına yetkisiz kişilerin müdahale 
etmesini engelleyen ‘Akıllı Mühür’, dünya enerji dağıtım sektöründe bir ilk olma özelliğini 
taşıyor. Uluslararası dağıtım şirketleri de süreci şimdiden yakın takibe almış durumda…

akdeniz Edaş akıllı mühürde  
pilot uygulama başladı
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sağlanırken, bu sayede veri alışverişinin kaydedilip 
taklit edilmesi de engelleniyor. 

Sadece yetkili kişiler işlem yapabiliyor
Proje kapsamında geliştirilen iş emri kodlama 

sistemiyle, sadece AEDAŞ firması yetkililerinin ge-
len iş emri doğrultusunda işlem yapabilmesi temin 
ediliyor. Akıllı elektronik mühürler üzerinde kopya-
lanamaz güvenlik unsurları bulunuyor. Bu sistem 
sayesinde sayaca dışarıdan müdahale edilmesi ve 
kaçak elektrik kullanılması mümkün olmuyor. 

Akıllı Elektronik Mühür’ün doğuşunda en önemli 
rol, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. eski genel müdürü 
Murat Yiğit ve Kayıp Kaçak Direktörlüğü’ne ait. Elekt-
rikte kayıp ve kaçağın önlenmesi amacıyla ortaya 
atılan fikir çerçevesinde,  AEDAŞ Yatırım ve Ar-Ge 
Direktörlüğü tarafından inovasyon yönetimi çalışma-
ları tamamlanan Akıllı Elektronik Mühür sisteminde 
kullanılacak teknolojiler ve yol haritası belirlendi. 
Ocak 2016’da Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-
mu’nun (EPDK) Ar-Ge Proje desteği de alınırken, ta-
sarım ve sistemlerin prototip çalışması için Akdeniz 
Üniversitesi Teknoparkı’nda faaliyetlerini sürdüren 

Desird Mühendislik ile işbirliği yapıldı. Proje planla-
nan zamanda başarıyla tamamlanarak prototipler 
yüzde 100 yerli imkânlarla üretildi. Ardından pilot 
bölge entegrasyonları gerçekleştirildi ve testlere 
başlandı.  Artık geniş çapta uygulanması için fayda 
maliyet planı ve yol haritası hazırlanması yönünde 
çalışmalar yürütülüyor.

Sistemin talipleri hazır
Yaklaşık 500 bin TL’lik bir yatırımla yola çıkılan 

Akıllı Elektronik Mühür Sistemi’yle ilgili Ar-Ge mü-
hendisleri tarafından literatür taraması da yapıldı. 
Buna göre uluslararası arenada dağıtım sektöründe 
benzer bir uygulamaya rastlanmadı. Tamamen yeni 
olan bu sistemin daha da geliştirilmesi ve katma 
değerli yerli ürünlerin ülke ekonomisine kazandı-
rılması için AEDAŞ’ın çalışmaları devam ederken, 
sistemle ilgili uluslararası elektrik dağıtım firmala-
rıyla görüşmeler sürüyor. Şimdiden başta Hollanda, 
Belçika, Amerika ve Avusturya başta olmak üzere 
birçok ülkeden Akıllı Elektronik Mühür Sistemi ile il-
gilenen şirketler bulunuyor. 
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SEDaş DRoNE’LaRı kuLLaNmaya BaşLaDı
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ ) Ar-Ge lansma-
nını yaptığı projesiyle teknoloji ürünü termal kame-
ralı dronlar buz yüküne karşı solüsyon kullanacak. 
Arızanın nerede olduğunu tespit edecek dronlar, şe-
bekenin ulaşılması zor, vadi, tepe, yamaç benzeri ya 
da orman içinde kar kaplı arazide gidilemeyen nok-
talara rahatlıkla ulaşarak arıza tespitinin kolaylıkla 
yapılmasını sağlayacak. Projenin tamamlanmasıyla 
birlikte, özellikleri geliştirilmiş teknolojik cihazın, 
şebeke operasyon süreçlerine kolaylık ve hız kazan-
dırması sağlanacak
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin bölgesindeki üni-
versiteler ile yaptığı işbirliği sonucunda geleneksel 
hale gelen “Proje Fikri Yarışmasında” birinci olan 
proje ile elektrik dağıtım hattına havadan müdahale 
edilmesinin yolu açılacak. Bolu İzzet Baysal Üniversi-
tesi öğrencisi Volkan Ulutaş’a ödül kazandıran proje-
yi, EPDK da onaylayarak destekleme kararı aldı.
Proje ile elektrik kesintilerine yol açan ve kar yağı-
şında iletkenlerde meydana gelen “buz yükü” olarak 
adlandırılan ve iletkenlerin çevresinde oluşan buz-
lanmayla meydana gelen buz kütlelerinin çözülmesi 
için solüsyon püskürtme teknolojisi kullanılması he-
defleniyor.  
Kesinti süreleri azalacak
“Buz yükü” diye adlandırılan bu kütleler, iletkenlerde 
oluşan devasa ağırlıklarıyla, dinamik ve statik etki ya-
ratarak iletkenleri kopartıp, izolatörleri yerinden (tra-
versten) sökebiliyor, direkler üzerinde yıkıcı etki ya-
ratabiliyor. Prototip drone’ların geliştirilerek elektrik 
dağıtım sektöründe kullanımı, arızalardan kaynaklı 
enerji kesinti sürelerini de azaltacak. 
Arıza tespitini kolaylaştıracak
SEDAŞ’ın 20 bin kilometrekarelik görev ve sorumlu-
luk alanı olan, Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli ille-
rinde, 45 ilçe ve 1441 köyde elektrik dağıtım hizmeti 
verdiğini söyleyen SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra 
Başkanı Bekir Sami Güven “Kış şartlarında özellikle 
Türkiye’nin coğrafi olarak en zor bölgelerinden biri 
olan Doğu Marmara’yı, sürekli aydınlıkta tutmak ve 

enerjinin sürekliliği için çalışıyoruz” diyor. Son yıllar-
da bazı köylerde kar kalınlığının 1.5-2 metreye kadar 
ulaştığını anlatan Güven, “4x4 arazi araçlarıyla bile 
bu köylerdeki elektrik dağıtım hatlarına ve elektrik 
direklerine ulaşmanız uzun zaman alıyor. Arızanın 
olduğu noktaya kadar ekiplerin yolda geçirdiği süre 
boyunca halk elektriksiz kalıyor. Ancak projemiz ta-
mamlandığında zorlu coğrafyamızda  arıza tespiti ko-
laylaşacak ve solüsyon uygulaması ile hızlı müdahale 
edebileceğiz. Hemen müdahale etme ve arızayı gider-
me şansımız daha çok yükselecek” diyor.
Ar-Ge için 8 milyon lira harcayacak
Projenin geçen yıl Eylül ayında EPDK tarafından 
onaylandığını hatırlatan Güven, açıklamalarını şöyle 
sürdürdü: “SEDAŞ olarak Türkiye’nin ve şirketlerin 
geleceğinin Ar-Ge’de olacağının bilinci ile hareket 
ediyoruz. 2017-2020 yılları arasında Ar-Ge için 8 mil-
yon lira harcama yapmayı planlıyoruz. Genç arkadaşı-
mız  Volkan Ulutaş’ın hayaliyle start verdiğimiz proje-
de şimdi SEDAŞ ekipleri multikopteri bu iş için uygun 
hale getirecekler. Yazılımları tamamlanacak, solüs-
yon taşıyacak aparatlar yerleştirilecek. Kanatlar bu iş 
için işlevsel hale getirilecek. Kısa sürede tamamlama-
larını bekliyoruz. 1 saat havada kalabilen bu insansız 
hava araçları sayesinde abonelerimize verdiğimiz hiz-
mete ve müşteri memnuniyetine odaklanan tüm da-
ğıtım şirketlerine de olumlu katkı sağlayabileceğiz.”
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uluDAğ kAçAğA  
“çEkİRgE” İlE MüDAHAlE EDEcEk

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) Genel Müdürü 
Mesut Efe, elektrikte kaçak kullanıma yüzde 100 yerli 
ürün olarak geliştirdikleri “Çekirge” ile müdahale et-
tiklerini belirterek “Bu cihazdan alanda 1,5 yıldır ya-
rarlanıyoruz ve bu sayede çok sayıda kaçak elektrik 
kullanıcısı belirledik” dedi.
UEDAŞ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 2,9 
milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veriyor. UE-
DAŞ Genel Müdürü Mesut Efe, 2016-2020 yatırım büt-
çesinin toplamda 1,2 milyar lira olduğunu belirterek 
yatırımlardaki hedefin kesintisiz ve kaliteli enerji arzı 
sağlamak olduğunu vurguladı. 
Efe, 2016-2020 yıllarını kapsayan dönemde Ar-Ge 
bütçesinin 2 katına çıkarak 12 milyon TL’ye yükseldi-
ğini belirterek, Ar-Ge çalışmalarını daha da yoğun bir 
şekilde sürdürmeyi planladıklarını anlattı. Efe, proje-
ler arasında özellikle TÜBİTAK Trafo izleme projesi, 
Denizaltı Robotu Tasarım Projesi, Hibrit Haberleşme 
ile Sayaç Okuma Projesi ve Orta Gerilim Regülasyon 
projesi ile ELDER koordinasyonunda yürütülen Türki-
ye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon Belirleme Projesi’nin 
yer aldığını bildirdi.
Efe, Ar-Ge projeleri kapsamında geliştirdikleri ve böl-

gedeki kaçak elektrik kullanımını önlemek amacıyla 
geliştirilen “çekirge” isimli cihaz hakkında şu bilgileri 
verdi:
“Çekirge, kaçak elektrik kullanımı ile mücadelede Tür-
kiye’de üretilen ilk cihaz olma özelliğini taşıyor. Tama-
men bizim mühendislerimizin geliştirdiği bu cihazın 
üretiminde yerli parça kullanmaya özen gösterdik. Ci-
hazın maliyeti 2 bin 500 lira civarında. Sahada, kaçak 
kullanıcıları evlerine girmeden dışarıdan bir bağlantıy-
la tespit ettiğimiz, kendi üretimimiz bir cihaz bu. İçin-
de müşterinin enerji tüketimini ölçtüğümüz bir sayaç 
var. O sayacı besleyen dışarıdan bağlantılı bir kablosu 
var. O kablonun baş tarafına bu cihazı monte ediyoruz, 
dışarıda ölçüyoruz. İçerideki kullanımla karşılaştırıyo-
ruz ve arada fark varsa kaçak kullanım olduğunu tespit 
ediyoruz. Bu cihazdan alanda 1,5 yıldır yararlanıyoruz 
ve bu sayede çok sayıda kaçak elektrik kullanıcısı belir-
ledik. Geçen yıl belirlenen direkt kaçak kullanıcılarının 
yüzde 20’sini bu cihazla bulduk. Ayrıca 2016 yılı için 
EPDK’nın belirlemiş olduğu kayıp kaçak hedefimiz 7,55 
iken gerçekleşen kayıp kaçak oranımız bu sayede 5,05 
seviyesinde. Bunun yüzde 3,5-4’ü teknik kayıp, kalanı 
ise ticari kayıp.”
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▶ Elektrik dağıtım şirketleri, teknolojinin yeni oyuncuları oldu

ENERjİSA, kENDİSİNE öZEl İHA gElİşTİRDİ
Enerjisa dağıtım şirketleri olarak sürdürülebilir 

ve kesintisiz enerji hedefiyle 14 ilde yaklaşık 20 mil-
yon kişiye hizmet veriyoruz. Başkent EDAŞ, Toroslar 
EDAŞ ve AYEDAŞ olmak üzere üç ayrı bölgede 20 
milyon insana kesintisiz enerji sağlamak amacıy-
la kapsamlı bir operasyon yönetiyoruz. Öte yandan 
Türkiye’de 110 bin metrekarelik alanın elektriğini 
Enerjisa dağıtım şirketleri olarak sağlıyoruz.

Şebekemizin iyileşmesi için son teknolojinin 
kullanıldığı akıllı şebeke projelerimizle hizmet kali-
tesinde gelişmiş ülke standartlarını Türkiye’ye ge-
tirmeyi hedefliyoruz. Bilişim çağının sağladığı avan-
tajla akıllı iletişim teknolojilerinin elektrik dağıtım 
sektöründe verimliliği artırmak için kullanılabilece-
ğinin son derece önemli projeler üzerinde çalışıyo-
ruz. Sektörümüzde öne çıkan kavramlar arasında 
yer alan akıllı şebekeler ve beraberinde getirdiği 
yeni iş modelleri yeni bir dönüşüm sağlıyor. Bu nok-
tada bizim de bugüne kadar tamamladığımız Ar-Ge 
yatırım projelerimizin önemli bir kısmını akıllı şebe-
ke projeleri oluşturuyor.

Kesintileri sorunlarını İHA’lar çözüyor
Türkiye’de dağıtım sektöründe insansız hava ara-

cı teknolojisini kullanan ilk firmayız. Kış koşullarının 
çok sert yaşandığı ve arazi sartlarinin çok engebeli 
olduğu bölgelerde devrilen veya kopan elektrik hat-
ları arızaya sebep oluyor. Elektrik hatlarındaki arıza-
ları tespit etmek ve enerji teminini bir an önce sağ-
lamak için zorlu koşullarda çalışan saha ekiplerimiz, 
drone teknolojisi sayesinde meydana gelen arızanın 
yerini ve türünü hızlı bir şekilde belirleyebiliyor. Bu 
sayede iş sağlığı ve güvenliği alanında onemli avan-
tajlar saglarken, zorlu koşullarda hem hizmet ka-
litemizi hem de çalışma verimimizi ciddi anlamda 
iyileştirme şansına sahip oluyoruz. 2015 Temmuz 
döneminde EPDK Ar-Ge teşvikleri ile başlayan proje 
2016 Aralık ayında tamamlanarak dikey-iniş kalkış 
yapabilen, yatay düzlemde uçabilen ve tek bir nok-
tada asılı kalıp 3 bin 600 gözlemle hatayı ayrıntıları 
ile yer kontrol istasyonuna anlık görüntü aktarımı 
ile gönderebilen bu prototipi üretilen bu cihaz Türki-
ye’de ilk niteliği taşıyor.

Bahsettiğim projelere ek olarak, orta gerilim ve 

alçak gerilim şebekede gerilim düzenleyici tekno-
lojilerin araştırılması üzere pek çok çalışmayı da 
hayata geçiriyoruz. Şebekelerimizde hangi nokta-
larda gerilim etkin değer limitlerinin aşıldığını takip 
ediyor, nedenlerini araştırıyor, OG ve AG seviyesinde 
daha önce yurt içinde elektrik dağıtım şirketleri ta-
rafından kullanılmamış mevcut teknolojilerin saha-
da tecrübe edebiliyoruz.

Aynı zamanda EPDK desteği ile 2015 yılı Tem-
muz döneminde E.ON Connecting Energies bera-
berliğinde Türkiye’deki ilk pilot Talep Tarafı Katılımı 
Projesi’ne başladık. Pilot proje ile Türkiye elektrik 
sektöründe olgunlaşmakta olan bu kurguya dağıtım 
şirketi perspektifinden bakarak uygulama ile süreç-
te elde edilen bilgi ve deneyimlerin aktarılmasını 
amaçlıyoruz.

Enerjisa dağıtım şirketleri olarak, sektörümüzde 
hem kendi çalışanlarımızın hem de bu faaliyetlerde 
yer alan yüklenici, tedarikçi gibi üçüncü şahısların 
iş sağlığı ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Bu 
kapsamda Sanal Gerçeklik Tabanlı İş Sağlığı Ve Gü-
venliği Simülasyonları ile eğitimler düzenliyoruz. 
Enerji sektöründe geçmişte gerçekleşmiş kazalar-
dan yola çıkılarak en çok karşılaşılan üç senaryo-
yu seçiyoruz. Geliştirilen sanal/arttırılmış gerçeklik 
simülasyonları ile çalışanların güvenli bir ortamda, 
iş kazalarını görsel, işitsel ve fiziksel olarak dene-
yimlemesi, çalışanlarda risk algısının arttırılması; 
böylelikle sürdürülebilir bir iş sağlığı ve güvenliği 
anlayışının yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz.

Murat Pınar
Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü
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 ANKARA KULİSİ    
Deniz Suphi

 � İsrailli bir yetkilinin mart ayı başında yaptığı, İs-
rail ile Türkiye’nin yaz aylarında enerji alanında 
anlaşma imzalayabileceği yönündeki açıklaması, 
enerji sektöründe geniş yankı uyandırdı. İsrailli 
kaynak, bu anlaşma imzalanırsa İsrail gazını Tür-
kiye’ye taşıyacak boru hattının inşasının 1.5 yılda 
tamamlanabileceğini belirterek, hattan ilk gazın 
da 2021 yılında Türkiye’ye ulaşacağını açıkladı. 
Haliyle bu açıklamanın ayrıntılarını öğrenmek 

üzere araştırmalara başladık. Bilindiği gibi Türkiye, 
İsrail’le normalleşme sonrasında ekonomi ve ener-
ji alanlarında ilişkileri derinleştirmek için kolları 
sıvadı. Enerji alanında en büyük adım da İsrail’in 
Akdeniz’de çıkardığı gazın Türkiye’ye getirilmesi. 
Bu projeyle Türkiye’den Zorlu, Turcas-EnerjiSA ve 

ENKA ilgileniyor. Bu şirketler, değişik dönemlerde 
İsrail’le görüşmeler yaptı. Söz konusu şirketler, kısa 
süre önce de Ankara’da enerji yönetimi ile ayrı ayrı 
görüştü. Şirketler, İsrail gazı konusundaki çalışma-
larını ve beklentilerini enerji yönetimine iletti. Daha 
sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan üst 
düzey bir yönetici, İsrail’e bir ziyarette bulundu. Zi-
yarette, boru hattı yapımı ve gazın satışının konuşul-
duğu belirtiliyor.

Anlaşma yaz aylarında imzalanabilir 
Sektör temsilcileri, İsrailli yetkilinin yaz aylarında 

anlaşma imzalanabileceği yönündeki sözlerini, “Biz 
de bekliyoruz. İki anlaşma gündeme gelebilir. Birinci, 
bu gazın taşınacağı boru hattına ilişkin olacak. Türki-
ye, boru hattını inşa edecek ve işletecek şirket ya da 

İsrail ile görüşmeler hızlandı 
anlaşma yaza imzalanabilir

Normalleşme sürecine giren Türkiye-İsrail 
ilişkilerinin ilk meyvesi bu yaz alınabilir. 
İsrail gazını Türkiye getirecek olan boru 
hattının anlaşmasının yaz aylarında 
atılması bekleniyor. Hattan ilk gazın geliş 
tarihi olarak da 2021 gösteriliyor
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▶ İsrail ile görüşmeler hızlandı anlaşma yaza imzalanabilir

şirketi belirleyecek. İkincisi de bu gazı satın alacak 
ve pazara sunacak şirket ya da şirketler belirlene-
cek. Yaz aylarında çalışmalar tamamlanırsa bu iki 
konuya yönelik anlaşmalar imzalanabilir” dedi.

Peki, bunu hangi şirketler yapabilir? Sektör tem-
silcileri, “Gerek boru hattının inşası gerekse de gazın 
pazarlama aşamasında değişik şirketler konsorsi-
yum olarak devreye girebilir. Kamu şirketi olan BO-
TAŞ da bu süreçte yer alabilir” görüşünü dile getirdi.

“Türkiye ve Avrupa’nın ihtiyacı var”
Sektör temsilcileri, bu anlaşmaların imzalanma-

sı halinde İsrail gazını Türkiye’ye taşıyacak boru hat-
tının 1.5 yılda inşa edilebileceğini belirterek, “İsrail 
tarafında bu gazla ilgili iç hukukta gerekli adımlar 
atıldı. Anlaşmalar imzalanırsa hattan ilk gazın 2021 
yılında gelmesi mümkün” dedi. Petrol fiyatlarının 
düşük olmasının proje açısından negatif etkisine 
ilişkin soruyu da sektör temsilcileri şöyle yanıtladı:

“Doğal gaz fiyatları petrol fiyatlarına göre belir-
leniyor. Şu anda petrol fiyatları görece düşük. Bu 
negatif bir durum gibi görünüyor ama dünyanın ve 
Türkiye’nin de yeni gazda çeşitliliğe ihtiyacı var. Bu 
nedenle bu tür projeler son derece önemli.”

tEk BaşıNa RuSya’ya 

aLtERNatİF oLamayaCak
İsrail, başta Leviathan ve Tamar sahaları olmak üze-

re açık denizde doğal gaz yatağı keşfetti. Bu sahala-

rın toplam üretilebilir doğal gaz rezervinin 1 trilyon 

metreküp civarında olduğu öne sürülüyor. İsrail, do-

ğal gazının Akdeniz altına döşenecek boru hattıyla 

Türkiye’ye getirilmesi için girişimler sürdürülüyor.

İsrail açıklarındaki gazın boru hattıyla Türkiye’ye 

getirilmesi için 1-3 milyar dolar arasında yatırım 

yapılması gerekiyor. Bu gazın Türkiye’ye gelmesinin 

en erken 2020-2021’i bulacağı ifade edilirken, şim-

dilik yıllık 10 milyar metreküplük yeni ithalat ola-

rak görülen İsrail gazının miktarı dikkate alındığın-

da Rus gazına tek başına alternatif olması mümkün 

gözükmüyor. İsrail gazı, uzun vadede Kuzey Irak ve 

TANAP ile Azerbaycan’dan gelmesi planlanan gaz-

larla  birlikte Türkiye’nin kaynak çeşitlendirme he-

deflerine katkıda bulunabileceği değerlendiriliyor.

Enerji Bakanı Berat Albayrak İsrailli yetkililerle sık sık bir araya geliyor
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 ANALİZ   
Serhan Ünal 

 �Türkiye ve Mısır, ikili ilişkilerinin en iyi döneminde bile 
rakip pozisiki rakip olan Mısır ve Türkiye Mısır ve Türkiye 
ikili ilişkilerin en iyi olduğu dönemlerde bile her zaman 
bölgedeki iki büyük rakip olarak pozisyon almışlar ve 
bunun bir yansıması olarak her zaman örtülü veya açık 
rekabet halinde olmuşlardır. Bu durum da dikkate alındı-
ğında, Mısır’ın, Türkiye’nin bölgesel enerji merkezi olma-
ya yönelik girişimlerini sekteye uğratacak girişimlerde 
bulunmasına yönelik karar ve uygulamaları hayata ge-
çirmesi kuvvetle muhtemel olarak masada yer duruyor. 
Mısır’da gerçekleştirilecek yeni doğal gaz keşifleri ile İs-
rail ve Kıbrıs adası açıklarında bulunan gazın ticarileşti-
rilmesine yönelik sürecin belirsizliklerini halen koruma-
sı, Mısır’a hali hazırda politik bir avantaj sağlıyor. Başka 
bir deyişle, Mısır’ın kendi politikalarını ve uygulamalarını 

Mısır,  
Türkiye’nin “hub” olma hedefini 

sekteye uğratabilir

Mısır’ın güçlü altyapısını harekete 
geçirecek yeni doğal gaz keşifleri 
yapması, Rusya ile güçlenen ilişkileri, 
Türkiye’nin ‘bölgesel hub’ olma hedefini 
sekteye uğratma potansiyeline sahip. Yeni 
keşifler, atıl duran LNG tesisleri ve boru 
hattını faaliyete geçirerek Mısır’ı yeniden 
hem Orta Doğu hem de Avrupa’nın doğal 
gaz tedarikçisi yapabilir...

Mısır Petrol Bakanı Tarek El Molla (soldan 3.) AB’li yetkililerle sık sık biraraya geliyor
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içinde bulunduğu sıkıntılı durumda hayata geçir-
mesi için gerekli zamanı sağlıyor. Yakın
Doğu Akdeniz bölgesindeki siyasi ve ekonomik 

gelişmeler, bir süredir geçmişe oranla daha da ya-
kından izleniyor. Bölge ülkeleri arasında hassas 
dengelere bağlı olarak yürütülmeye çalışılan siyasi 
ve ekonomik ilişkiler sebebiyle, bölgede meydana 
gelen her türlü gelişme, beklenenden daha fazla 
olumlu veya olumsuz etki gerçekleştirebilme potan-
siyeli taşıyor. Bu bağlamda, bölgede gerçekleştirilen 
açık deniz doğal gaz keşifleri de yoğun bir şekilde 
yaşanan siyasi gerilimlere bir yenisini daha ekleme 
potansiyeline sahip olduğu gibi, kronikleşen bölge 
gerilimlerinin çözüme kavuşturulması için katalizör 
olma potansiyeline de sahip... 

Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin analizi, Türki-
ye’nin enerji stratejisi ve bu çerçevede yürüttüğü 
enerji diplomasisi açısından da bir gereklilik... Bu 
çerçevede, Mısır Petrol Bakanı Tarek El Molla’nın 2 
Şubat 2017 tarihinde yaptığı Mısır’ın, 2017 yılının 
ikinci yarısında yeni doğal gaz keşifleri ilan edebile-
ceği ve 2019 yılı itibarıyla Mısır’ın doğal gaz açısın-
dan kendi kendine yetebilecek düzeye gelebileceği-
ne dair açıklaması büyük önem taşıyor. Bu açıklama 
ile birlikte, Mısır Ulusal Doğal Gaz Şirketi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mohamed El Masry tarafından bası-
na verilen demeçte ise Mısır’ın, 2019 yılından itiba-
ren doğal gaz ihraç eden bir ülke konumuna gelebi-
leceği ifade edildi. 

Yeni keşifler Türkiye’nin bölgesel rolünü 
altüst edebilir 

Bu açıklamaların ardından, enerji uzmanı Dr. 
Micha’el Tanchum konu ile ilgili değerlendirmele-
rini 7 Şubat 2017 tarihli Hürriyet Daily News gaze-
tesinde paylaştı. Tanchum’un değerlendirmelerini 
şöyle özetleyebiliriz: Mısır’ın yakın zamandaki en 
önemli doğal gaz keşiflerinden biri olan Zohr saha-
sından üretilecek gazın büyük bir bölümünün, Mısır 
iç piyasasında tüketilmesi bekleniyor. Bu durumda, 
Shouruk sahasında keşfedilecek yeni bir doğal gaz 
rezervi, ülkenin hali hazırda faaliyet göstermeyen 
LNG tesislerine doğal gaz tedariki sağlamak üzere 
kullanılabilir. Bununla birlikte, Mısır’da yeni keşfedi-
lecek herhangi bir doğal gaz rezervinin komşu ülke-
lerdeki (İsrail, Güney Kıbrıs, Filistin ve Lübnan)  doğal 
gaz arzı ile birlikte değerlendirilmesi durumunda 
Mısır, doğal gaz ticareti alanında net ihracatçı bir 
pozisyona geçebilir ve yıllar sonra tekrar Avrupa’nın 
önemli LNG tedarikçilerinden biri haline gelebilir. 
Rus şirketi Rosneft’in, Zohr sahasının yüzde 30’luk 
hissesini satın alması ve beraberinde gelen politik 
mesajlardan, Rusya ile Mısır arasında özellikle pet-
rol ve doğal gaz alanında işbirliği hususunda önemli 
bir mutabakat sağlandığı anlaşılıyor. TANAP proje-
sinin, belirlenen programın önünde yürütülmesiyle 
güçlenen, Türkiye’nin, Rusya harici ülkeler menşeli 
doğal gazın taşınması için stratejik bir transit ülke 
olma yönündeki sağlam adımları ve bölgesel bir do-

Ülkede atıl halde duran önemli LNG tesisleri faaliyete geçeceği günü bekliyor
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ğal gaz ticaret merkezi olmaya yönelik hedeflerinin, 
Mısır’ın yeniden doğal gaz ihracatçısı bir ülke olması 
ile zarar görebileceği değerlendiriliyor. Rusya’nın, 
Mısır doğal gaz piyasasında önemli bir oyuncu ola-
rak yer alması ve iki ülke arasındaki mutabakatın, 
Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakereler-
den Türk Akımı projesine kadar pek çok alanı etkile-
yebileceği hususuna dikkat çekiliyor. 

Mısır’ın doğal gaz üretim, tüketim ve 
altyapısı

Tanchum’un bizim de katıldığımız değerlendir-
melerini analiz etmeden önce, Mısır’daki en son 
gelişmeleri daha iyi anlamak, ülkenin doğal gaz 
üretim, tüketim ve altyapı imkanları ile ilgili kısa bir 
bilgiye değinmek yerinde olacak. Afrika’nın en bü-
yük petrol ve doğal gaz tüketicisi olana Mısır, 
birincil enerji kaynakları tüketimi açısından, 
doğal gaza yüzde 53 oranında bağımlı. Tüke-
tilen doğal gazın büyük bir bölümü elektrik 
üretimi amaçlı kullanılıyor. 

Mısır, yakın zamana kadar doğal gaz ih-
raç eden bir ülke konumundaydı ancak gerek 
Arap Baharı ile birlikte ülkede yaşanan geliş-
meler gerek düşen üretim miktarı ve artan 

iç talep nedeniyle doğal gaz ihracatı önemli oranda 
azaldı. Hatta 2015 yılında iç tüketimi desteklemek 
üzere LNG ithalatına başladı. Uzun bir süre, önemli 
bir bölümü Avrupa Birliği ve Asya ülkelerine olmak 
üzere LNG, Ürdün, Suriye ve İsrail’e de boru hattı 
üzerinden doğal gaz ihracatı yapan Mısır’da hali ha-
zırda önemli bir kapasite ile faaliyet gösterebilecek 
doğal gaz ihracat altyapısı bulunuyor. Ülkede, top-
lam kapasitesi yıllık yaklaşık 17,5 milyar metreküp 
olan iki adet LNG tesisi var, olup bunlardan birisi 
Dimyat’ta bulunan ve İspanya-Mısır konsorsiyumu 
SEGAS tarafından işletilen tesis, diğeri ise ana his-
sedarları British Gas ve Petronas olan ve Mısır LNG 
şirketi tarafından işletilen, 10 milyar m3 kapasiteli 
İdku LNG tesisi. Söz konusu iki LNG tesisinden SE-

yıllar itibarıyla mısır’ın doğal gaz ihracatı (milyar m3)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

LNG İhracatı 14,07 12,80 9,71 8,69 6,65 3,68

Boru Gazı İhracatı 2,86 5,49 5,46 1,81 0,90 1,19

Toplam İhracat 16,93 18,29 15,17 10,50 7,55 4,87
Kaynak: ABD Enerji Bilgi İdaresi, BP Statistical Review of World Energy, ve Cedigaz

Kaynak: İnterfax http://interfaxenergy.com/gasdaily/uploads/articles/1411135463.jpg
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GAS tarafından işletilen tesis, mevcut durumda do-
ğal gaz üretiminin iç tüketim amaçlı kullanılmasın-
dan kaynaklanan gaz tedarik yetersizliği sebebiyle 
faaliyet göstermiyor. 7,5 milyar metreküp kapasiteli 
diğer LNG tesisi ise sınırlı bir kapasiteyle faaliyetle-
rini sürdürüyor. 

Mısır’ın ihracat altyapısını güçlü kılan bir başka 
tesis ise Ürdün, Lübnan, Suriye ve İsrail’e uzanan 
yıllık 10,3 milyar metreküp maksimum kapasiteli 
Arap Gaz Boru Hattı. Pek çok terör saldırısı sebe-
biyle gaz akışı defalarca sekteye uğramış olan boru 
hattı, 2013 yılından itibaren tekrar faaliyete geçse de 
Mısır tarafından gaz tedariğinin yetersizliği sebebiy-
le, boru hattı yeterli düzede kullanılmıyor.

Ayrıca Mısır, Süveyş kanalı sayesinde Basra kör-
fezi menşeli doğal gazın Akdeniz ve AB ülkelerine 
LNG olarak iletilmesinde önemli bir güzergah olarak 
yerini koruyor. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bil-
gi İdaresi verilerine göre, Süveyş Kanalı’ndan transit 
taşınan LNG miktarları, yıllara göre şu şekildedir: 
2011’de 60, 2012’de 43 ve 2013 ve 2014’te 34’er 
milyar m3.

Mısır’daki gelişmelerin Türkiye üzerine 
etkileri

Bütün bu bilgiler ve değerlendirmeler ışığında, 
Mısır’ın yeni doğal gaz keşiflerinin Türkiye üzerine 
etkilerini değerlendirecek olursak, Mısır’ın yeni gaz 

keşiflerinden elde edeceği üretim fazlasını komşu 
ülkelerin doğal gaz arz fazlaları ile birlikte değerlen-
direrek, Avrupa’nın LNG ithalatında yeniden önemli 
bir tedarikçisi olabileceği değerlendirmesi yapılabi-
lir. Yukarıda kapasitelerine ve kullanım durumlarına 
yer vererek sunduğumuz hali hazırdaki düşük kapa-
sitede kullanılan veya faaliyet dışındaki LNG tesisleri 
ve boru hattının aktif kullanıma geçirilmesi ile Mısır 
çok da yüksek olmayan yatırım tutarları ile yaklaşık 
17 milyar m3’lük LNG ve 10 milyar m3’lük de boru 
gazı ihracatını gerçekleştirebilecek bir potansiyele 
sahip gözüküyor. Mısır, mevcut Arap Gazı Boru hat-
tını yeniden Ürdün ve Lübnan gibi ülkelere ihracat 
yapmak için kullanabileceği gibi, boru hattına or-
tak ülkeler ile yapılacak mutabakat çerçevesinde, 
(özellikle İsrail ile Mısır arasındaki Arish–Ashkelon-
boru hattını) ters yönde akış olanağına bağlı olarak, 
İsrail gazının Mısır üzerinden ticaretinin gerçekleşti-
rilmesi olanağı geçerlilik kazanabilir. Gerek mevcut 
boru hattı ve LNG tesisleri, gerekse de Süveyş Kanalı 
üzerinden yıllık hacmi 60 milyar m3’lere kadar çıkan 
LNG transit geçişi dikkate alındığında, Mısır’ın stra-
tejik öncelik olarak LNG ticaret merkezi olma gibi 
bir politik önceliği, ajandasında ön plana çıkarması 
kuvvetle muhtemel görünmektedir. Bölgesel ticaret 
merkezi veya kısaca ‘hub’ olmak için gerekli şart-
lardan olan, çok sayıda alıcı ve satıcının bir araya 

Arap Boru Hattı, Mısır’ın en önemli ihracat kozlarından biri
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getirilmesi açısından bakıldığında, hub olma hayali, 
Mısır’a ancak komşuları ile yapacağı anlaşmalar ka-
dar uzak bulunuyor. 

Orta Doğu üzerine çalışma yapan uzmanların 
yakından bildiği bir husus var. Mısır ve Türkiye ikili 
ilişkilerin en iyi olduğu dönemlerde bile her zaman 
bölgedeki iki büyük rakip olarak pozisyon almışlar 
ve bunun bir yansıması olarak her zaman örtülü 
veya açık rekabet halinde olmuşlardır. Bu durum 
da dikkate alındığında, Mısır’ın, Türkiye’nin bölgesel 
enerji merkezi olmaya yönelik girişimlerini sekteye 
uğratacak girişimlerde bulunmasına yönelik 
karar ve uygulamaları hayata geçirmesi kuvvetle 
muhtemel olarak masada yer duruyor. Mısır’da ger-
çekleştirilecek yeni doğal gaz keşifleri ile İsrail ve 
Kıbrıs adası açıklarında bulunan gazın ticarileştiril-
mesine yönelik sürecin belirsizliklerini halen koru-
ması, Mısır’a hali hazırda politik bir avantaj sağlıyor. 
Başka bir deyişle, Mısır’ın kendi politikalarını ve 

uygulamalarını içinde bulunduğu sıkıntılı durumda 
hayata geçirmesi için gerekli zamanı sağlıyor. Ya-
kın zaman keşiflerinden Zohr sahasının hisselerinin 
bir bölümünün Rus şirketine satılması ve Rusya ile 
doğal gaz alanında işbirliğine yönelik beyanatlar 
da, Mısır’ın mevcut projeleri ve gelecek projeleri 
hayata geçirmeye yönelik girişimler olarak ele alı-
nabilir. Mısır’ın en temel zafiyet alanı ise, ülkenin 
iç istikrardan yoksun olmasının sebep olabileceği, 
‘güvenilir tedarikçi’ imajındaki zayıflık. Gözden ka-
çırılmaması gereken son bir husus da, Rusya’nın, 
Avrupa’nın orta ve uzun vadedeki bütün muhtemel 
enerji arz sahalarında, belirli bir kontrol gücünü, bir 
şekilde ele geçirmek konusundaki başarısıdır. Bütün 
bu denklem ise sadece Türkiye’nin arz güvenliği açı-
sından değil, Türkiye doğal gaz piyasasının serbest-
leşmesi açısından da farklı etkiler yaratma potansi-
yeline sahip olabilir.

Kaynaklar: 
https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=EGY

http://interfaxenergy.com/gasdaily/uploads/articles/1411135463.jpg

http://www.hurriyetdailynews.com/new-egyptian-gas-finds-could-upend-turkeys-regional-energy-role.aspx?pageID=449&-

nID=109418&NewsCatID=396

https://energyegypt.net/2017/02/05/bloomberg-egypt-may-announce-new-gas-discovery-by-second-half-of-2017-putting-

the-country-on-natural-gas-export-track/
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 ARAŞTIRMA   
Z. Işık Adler 

 �Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye ‘’Türk İş 
Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı 
Projesi’’ kapsamında yürüttüğü CEO Algı Araş-
tırması çalışmasını tamamladı. REC Türkiye’nin 
konu ile ilgili açıklamasında Almanya Büyükelçi-
liği’nin finansal desteği ile gerçekleştirilen çalış-
manın 2014 yılında aynı alanda gerçekleştirilen 
çalışmanın devamı olduğu belirtildi.
Açıklamaya göre, Türk iş dünyasının iklim 

değişikliği ile mücadele konusunda hangi noktada 
olduğunun, aradan geçen iki yıldaki dönüşümünün 
saptanması amacı ile gerçekleştirilen çalışmada 
şirketlerin iklim değişikliği ve düşük karbon ekon-
omisine ilişkin farkındalıkları, etkilenme düzeyleri, 
strateji ve uygulama planları, CEO’lar düzeyinde 
değerlendirildi.

REC Türkiye tarafından yapılan ve iş dünyasının 

iklim değişikliğine dönük tavrını araştıran 

çalışmaya göre, Türkiye’deki CEO ve genel 

müdürlerin yüzde 72’si iklim değişikliğinin 

yaratacağı etkinin farkında olduğunu belirtiyor. 

Araştırmadan çıkan bir başka ilginç sonuç ise 

katılımcıların yüzde 78’inin iklim değişikliğini bir 

fırsat olarak görmeleri… Şirketler, önümüzdeki 

beş yıl içinde iklim değişikliği etkilerinden 

kaynaklı finansal kayıp yaşama olasılıklarını 

yüzde 62 olarak değerlendiriyor…

İş dünyası iklim değişikliğini  
yeni bir fırsat olarak görüyor
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Çalışma kapsamında REC Türkiye tarafından 
ISO1000 ve Fortune 500 listesinde yer alan 
Türkiye’deki 1.300 şirketle bağlantıya geçilerek, 
hazırlanan anket formu doldurmaları istenmiş. 
Bu şirketlerden 54’ü talebe olumlu geri dönüş 
sağlayarak çalışmaya katkı sunmuş.

24’ünün ISO 500, 30’unun ise Fortune 500 liste-
sinde,12’sinin ise Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik 
Endeksi’nde yer aldığı bu şirketlerden 21’i sürdürüle-
bilirlik departmanları olduğunu, 31’i ise daha önce 
Sürdürülebilirlik Raporu yayınladığını söylemiş.

Soruların yüzde 61 oranında CEO/genel 
müdür seviyesinde cevaplandırıldığı ankette, 
iklim değişikliği ile farkındalık seviyesinin yüksek 
olduğunu söyleyen katılımcı oranı yüzde 72 
iken, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren Paris İklim 
Anlaşması hakkında bilgi düzeyinin yüsek olduğunu 
söyleyenlerin oranı yüzde 50, Türkiye›nin anlaşma 
kapsamında sunduğu Ulusal Katkı Niyet Planı 
(INDC) hakkındaki bilgi düzeyinin yüksek olduğunu 
söyleyenlerin oranı ise yüzde 46 düzeyinde kalmış.

Fırsat olarak görenlerin oranı yükseliyor
Anketin yönetici özeti bölümünde iş dünyası, 

varlığı bilimsel olarak kanıtlanmış küresel iklim 
değişikliği gerçeği ile karşı karşıya olduğu belirtil-
erek “Dünya ısınmaya devam ederken, buz ve kar 
stokları azalıyor, deniz seviyesi yükseliyor, yıkıcı et-
kisi olan aşırı hava olayları artıyor. Bu durum, özel 
sektörü doğrudan ve dolaylı olarak etkilerken, be-
raberinde risk ve fırsatlar barındırıyor. Şirketlerin, 

iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum konusunu, 
planlama ve karar alma süreçleriyle şirket 
stratejilerine dâhil etmeleri, iklim değişikliğinin 
etkilerini yönetebilmeleri için olmazsa olmaz. Bugün 
atılacak her adım, yarın iklim değişikliğinin olumsuz 
etkilerinin daha az olmasını sağlayacak” saptama-
sında bulunuluyor. 

Araştırmada şirketlerin, riskleri kabul ederken 
iklim değişikliğini yüzde 78 oranında bir fırsat ola-
rak gördüğü de göze çarpıyor. Şirketler, önümüzdeki 
beş yıl içinde iklim değişikliği etkilerinden kaynaklı 
finansal kayıp yaşama olasılıklarını yüzde 62 olarak 
değerlendiriyor.

Anket sonuçlarında öne çıkan diğer bulgulara 
göre şirketlerin;

 �Yüzde 39’u sürdürülebilirlik departmanı kurmuş 
ve yüzde 56’sı
 �sürdürülebilirlik raporu yayınlıyor,
 �Yüzde 74’ü iklim değişikliğini stratejilerinin bir 
parçası haline getiriyor,
 �Yüzde 67’si ‘operasyonlardan kaynaklanan çevre-
sel etkilerini yönetmeyi’ ve ‘su ve enerji tüketim-
leri ile atık maddelerin azaltılmasını’ amaçlıyor,
 �Yüzde 59’unun strateji geliştirmesinin en önemli 
nedeni ‘azalan doğal kaynaklar ve çevre sorunla-
rına dikkat çekmek’,
 �Yüzde 30’unda iklim değişikliği stratejisi konusun-
da temel sorumluluk CEO ya da genel müdürde,
 �Yüzde 69’u KPI’lar aracılığıyla şirketin iklim deği-
şikliğine etkisini ölçüyor.
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Şirketler, genel olarak iklim değişikliği hakkında 
farkındalık seviyelerini yüzde 91, özel olarak Paris 
Anlaşması ve Türkiye’nin sunduğu Ulusal Katkı He-
defi (NDC) ile ilgili bilgi düzeylerini ise sırasıyla yüz-
de 77 ve yüzde 72  olarak sıralıyorlar. Şirketler, ik-
lim değişikliğinden etkilenme düzeylerini yüzde 81 
olarak belirtiyor. Bu etkiler arasında itibar yönetimi 

yüzde 88’lik bir oranla ilk sırada gelirken, yüzde 81 
ile yasal düzenlemelerden etkilenme de önemli ola-
rak görülüyor.

İklim değişikliği ile mücadelede özel 
sektörün rolü

Son yıllarda hızlı bir büyüme sergileyen ülke 
ekonomisinin ivme kazanmasında, özel sektörün 



Mart 2017 • 41

▶ İş dünyası iklim değişikliğini  yeni bir fırsat olarak görüyor

oldukça önemli bir rolü var. Günümüzde 
özellikle büyük şirketler, ekonomik girdilerine 
paralel olarak büyüyen iklim değişikliği 
sorunu ile mücadeleyi de yönetim stratejileri-
nin merkezine koymaları gerektiğinin ve uzun 
vadeli başarıya bu şekilde ulaşabileceklerinin 
bilincindeler.

BMİDÇS’nin tahminlerine göre; iklim 
değişikliği ile mücadelede toplam yatırımların 
yüzde 86’sının özel sektör tarafından yapılması 
gerekiyor. Bu nedenle özel sektöre tıpkı ekono-
mik büyümede olduğu gibi iklim değişikliği ile 
mücadelede de önemli bir görev düşüyor.

Araştırmaya katılan şirketlerin büyük bir 
bölümü, özel sektörün iklim değişikliğinin 
etkilerini yönetmede önemli bir rolü olduğu-
na inandığını belirtiyor. Özel sektörün iklim 
değişikliğinin etkilerini yönetmedeki temel 
rolü olarak şirketler, sera gazı salım azaltımı 
yapma ve iklim değişikliğine uyuma destek 
olma üzerinde yoğunlaşıyor. ‘Yeni teknolojiler 
geliştirme’, ‘müşteriler ve diğer paydaşları bi-
linçlendirme’, ‘tedarik zinciri aracılığıyla iklim 
değişikliğiyle mücadeleyi tabana yayma’ ve 
‘rakiplere örnek olma’ da takip eden diğer rol-
ler.

tüRkİyE’DE EN çok kaRBoN 
ENERjİ SEktöRüNDEN 

BM verilerine göre, Türkiye toplam salımlarda en yüksek 
salım yapan ilk 30 ülke içerisinde bulunuyor. Toplam sera 
gazı salımları, CO2 eşdeğeri cinsinden 1990 yılında 208 
milyon tondan yüzde 125’lik artışla 2014 yılında 468 mil-
yon tona ulaştı. 
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 DÜNYA GÜNDEMİ   
Esen Erkan

 �Karbon ayak izi denildiğinde en büyük bileşenle-
rin başında hava taşımacılığı geliyor. Londra’dan 
New York’a tek bir uçuş yüksek atmosferdeki kar-
maşık etkilerde göz önünde bulundurulduğunda, 
bir kişinin yıllık karbon emisyon miktarının yakla-
şık dörtte birine eşit oluyor. Bu konuda büyük bir 
fark yaratmanın en uygun yolu, trenle gitmek ya 
da uçuş sayısını azaltmaya çalışmak.
İkinci önemli yaşam tarzı değişikliği ise daha az 

et yemek; özellikle sığır eti ve kuzu içeren yemek-
lerin azaltılmasının önemi vurgulanıyor. İnekler ve 
koyunlar, güçlü bir küresel ısınma gazı olan büyük 
miktarlarda metan gazı üreticisi. Bir vegan diyetinin 
genel karbon etkinizde yüzde 20’lik bir fark yarata-

Dünyanın karanlık yüzünü 
siz aydınlatabilirsiniz! 

İklim değişikliği, buzulların erimesi ve düşen daha 
az yağmurla birlikte su kaynaklarının tükenmesi... 
Tüm bunlar insanları 10 yıl öncesine oranla 
daha fazla endişelendiriyor. Uçak yolculuklarının 
azaltılmasından, LED aydınlatmalara, düşük karbon 
ekonomili şirketlerden hisse satın almaktan, daha 
çok muz; daha az kırmızı et tüketimine kadar pek çok 
tüketim alışkanlığının kırılma noktasında karbon ayak 
izini azaltma çabaları yer alıyor...
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bildiği hesaplanıyor. Ayrıca sadece sığır etini yemeyi 
kesmek bile sağlığınız açısından başlı başına fayda 
sağlayabilir.

Evin ısıtma kaynakları, karbon emisyonlarının 
diğer önemli bir unsuru. Yetersiz yalıtımlara sahip 
evler, ısınmak için büyük miktarda enerji kullanımı 
gerektiriyor. Çatıyı düzgün şekilde yalıtmak, duvar-
lara yalıtım eklemeleri yapmak ve en önemlisi bu 
maddi yüklerin uzun dönemde işi yapma maliyetini-
zi karşılaması mümkün.

Yeni aracınız elektrikli olsun
Eski gaz ve yağ kazanları oldukça savurgan ener-

ji kaynakları olabilir. Mevcut kazanınız iyi çalışsa 

bile, 15 yaşından büyük tüm cihazların 
değiştirilmesi düşünülmeye değer. Yakıt 
kullanımınızı ve faturalarınızı üçte bir 
oranında veya daha fazla düşebilirsiniz.

Sürüş mesafesi bir diğer önemli 
konu. Ortalama yeni bir otomobilin ki-
lometre sayısını yılda 15 binden 10 bin 
kilometreye düşürmek, bir ton karbon-
dioksiti başka bir deyişle; ortalama bir 
kişinin ayak izinin yaklaşık yüzde 15’in-
den fazlasını kurtaracaktır. Araba seya-
hati hayati önem taşıyorsa, mevcut oto-
mobiliniz ömrünün sonuna geldiğinde 
elektrikli bir aracı kiralamayı düşüne-
bilirsiniz. Bir akü arabası, özellikle yılda 
on binlerce mil sürmeniz halinde, yakıt 
tasarrufu sağlayacaktır. Aracınızı şarj 

etmek için gereken elektrik kısmen bir gaz veya kö-
mür santralında üretilecek olsa da, elektrikli araçlar 
çok daha verimli olduğundan toplam karbondioksit 
emisyonları düşecektir.

Ancak bir elektrikli otomobilin imalatının, benzinli 
otomobillerin ürettiği miktardan daha fazla emisyon 
üreteceğini unutmayın. Yeni bir elektrikli araç satın 
almak yerine, eski arabanızı düzgün bir şekilde mu-
hafaza ederek ve az miktarda kullanıp yolda tutmak 
daha uygun olabilir. Aynı şey diğer arzulanan birçok 
öğe için de geçerlidir. Her gün yenilenen teknolojisi 
ile yeni bir bilgisayar ya da telefon yapmak için gere-
ken enerji, cihazın ömrü boyunca güç sağlamak için 
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kullanması gereken miktar kadardır. Apple, yeni bir 
dizüstü bilgisayarın karbon ayak izinin yüzde 80’inin 
kullanılmadığı zamandan yani üretim ve dağıtımın-
dan geldiğini söylüyor.

Işıklandırmalarda LED kullanmak...
Son birkaç yılda, LED’ler (ışık yayan diyotlar) ucuz 

ve etkili hale geldi. Evinizde süslü halojen lambaları-
nız varsa -günümüzde özellikle mutfak ve banyolar-
da sık kullanılıyor- LED eşdeğerleri ile değiştirmeniz 
oldukça mantıklı. LED’ler hem uygun maliyetlere 
hem de karbon açısından anlamlı sonuçlara sahip. 
Ayrıca yaklaşık 10 yıl ömrü olan bu aydınlatma tek-
nolojisi, birkaç ayda bir yeni halojen ampul satın 
alma zorunluluğundan sizleri kurtaracak. Karbondi-
oksit ayak iziniz düşmeyecek, ancak LED’ler o kadar 
verimli ki, ulusal şebekelere bağlı santralların enerji 
ihtiyacını azaltmaya yardımcı olacaktır.

Ev aletleri de bu trendin üyeleri... Çamaşır kurut-
ma makinesinin sık kullanımının enerji faturasına 
şaşırtabilecek ölçüde katkıda bulunduğu savunulu-
yor. Ancak yeni bir alet satın alırken, en düşük ener-
ji tüketimine sahip olanı satın alarak maddi olarak 
fayda sağlayacağınızı düşünmeyin. Gerçekten enerji 
verimli buzdolaplarına veya çamaşır makinesine ge-
nellikle şaşırtıcı bir prim gelebilir.

Az miktarda malzeme satın almak, emisyonları 
azaltmanın iyi bir yolu. Yünlü bir takım, bir ay boyun-
ca evinizin elektrik kullanımına eşdeğer bir karbon 
etkisi gösterebilir. Tek bir tişört, iki veya üç günlük 
tipik enerji tüketimine eşit emisyonlara neden ol-
muş olabilir. Daha az ve daha iyi şeyler satın almak 
önemli bir role sahip.

BİRİkİmLERİNİZİ DE Bu 
aLaNa kayDıRaBİLİRSİNİZ
Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak 

karbon ayak izinin azaltılmasında en önemli çaba-

lardan biri. Çoğu ülkenin yenilenebilir kurulumları 

için sübvansiyonları hala düşük seviyelerde olsa 

da güneş panellerini çatıya koymak her zaman çev-

resel ve ekonomik bir değer taşıyacak. Yanı sıra fi-

nansman arayan ve ortaklıkla çalışan rüzgar, güneş 

veya hidroelektrik santrallarından hisse satın almak 

da karbon izini azaltma çabasına hizmet edecektir. 

Finansal getirileri çok büyük olmasa da -örneğin 

İngiltere’de yılda yüzde 5- parayı bir bankaya bırak-

maktan çok daha anlamlı bir getirisi olduğuna şüp-

he yok.

Düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyen şir-

ketlerden hisse satın almak da yatırım odaklı diğer 

bir çaba olarak görülebilir. Günümüzde artan sayıda 

işletme yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçişe ka-

rarlıdır. Global tüketim malları işinde olan Unilever, 

operasyonlarının 2030 yılına kadar karbon-nötrden 

daha iyi olacağını söylüyor. İklim değişikliğinden 

endişe edenler, iklim etkilerini azaltmak için en ag-

resif hareket eden işletmelerden satın almaya özen 

gösterebilir.

Yatırımcılar, fosil yakıt şirketlerindeki varlıkların 

elden çıkarılmasını savunan hareketi yıllarca göz 

ardı etti. Büyük yakıt şirketleri ve elektrik üretim 

işletmeleri bu sayede ihtiyaç duydukları milyar-

larca yeni finansman düzeyine yükseldi. Ancak 

günümüzde para yöneticileri, petrol şirketlerinin 

yatırım planlarını desteklemek konusunda gide-

rek daha fazla ihtiyatlı; yenilenebilir enerjiye geçiş 

için ise daha kararlı davranıyor. Dünyadaki pek çok 

üniversite ve aktivist yatırımcı fosil yakıtlardaki var-

lıklarını satıyor ve fosil tüketimine yönelik baskıyı 

sürdürüyor.
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Çevreci politikacıların oyu artabilir 
Malların ve hizmetlerin karbondioksit etkisi 

genellikle beklenenden çarpıcı farklılıklar göste-
rir. Small World Consulting’in Başdanışmanı ve 
karbon ayak izi konusunda uzman olan Mike Ber-
ners-Lee’nin kitabı “Muzlar Ne kadar Kötüdür?- How 
Bad Are Bananas?” tam da bu tüketimleri eğlenceli 
ve bilgilendirici bir dille anlatıyor. Araştırmaya göre; 
özellikle AB’de tüketilen muzlar daha çok deniz yo-
luyla gönderildikleri için karbon salımı etkileri Pe-
ru’dan gelen organik kuşkonmaz ile karşılaştırıldı-
ğında çok daha iyi.

Yenilenebilir enerji satan perakendecilerden gaz 
ve elektrik satın almaya çalışmak karbon ayak izini 
azaltmanın bir başka yolu. Bu tür işletmelerin gelişi-
mine ve maliyet-rekabetçi yakıtlar sunma yetenek-
lerine katkı sunmak temiz enerjiye geçişi sağlamak 
için önemli bir adım olarak görülebilir.

Modern dünyada politikacıların seçmenlerin is-

tediklerini yapmak eğiliminde olduğu savı henüz 
geçerliliğini koruyor. İngiltere’de yapılan son büyük 
devlet araştırması, insanların yüzde 82’sinin güneş 
enerjisi kullanımını desteklediğini ve bunun sade-
ce yüzde 4’ünün karşı görüşte olduğunu gösterdi. 
ABD’de yapılan benzer anketlerde de yenilenebilir 
lehine sonuçlar çıkıyor. Güneş ve rüzgar için halkın 
destek seviyelerinin yüksek olduğu bu büyük ekono-
miler, kamuoyunun tercihlerinin politik temsilcilere 
aktif olarak iletilmesine vurgu yapıyor. Fosil yakıtla-
rın artık politik olarak çok daha az popüler olduğu 
netlik kazanıyor.

Tüm bunların yanında, hangi farkındalığı tercih 
edeceğiniz ise tamamen size kalmış durumda: “Çev-
resel tahribatlar ile dünyanın sonunun geldiğini ka-
bul etmek mi yoksa büyük bir yük gemisinin saldığı 
karbon miktarının 50 milyon arabanın saldığı kar-
bon miktarına zaten eşit olduğu bir dünyada yaşıyor 
olmak mı?” Seçim sizin…
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EN çEvRECİ gıDa muZ
Kitaba göre muz düşük karbonlu gıda 
tüketimine önem verenler için oldukça 
güçlü bir aday. Sadece 80 g karbondi-
oksit ile 140 kalorinin yanı sıra C vita-
mini, B6 vitamini, potasyum ve lif gibi 
çok miktarda besin alınabiliyor. Kitapta 
muzların diğer besinlerle karşılaştırıldı-
ğında böylesine küçük karbon ayak iz-
lerine sahip olmasının üç temel nedeni 
olduğu belirtiliyor:

 î • Doğal güneş ışığında yetiştirilirler 
ve ek olarak yoğun bir sıcaklık gereksi-
nimleri yoktur.

 î • Rahat muhafaza edilebilirler. Binler-
ce mil ileriye götürülecek olsalar dahi, 
taşıma yüzde 1’lik bir karbondioksit salı-
mı yapan teknelerle de yapılabilir.

 î • Kendi paketlerini sağladıkları için 
neredeyse hiç ambalajlanma ihtiyaçları 
yoktur.
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 ARAŞTIRMA   
Esen Erkan

 �Siemens Finansal Hizmetler (SFS) yeni yeni yay-
gınlaşmaya başlayan “sonuca göre ödeme” iş 
modelini mercek altına alan yeni bir araştırma-
nın sonuçlarını yayınladı. Araştırmada giderek 
daha fazla küreselleşen ticaretin, kar oranları 
üzerinde baskı yapmaya devam ettiği, şirketleri 
de maliyetlerini ve verimliliklerini sıkı bir şekil-
de gözden geçirmeye zorladığına vurgu yapılıyor. 
Sonuca göre ödeme modelini ayrıntılarıyla ince-
leyen araştırma, bu yöntemle şirketlerin sadece 
son teknoloji ekipmanlara erişimi sağladığını or-
taya çıkarmanın yanı sıra yatırımdan elde edile-
cek üretkenlik ve verimlilik sonuçlarına göre de 
değerlendiriliyor.
Dünya genelinde farklı ülkeler “sonuca göre öde-

me” modelini farklı seviyelerde hayata geçirmiş du-
rumda. SFS’nin araştırması ABD’deki ve Batı Avru-

pa’daki kuruluşların, Doğu Avrupa ve Asya’dakilere 
kıyasla daha çeşitli finansman yöntemlerine sahip 
olduklarını gösteriyor.

Araştırma, böyle olmakla birlikte, kuruluşların 
alınan iş sonuçlarına göre ödeme yaptıkları çözüm-
lerin son birkaç yıl içinde kayda değer bir oranda 
yaygınlaştığını ve ilgi gördüğünü gösteriyor. Söz ko-
nusu bu “istenen” sonuçlar imalatta verimlilik artışı, 
daha az enerji tüketimi, işlem başına daha düşük 
maliyet veya daha az çevre kirliliği gibi geniş kap-
samlı konuları içeriyor. 

Araştırma Türkiye dahil 13 ülkede yapıldı
Söz konusu çalışma sırasında 13 ülkedeki iş 

dünyası örgütlerinin görüşleri alındı. İmalat, altyapı 
ve sağlık kuruluşlarında çalışan 40’ı aşkın üst düzey 
finans yöneticisi ile Eylül-Ekim 2016 tarihleri arasın-

Rekabeti finansman destekli 
modeller sağlayacak

Siemens Finansal Hizmetler 
(SFS) tarafından yürütülen ve 
“sonuca göre ödeme” yöntemi ile 
bu yöntemin gelişimini mercek 
altına alan araştırmaya göre, 
giderek artan rekabet şirketleri 
yeni finansman modellerine 
zorluyor.  İş dünyasının bu 
alanda en çok kullanacağı 
yöntem ise “kullandıkça öde” 
olacak
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da telefon görüşmeleri yapıldı. Bu kişilere “kullan-
dıkça öde” ve “sonuca göre ödeme” iş modelleri ve 
bunların potansiyel büyüme davranışları hakkındaki 
görüşleri soruldu. Aynı sorular, temsil gücü bulunan 
ticari birliklere de yöneltildi. Röportaj yapılan baş-
lıca ülkeler: Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Kuzey 
Avrupa, Polonya, Rusya, İspanya, Türkiye, İngiltere 
ve ABD. Çalışma sırasında 100’ü aşkın başka röpor-
tajdan derlenen bilgiler de kullanıldı ki bu röportaj-
lar, 2015-2016 döneminde imalat, sağlık ve altyapı 
dijitalizasyonu alanlarında faaliyet gösteren şirket, 
hastane ve şehir yetkilileriyle yapıldı.

“Kurulu makine parkuru avantaj 
sağlamayacak”

Çalışma, şirketlerin kurulu makinelerinin, ekip-
manlarının veya kullandıkları teknolojinin kendi-
lerine önümüzdeki 10 yıl boyunca rekabet avantajı 
sağlayacağını beklemediklerinin altını çiziyor. Bunun 
bir sonucu olarak, finansal kiralama (leasing) gibi 
tekniklerin kullanıldığı “kullandıkça öde” düzenle-
meleri de son 20 yıl içinde yaygınlaşmaya başladı. 
Bu tür uygulamaların önümüzdeki dönemde de yay-
gınlaşmaya ve gelişmeye devam etmesi bekleniyor. 
Bu düzenlemeler, teknoloji piyasalarındaki trendleri 
barındıran ve kucaklayan bir niteliğe doğru evrim 
geçirmeye devam ediyor.

Teknolojinin kendisine değil ama teknolojinin 
kullanılması nedeniyle alınacak sonuca göre ödeme 
yapılarak maliyetler daha şeffaf bir nitelik kazanıyor 
ve böylece teknolojinin güncelliğini kaybetmesi veya 
belli miktarda bir sermayenin bağlı tutulması gibi 
sorunlar bertaraf ediliyor. Bu iş modelleri de bu gibi 

faydaları nedeniyle son kullanıcıya hitap eden kuru-
luşların rekabet güçlerini korumalarına ve müşteri-
lerine yaratıcı çözümler ve hizmetler sunmalarına 
yardımcı oluyor.

tEkNoLojİ yatıRım RİSkİNİ 
aRtıRıyoR

Siemens Finansal Hizmetlerden Satış ve Pazarlama 
Müdürü Levent Kırbıyık bu model hakkında şu de-
ğerlendirmeyi yapıyor: İmalat, hizmet, altyapı ve 
sağlık hizmetleri alanlarında elde edilen sonuçlara 
göre ödeme yapılabilmesi, finansman temelli iş mo-
dellerindeki yeni bir gelişme olarak ortaya çıkıyor. 
Hızla artan teknolojik yenileme gereksinimlerinin 
yatırım riskini artırdığı bir dünyada bu model önem-
li bir avantaj sunuyor.
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 RÖPORTAJ   
Esen Erkan 

 �Geçtiğimiz aylarda ABD’de yapılan Tüketici Elekt-
roniği Fuarı’nın (Consumer Electronics Show) en 
dikkat çeken farklılığı otomotiv sektörünün ser-
gilediği yenilikler oldu. Yeni araç teknolojilerinin 
diğer sektörlerin önüne geçtiği fuar, otomotivin 
yeni bir döneme girdiğinin de işareti oldu. Artık 
elektrikli ve hibrit araçlar, nesnelerin internetinin 
getirdiği bağlantılı, sürücüsüz otomobilleri ko-
nuşuyoruz. Türkiye bu konuda henüz emekleme 
aşamasında... Ülkede satılan elektrikli ve hibrit 
araç sayısı yılda 50’yi bile bulmuyor. Belediyele-
rin yeni yeni filosuna kattığı elektrikli otobüslerin 
sayısı ise bir elin parmağını geçmiyor. Türkiye 
Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu, bu yavaş 
dönüşümü hızlandırmak, toplumsal bilinci artır-

2015 yılında kurulan Elektrikli ve Hibrit Araçlar 
Platformu’nun başkanı Berkan Bayram, dünyada 
hızla gelişen yeni araç teknolojilerine Türkiye’nin 
de uyum sağlaması gerektiğini söylüyor. Bayram, 
kamunun bu alanda hem yasal düzenlemeler hem 
de örnek uygulamalarla teşvik edici yaklaşımı 
benimsemesi gerektiğine işaret ederek “Bu 
teknolojiler yeni iş alanları yaratacak, üstelik bu 
alanlar katma değeri yüksek işler olacak, bu fırsatı 
kullanmamız gerekiyor” diyor...

Elektrikli ve hibrit araçlar 
işsizliği 3 puan düşürebilir
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mak ve kamuoyu baskısı oluşturmak için gönül-
lülerin kurduğu bir oluşum. Başkanlığını 1974 
doğumlu Berkan Bayram yapıyor. 2011 yılında 
Elektrikli ve Hibrid Otomobiller adlı dergiyi çıkar-
maya başlayan Bayram, 2015 yılında da Türkiye 
Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu’nun kurul-
masına öncülük etmiş. Bayram ile sektörün gele-
ceğini, Türkiye’deki durumu ve bu ay beşincisini 
düzenleyecekleri eğitim programını konuştuk. 

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar 
Platformu’nun kuruluş süreci ve hedeflediği 
çalışmalar hakkında bilgi alabilir miyiz? 

Aslında başlangıç tarihimizi 2008 olarak belirte-
biliriz. Çevresel kaygılar üzerinden ortaya koyduğu-
muz solar enerji projeleri bizi önce enerjiye, oradan 
da ulaştırma alanına kadar götürdü. 2011 yılına gel-
diğimizde ise asıl büyük sorunun ulaştırmada kul-
lanılan taşıtlardan kaynaklandığını fark ederek, Tür-
kiye’de ilk kez yayınlanacak olan Electric & Hybrid 
Cars dergisini çıkartmaya başladık. Amacımız, sıfır 
karbon salımı ile ulaştırmanın ve taşımacılığın sağ-
lanabilir ve uygulanabilir olduğunu gösterebilmekti. 
Bu amaçla enerji tasarrufu sağlayan şarj edilebilir 
araçların otoyollarda daha fazla görünür olması için 
çalışmalar yapmaya başladık.

Elektrikli araç ve şarj istasyonlarının artık ticari 
olarak faaliyete geçmesiyle birlikte, mevzuatlar nok-
tasında eksiklikler olduğunu fark ettik. Bu eksiklikle-
ri kamu otoritesi nezdinde giderebilmek, sektördeki 
firmaların sesi olabilmek adına, 2015 yılında TEHAD 
Platformu’nu kurduk. Platform olarak çalışmala-
rımız sadece elektrikli araçlar ve şarj istasyonları 
özelinde sınırlı değil. Yeni teknolojiler olarak adlan-
dırdığımız (eMobility, IoT, otonom sürüş, endüstri 40) 
ve bunlara bağlı olarak oluşacak yan sanayinin ge-
liştirilmesinde, yerel yönetimler ve devlet kurumları 
tarafından hazırlanacak projelerde, sektör temsilci-
lerimiz adına bilgilendirici ve yönlendirici konumda 
olabilmek.

Dergimiz ve platform olarak Türkiye’de bazı ilk-
leri gerçekleştirdik. Bunların en başında, Türkiye’de 
ilk kez elektrikli ve hibrit araç teknolojileri üzerine 
hazırladığımız eğitim programı geliyor. Bir diğeri 
ise yine ilk kez “Elektrikli Sürüş Günü” düzenledik. 
Bu günün, özel bir hafta olarak ülkemizin günde-
minde yer almasını sağlamaya çalışıyoruz. Diğer 
taraftan bir çok üniversite ziyareti gerçekleştirerek, 

öğrencilerin düzenlediği toplantılarda elektrikli ula-
şımı anlatıyoruz, onların yaptıkları projeleri birlikte 
değerlendiriyoruz. Biz bu sektörün gerek çevresel 
kaygılar gerekse teknolojik gelişmeler çerçevesinde 
artık geri döndürülemez bir noktada olduğunu, ül-
kemiz ve dünya ekonomik kalkınmasının orta uzun 
vadede vazgeçilemez bir çok enstrümanı içerisinde 
barındırdığını anlatmaya çalışıyoruz.

Elektrikli metrobüsler önemli bir adım olacak
Çalışmalara başladığınız günden bu yana 
nasıl bir değişim oldu, çabalarınız karşılığını 
alabiliyor musunuz?

Bu faaliyetlerimizin güzel sonuçlar doğurduğunu 
da görmekten büyük keyif alıyoruz. Örneğin 2010’lu 
yılların başında, ülkemiz özelinde elektrik ulaşımın 
yaygınlaşmasının ancak ve ancak farkındalığın artı-
rılması ile olacağını bunun da ilk adımının toplu ta-
şımacılığın elektriklendirilmesinden geçeceğini söy-
lüyorduk. O günlerde mistik bir proje olarak raflarda 
yer alan elektrikli otobüs çalışmaları, bugün itibarıy-
la faaliyete geçti ve ilk yolcularını tamamen sessiz 
ve tertemiz bir ortamda şehir içi ulaşımda taşımaya 
başladı. Bu noktada tüm kamu otoritesi yerli elekt-
rikli otomobile odaklanmışken, otomobilden önce ilk 
yerli elektrikli otobüsümüz geldi. Elbette bu projenin 

Elektrikli ve Hibrit Araçlar
Platformu Başkanı Berkan Bayram
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hayata geçmesinde ortak emekleri olan Aselsan ve 
Temsa’nın da vizyoner bakış açısını göz ardı edeme-
yiz. Aynı şekilde her fırsatta vurguladığımız İstanbul 
metrobüsleri neden elektrikli değil, sorusu da geç-
tiğimiz günlerde yanıt buldu ve elektrikli metrobüs 
çalışmaları ve testleri de hız kazandı.

Elektrikli araçlar artık enerji sektörünün de 
gündeminde önemli bir yer tutuyor. Siz bu 
ilişkiyi her iki sektörün de geleceği açısından 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Elektrikli, hibrit ve hidrojen (FuelCell) araçlardan 
bahsettiğimizde akla ilk gelen sektör enerji ve ener-
ji ile olan ilişkisidir. Bu ulaşım araçlarını enerjiden 
bağımsız düşünemeyiz ve hatta bu araçlara genel 
olarak, ‘yeni enerjili araçlar’ da diyebiliriz. Özellikle 
elektrikli araçların hayatımıza kazandırdığı iki kritik 
temel konu; şarj ve menzil. Bu iki başlığın dayandığı 
faktör de enerji verimliliği. Bildiğiniz gibi fosil yakıt-
ların kullanıldığı konvansiyonel motora sahip araç-
ların birim hareket başına verimlilik oranı yüzde 
35’lerde iken, elektrik araçlarda bu oran yüzde 85’i 
dahi geçebiliyor. 

Enerji sektörü açısından elektrikli araçların ko-
nuşulacağı kritik alanların en can alıcı noktası şe-
beke yükü ve şebeke altyapısı olacaktır kuşkusuz. 
Ortalama 22 ila 100 kWh batarya kapasitesine sahip 

bir elektrikli otomobilin tek başına şebekeden çeke-
ceği güç ile 10 adetinin aynı zamanda birlikte çek-
mesi elbette eşdeğer bir güç olmayacaktır.  Elektrikli 
araçların tükettikleri enerji miktarı göz önüne alındı-
ğında, şebeke açısından da oldukça büyük rakamlar 
ortaya çıkabiliyor. Elektrikli araçların yaygınlaşması 
ve pazar payını artırmasıyla bu güç ihtiyacı, elekt-
rik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinden 
karşılanacak. Bu nedenle enerji sistemi alt yapısının 
geliştirilerek kapasitenin kademeli ve kontrollü ola-
rak arttırılması gerekecek. Elektrikli araçların kul-
lanacağı şarj istasyonları sistemi, enerjinin dağıtım 
altyapısı, enerji kalitesinin kontrolü, araçların hızlı 
veya normal hızlarda yüksek güvenlikte şarj edil-
mesi ve şarjın ücretlendirilmesine kadar olan tüm 
süreçte yer alarak kullanıcı ve dağıtım şebekesi için 
güvenli şarj koşullarını yerine getirmelidir.

“Elektrik altyapısı çöktü haberi duymadık” 
Türkiye açısından baktığımızda elektrik 
enerjisiyle ilgili sözünü ettiğiniz sorunları 
yaşamaya adayız diyebilir miyiz? 

Ülkemiz açısından elektrikli araçlar ve şarj is-
tasyonlarının şebekeye getireceği sorunlar, henüz 
korku yaratacak bir boyutta değil. Fakat gelişim gös-
teren her sektörde yaşanan olumlu ve olumsuz du-
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rumlar burada da yaşanacak. İddialı bir cümle gibi 
görünse de elektrikli araçların ve elektrikli otobüs-
lerin yaygın bir şekilde kullanıldığı Avrupa, ABD ve 
Çin gibi ülkelerde, şimdiye kadar bu tarz bir sorunla 
karşılaşılmadı. Yani elektrikli otomobil kullanımının 
yüzde 40’lara ulaştığı Norveç’te de şimdiye kadar 
“elektrik şebeke altyapısı çöktü” diye bir haberle 
karşılaşmadık. Bu noktadan hareketle, önümüzdeki 
10 yıla dağıtılabilecek bir programla şehir içi hızlı ve 
yavaş şarj noktaları, gerek lokasyon gerekse adet 
bazında iyi belirlenmeli. Özellikle hızlı şarj noktaları 
mutlaka şehir dışına doğru otoban üstlerinde ko-
numlandırılmalı.

2016 yılında başlayan ve Türkiye’de bir ilk 
olan “Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri 
Eğitim Programı”nı bu yıl 22 Mart’ta beşinci 
kez düzenliyorsunuz. Eğitimin detaylarını 
sizden öğrenelim... 

TEHAD ve Electric Hybrid Cars Dergisi olarak bir 
eğitim programı düzenlemek istiyorduk. Gerek ülke-
mizde gerekse Avrupa’da böyle bir eğitim programı 
yoktu. İlk kez geçtiğimiz yıl ocak ayında bu eğitim 
programını hayata geçirdik. Özellikle otomotiv ve 
teknoloji firmalarından ilgi gördü ve yüksek katı-

lım oldu. Sertifikalı ve faturalı eğitim programımızı 
2016’da dört kez düzenledik. Bu ayın 22’sinde de be-
şinci kez düzenleyeceğiz. 

Eğitim, sektör temsilcilerimiz ve bu alanda yatı-
rım yapmak isteyen girişimcilerimizin elektrikli ve 
hibrit motor çeşitliliği ile çalışan araçlar hakkında, 
şarj istasyonları altyapısının, yeni  teknolojilerin ( 
eMobility, IoT, Sanayi 4.0, Otonom sürüş ) ve orta-
ya çıkacak yeni iş alanları ile değişime uğrayacak 
yan sanayinin geliştirilmesinde, yerel yönetimler ve 
devlet kurumları tarafından yürütülen ve hazırlana-
cak projeler, mevzuat ve yönetmelik düzenlemeleri 
hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak başlık-
lardan oluşuyor. 

Eğitimde, otomotiv sektörünün geleceği olarak 
görülen ve otomotiv yan sanayi firmalarını yakından 
ilgilendiren elektrikli ve hibrit taşıtların küresel pa-
zarlardaki güncel durumu, geleceği ve eğilimleri ele 
alınacak, Türkiye’de yer alan uygulamaları hakkında 
bilgiler verilecek. Bununla birlikte elektrikli araçların 
yaygınlaşması ile sanayi firmaları için oluşacak yeni 
fırsatlar, batarya ve altyapı /şebeke teknolojileri, il-
gili politikalar ve bu alanda faydalanılabilecek Ar-Ge 
destek mekanizmaları hakkında bilgiler aktarılacak.

1 mİLyoN kİşİyE İş aLaNı yaRataBİLİR
Elektrikli araçlar ve teknolojisi, Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan işsizliğin azaltılmasında da 
önemli bir rol oynama potansiyeline sahip. Bunu söylediğimiz zaman çok farklı yorumlarla karşılaşıyorum. 
Ancak dünyadaki örneklerine baktığımız zaman aslında ne kadar geç kalmak üzere olduğumuzu görebiliyo-
ruz. Öncelikle elektrikli ulaşım dediğimiz zaman konuştuğumuz konu başlıkları nelerdir, onlara bir göz atalım. 

 î Elektrikli araç paylaşım sistemleri 
 î Elektrikli araç dönüşüm istasyonları
 î Şarj istasyonları  
 î Yazılım teknolojisi 
 î Pil / Batarya teknolojisi 
 î Seyyar ve kablosuz şarj istasyonları 
 î Pil / Batarya değişim istasyonları 
 î Solar panelli şarj istasyonları 
 î Araç tavanı (özellikle şehir içi otobüslerde) solar 

panel uygulamaları 
 î Cep telefonu uygulamaları 
 î Ömrünü tamamlamış bataryaları işleme tesisleri 
 î Enerji depolama sistemleri... 

Bu başlıklar bugün itibarıyla Türkiye üretim sistem-

lerine yabancı ama hiç de uzak olmayan bu yeni 

istihdam alanlarının gelişmesi, bu iş kollarının işle-

tilmesi, pazarlanması, servis hizmeti sunulması ve 

üretimi gibi modeller, otomotiv sektörüne 1 milyon 

kişiye ulaşabilecek yeni iş gücü alanının açılmasına 

ön ayak olacaktır. Artık bu teknoloji, konvansiyonel 

araç üretimine de engel bir durum oluşturmuyor. 

Aksine bu pazarda ortak hareket alanı kazandırıyor.  

Bu teknolojilerin geliştirilmesi aynı zamanda istih-

dam artışına yol açacak ve işsizlik oranlarında ise 3 

puan azalmaya sebep olacaktır. 



 VİZYON   
Dr. Fatih Cemil Özbuğday 
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Elektrik tüketiminin tahmini, geleceğe yönelik 
enerji politikalarının belirlenmesinde önemli 
bir role sahip. İletim şebekesinin genişletil-
mesinden elektrik üretim tesislerinin inşa 

edilmesine kadar birçok muazzam yatırımın planlan-
masında geleceğe yönelik elektrik talebi tahmini kul-
lanılıyor. Sağlıklı planlama yapılabilmesi için de pro-
jeksiyonların gerçeğe en yakın olması gerekli. Elbette, 
hiçbir tahmin değeri gerçekleşen tahmin değeriyle 
birebir aynı olamaz. Burada esas amaç, gerçekleşen 
değerden aşırı derecede sapma olmaması.

Akademik yazın da elektrik tüketimi projeksiyon-
larına kayıtsız kalmamış durumda. Gerek başka ül-
keler için gerekse Türkiye için, elektrik tüketimi pro-
jeksiyonu yapan çokça akademik makale mevcut. Bu 
yazımızda, Türkiye için yapılan çalışmalara yer vere-
cek ve kısa bir değerlendirme sunacağız.

Elektrik tüketimi projeksiyonu için 
kullanılan yöntemler ve veriler

Öncelikle, elektrik talebi projeksiyonu yapılırken 
kullanılan yöntemlere bir göz atalım. Bu yöntemler 
aşağıdaki gibi sıralanabilir:1

 �Zaman serisi modelleri
 �Regresyon modelleri
 �Ayrıştırma modelleri
 �Girdi-Çıktı modelleri
 �Yapay sistemler - Uzman sistemler ve yapay sinir 
ağı modelleri
 �Gri tahmin modelleri
 �Genetik algoritma / Bulanık mantık modelleri
 �Parçacık sürü optimizasyon modelleri
 �Aşağıdan yukarıya modeller (MARKAL/TIMES/
LEAP)

1  Suganthi, L. ve Samuel, A.A. (2012). Energy models for 
demand forecasting-A review. Renewable and Sustainable 
Energy Reviews, 16: 1223– 1240.

Bunlardan ilk dördü iktisadi ve ekonometrik yön-
temler olarak değerlendirilirken, diğerleri daha zi-
yade mühendislerin kullandığı yöntemlerdir. Bu yön-
temlerin her biri tek başına kullanıldığı gibi, birlikte 
de kullanılabilir. Bu yöntemlerde elektrik tüketimini 
tahmin etmek için kullanılan verilere bakıldığında 
ise geçmiş yılların elektrik tüketimi, nüfus ve gayri 
safi yurtiçi hasıla değişkenlerinin öne çıktığını görü-
yoruz. Bunların dışında, kullanılan diğer değişkenle-
rin arasında ithalat, ihracat, elektrik fiyatları, ortala-
ma yaz ve ortalama kış sıcaklıkları gibi değişkenler 
yer alıyor. 

Türkiye için yapılan elektrik tüketimi 
projeksiyonları

Aşağıdaki tabloda, Türkiye üzerine yapılan ulusal 
elektrik tüketimi projeksiyonlarının bir özeti sunulu-
yor. Bazı çalışmalarda net elektrik tüketimi tahmin 
edilirken, bazı çalışmalarda brüt elektrik tüketimi 
tahmin edilmiş. Bununla birlikte, bazı makalelerde 
farklı senaryolar altında projeksiyonlar yapılırken, 
bazı çalışmalarda ise tek bir senaryo üzerinden pro-
jeksiyonlar gerçekleştirilmiş. Bazı makalelerde, bu-
lunan sonuçlar sadece grafik üzerinde gösterildiği 
için tabloda yaklaşık sonuçlar ifade edilmiş. Bütün 
bu nedenlerden ötürü, her bir makalenin vardığı so-
nuca ihtiyatla yaklaşılması gerekiyor.

Sonuç olarak, her bir yöntemin kendine özgü bir 
avantajı ve dezavantajı var. Kullanılan değişkenlerin 
doğru seçilmesi ve projeksiyon yapılan dönemin kısa 
vadeli bir zaman dilimini içermesi gibi faktörler her 
bir yöntemin başarısını etkiliyor. Türkiye için yapılan 
projeksiyonlardan bazılarının, 2012-2016 yılları ara-
sındaki dönem için gerçekleşen tüketim değerlerini 
barındırdığını söylemek mümkün olsa da, bazı çalış-
maların tahminleri gerçekleşen değerlerden büyük 
oranda sapma gösterdi. 

Türkiye’nin yıllık elektrik tüketim talebi 
projeksiyonlarına akademik yaklaşımlar
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Makale Kullanılan Yöntem
Yapılan Tah-

mini Kapsayan 
Dönem

Kullanılan Değiş-
kenler

Son Sene Tahmi-
ni (TWh)

2012 
Tahmini 
(TWh)

2013 
Tahmini 
(TWh)

2014 
Tahmini 
(TWh)

2015 
Tahmini 
(TWh)

2016 
Tahmini 
(TWh)

2017 Tahmi-
ni (TWh)

Yumurtacı & Asmaz 
(2004)

Basit İstatistiksel 1980-2050 Nüfus
2050 yılında 
1,173

        <~300 <~300

Bilgili vd. (2012)

Çoklu regresyon analizi 
ve yapay sinir ağları. 
İkinci yöntemin sonuç-
ları verilmiş.

2008-2015
Kurulu güç, nüfus, 
toplam abone 
sayısı

2015 yılında 
265.49

Olumsuz 
senaryo: 
223.01; 
Olumlu 
senaryo: 
261.71

Olumsuz 
senaryo: 
239.53; 
Olumlu 
senaryo: 
306.05

Olumsuz 
senaryo: 
252.43; 
Olumlu 
senaryo: 
292.93

Olumsuz 
senaryo: 
265.49; 
Olumlu 
senaryo: 
306.05

   

Erdoğdu (2007)
ARIMA modeli ile 
net elektrik tüketimi 
tahmini

2005-2014
Geçmiş yılların 
elektrik talebi

2014 yılında 
160.09

158.15 169.21 160.09      

Akay ve Atak (2007) Gri tahmin yöntemi 2006-2015
Geçmiş yılların 
elektrik talebi

2015 yılında 
265.7

  >225 <250 265.7    

Kavaklıoğlu vd. 
(2009)

Yapay sinir ağları 2007-2027
Gayri safi milli 
hasıla, nüfus, 
ithalat, ihracat

2027 yılında 
279.36

195.37 201.09 206.67 212.17 217.67 223.17

Küçükali ve Barış 
(2010)

Bulanık mantık metodu 1980-2014
Gayri safi milli 
hasıla

2014 yılında 230 208 213 230      

Dilaver ve Hunt 
(2011)

Yapısal zaman serileri 2009-2020

Gayri safi milli 
hasıla, elektrik 
fiyatları, enerji 
talebi trendi ve 
eğimi

2020 yılında 
259-368 ara-
sında

<200 225-290

Günay (2016)

Çoklu regresyon analizi 
ve yapay sinir ağları. 
İkinci yöntemin sonuç-
ları verilmiş.

2014-2028

Nüfus, kişi başına 
gayri safi yurtiçi 
hasıla, enflasyon 
oranı, işsizlik ora-
nı, ortalama yaz 
sıcaklığı, ortalama 
kış sıcaklığı

2028 yılında 
460 

    252.9 264.1 275.8 287.9

Kavaklıoğlu (2011)
Destek vektör regres-
yon analizi

2007-2026
Gayri safi milli 
hasıla, nüfus, 
ithalat, ihracat

2026 yılında 
284.9

177.16 177.63 179.18 184.1 193.2 199.63

Hamzaçebi ve Eş 
(2014)

Gri modelleme 2011-2025
Geçmiş yılların 
elektrik talebi

2025 yılında 354 189.821 206.182 221.098 224.723 236.078 252.829

Gürbüz vd. (2013)

Yapay sinir ağları, çok-
lu regresyon modelleri 
ve yapay arı kolonisi 
algoritması. Farklı 
senaryolar uygulanmış.

2010-2022
Gayri safi yurtiçi 
hasıla, nüfus, 
ithalat, ihracat

2022 yılında 
~350

~200         ~300

Kıran vd. (2012)

Yapay arı kolonisi 
ve parçacık sürü 
optimizasyonu. Farklı 
senaryolar uygulanmış.

2007-2025
Gayri safi yurtiçi 
hasıla, nüfus, 
ithalat, ihracat

2025 yılında 
~425

Senaryo 
1:~225; 
Senaryo 
3:~195

       

Senaryo 
1: >275; 
Senaryo 3: 
>210

Cunkaş ve Taşkıran 
(2011)

Genetik programlama 2008-2020
Geçmiş yılların 
elektrik talebi

2020 yılında 
315.02

232.438 249.958 257.205 265.765 274.266 282.438

GERÇEKLEŞEN BRÜT 
ELEKTRİK TÜKETİMİ 
(TWh)

242.4 245.5 257.2 265.7 277.2  
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 AKADEMİ   
Esen Erkan 

 �Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendis-
liği öğrencilerinin kurduğu “Enerji Sistemleri 
Mühendisliği Öğrenci Birliği (ESMOB)” sadece 
Gazi Üniversitesi değil, tüm üniversitelerin ilgili 
bölümlerinde okuyan öğrencilere ulaşmayı he-
defleyen bir oluşum. Geleceğin mühendislerinin 
okul yıllarında profesyonel kariyerlerine hazır-
lanmalarını, sektörü daha yakından tanımala-
rını, konunun uzmanlarıyla iletişim kurmalarını 
hedefleyen ESMOB, şu anda 1200’e ulaşan üye 
sayısıyla 30 üniversitede varlığını sürdürüyor. 
ESMOB üyeleri, ülke genelinde düzenlenen kon-

ferans, fuar ve seminerlere katılarak bölümlerinin 
tanıtımlarını yapıyor, güncel gelişmeleri diğer il-

lerdeki bölüm öğrencileri, mezunları ile paylaşıyor 
ve  lisanstan mezuniyete kadar birbirlerine destek 
oluyor. Birlik, şu günlerde ülke çapındaki en büyük 
etkinlikleri olacak Enerji Kurultayı’nın hazırlıklarını 
sürdürüyor. Ekim ayında yapılacak olan Enerji Ku-
rultayı ile bölümlerine yönelik farkındalığı artırmak 
isteyen öğrenciler, sektörü ve öğrencileri bir araya 
getirecek. Enerji sistemleri mühendisliği öğrenci-
leri, akademisyenler, üst düzey sektör temsilcileri, 
kamu kurum ve kuruluşları, bürokratlar ve enerji 
sektörüne ilgi duyan herkesin katılımına açık olarak 
planlanan kurultay, 2 gün süreyle Ankara’da gerçek-
leşecek.

Geleceğin mühendisleri, “Enerjini 
Gençliğe Aktar” çağrısı yapıyor

Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği’nde okuyan öğrencilerin kurduğu Enerji Sistemleri 
Mühendisliği Öğrenci Birliği-ESMOB, bölümlerini daha iyi tanıtmak ve hak ettikleri işlerde yer 
alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sektörün enerji sistemleri mühendisliğine yönelik ilgisini 
ülke çapında artırmayı hedefleyen topluluğun sıradaki hedefi, Türkiye’de ilk kez düzenlenecek 
olan “Enerjini Gençliğe Aktar” temalı Enerji Kurultayı...
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▶ Geleceğin mühendisleri, “Enerjini Gençliğe Aktar” çağrısı yapıyor

“Sektörün kalifiye mühendislere ihtiyacı var”
“Enerjini Gençliğe Aktar” temasıyla enerji sektö-

rüne farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçladık-
larını söyleyen ESMOB Kurucu Başkanı Mesut Ak-
soy, enerji sistemleri mühendisliğinin hak ettiği yere 
gelmesine ve vasıflı mühendislerin dünyaya yön 
vermesine katkı sunmak istediklerini söylüyor. ES-
MOB’un bu süreçte enerji sektörüne farklı bir bakış 
açısı kazandırarak öz eleştiri yapmalarını sağlamak 
amacıyla Enerji Kurultayı’nı gerçekleştirme kararı 
aldığını belirten Aksoy, “Türkiye’nin enerji merkezi 
olması için üniversiteler, özel sektör, kamu kurum ve 
kuruluşlarının bir araya gelmesi gerekli. Bu nedenle, 
giderek artan enerji ihtiyacını karşılayabilecek kalifi-
ye mühendisler olma yolunda olan enerji sistemleri 
mühendisliği öğrencilerini sektörle bir araya getire-
ceğiz” diyor. 

“Enerjide Dışa Bağımlılığı Ortadan Kaldıracak 
Genç Nesillerin İnşaası’” başlıklı özgün bir temayla 
yola çıkan ESMOB gençleri, enerji sektörünün önde 
gelen kuruluşları ile katılım ve destekleri için gö-
rüşmeler yapmaya devam ediyor. Enerji Kurultayı, 
26-27 Ekim 2017 tarihinde Ankara MEB Şura salo-
nunda gerçekleştirilecek. Kayıt ve güncel duyurular 
için ESMOB’u sosyal medyadan takip edebilirsiniz: 
https://twitter.com/uesmob

NaSREDDİN HoCa’NıN 
toRuNLaRı ENERjİCİ oLaCak

Yenilenebilir enerji sektörünün ciddi bir istihdam 
yaratacağının görülmesiyle birlikte bu alanda veri-
len eğitimler, lise düzeyinde de verilmeye başlandı. 
Bu alandaki ilk eğitimlerden biri de Nasreddin Hoca 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde başladı. 2016-
2017 Eğitim-Öğretim yılı 2.döneminde Milli Eğitim 
Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlü-
ğü tarafından tahsis edilen 300 bin TL’lik ödenekle 
“Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı” açıldı. Söz 
konusu bölüm için gerekli olan donanım ve malze-
meler de okula teslim edildi. 
10’uncu sınıf kademesinde eğitim ve öğretim ver-
meye devam eden okul, yenilenebilir enerji tekno-
lojileri sayesinde öğrencilerine; güneş enerjisinden 
elektrik üreten küçük ve büyük çaplı santralların 
kurulumu, işletilmesi, bakımı, onarımı ve arızaları-
nın giderilmesi ile ilgili bilgi ve yeterlikleri kazan-
dırmayı hedefliyor.
Bu eğitimden sonra Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda 
başarılı olan öğrenciler, lisans programlarına ya da 
meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam 
edebiliyor. Eğitimini tamamlayarak iş hayatında ge-
rekli yeterlilikleri kazandıktan sonra da rüzgâr ve gü-
neş santralları ile ilgili işletmelerde kariyer yapabile-
cek hale gelecek. 14 öğrenci ile eğitime açılan bölüm, 
güneş enerjisinden de ilk elektriğini üretti.

ESMOB Kurucu Başkanı Mesut Aksoy
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 İK YÖNETİM   

 �Dünyaca ünlü kişisel gelişim yazarı ve motivas-
yonel konuşmacı olan Dr. Wayne Dyer, hayata ve 
başarıya dair özlü sözleriyle tanınıyor. Düşün-
meye ve harekete geçirmeye yardımcı olacak 25 
özlü söz, hem iş hem de özel hayatımızda bize 
yol gösterebilir... 
Dr. Wayne Dyer’in 1976 yılında yayımladığı ilk ki-

tabı olan Hatalı Bölgeler, tam 35 milyon kopya yapa-
ra tüm zamanların en çok satan kitaplarından biri 
oldu. Yıllardır hem mutlu bir kariyer hem de iş insan-
ları için başarı konuşmaları yapan Dyer’ın size de iyi 
geleceğine inandığımız hayata ve başarıyla dair 25 
özlü söz:

 �Uyandığınız anda “teşekkür ederim” kelimele-
ri dudağınızdan kolayca dökülsün, bu gününüze 
şükrederek başlamanın önemini hatırlatacaktır.
 �Sevgi mücadeleden çok takım arkadaşlığıdır.
 �Sevdiğin şeyi yapmak hayatındaki bereketin 
anahtarıdır.
 � İnsanların sana nasıl davrandığı karmadır, senin 
nasıl tepki verdiğin ise senin karmandır.
 �Eğer yalnız kaldığındaki insanı (kendini) seviyor-
san, yalnız değilsindir.
 �Doğru olmak ve nazik olmak arasında kaldıysan, 
mutlaka nazik olmayı seç.
 � İşte bugünün olumlaması: “Hayatımla ilgili tutku 

Başarı üzerine 
25 özlü söz
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doluyum ve bu tutku beni heyecan ve enerjiyle 
dolduruyor”.
 �Kendinize çekmek istediğiniz o nazik insan olma-
ya çalışın.
 � İsterseniz kurban rolünü oynayın isterseniz ken-
dinizi motive edin. İkisi de sizin seçiminiz olacak-
tır, başka kimsenin değil.
 � İstediğiniz şeyler hayatınızda olmuş gibi davra-
nırsanız, o enerjileri daha çok hayatınıza çekmiş 
olacaksınız. 
 �Mucizeler bir anda gelir. Hazır ve istekli olun.
 �Suçlamak tamamen zaman kaybıdır. İstediğiniz 
kadar karşınızdakini suçlayın, yine de sonuç sizi 
değiştirmeyecektir. Suçlamak sadece konsant-
rasyonunuzu bozar ve sizde mutsuzluk yaratır. 
Belki suçladığınız insanı suçlu hissettirebilirsiniz 
ancak sizi mutsuz eden şeyi yine de değiştire-
mezsiniz.
 �Kendinizi bedenin içinde bir ruh olarak görün, ru-
hun dışındaki bir beden olarak değil.
 �Karışıklık siz onu beslemezseniz hayatınızda ka-
lamaz.
 �Kendinizi sevdiğiniz ve huzurlu olduğunuz zaman 

kendinizi yıkacak bir şey yapmanız imkansızdır.
 �Başkasını eleştirdiğiniz zaman onları değil, kendi-
nizi eleştirdiğiniz farkına varın.
 �Olmadığım bir kişi olarak sevilmektense, oldu-
ğum biri olarak nefret edilmeyi tercih ederim.
 � İstediğiniz her şey gerçekleşebilir, siz peşinden 
gittiğiniz sürece tabii.
 �Dışarıdaki olayları her zaman kontrol edemez-
siniz ancak içinizdekilerin sorumlusu sizsiniz ve 
kontrol edebilirsiniz.
 �Eğer inanırsanız olasılıkları göreceksiniz, eğer 
inanırsanız engelleri görmek imkansızdır.
 �Olduğunuz yerde sıkışıp kalmadınız, tabii eğer 
buna inanmadıysanız!
 �Mutlu olmanın tek bir yolu yoktur, mutlu olmak bir 
yoldur.
 �Durumlar insanın karakterini belirlemez, ortaya 
çıkarır.
 �Dünyada stres yoktur, sadece insanlar stresli dü-
şünmeyi tercih edebilirler.
 �Tam şuanda ihtiyacın olan tüm huzura ve mutlu-
luğa sahipsin. Ka
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DüNyaNıN EN BaşaRıLı 
İSİmLERİNİN SıRRı: 5 Saat 

kuRaLı
Malcolm Gladwell 2008’de çıkardığı “Outliers” kita-
bıyla fırtına gibi esmiş ve tüm dünyanın dikkatini çek-
meyi başarmıştı. Gladwell kitabında “10 bin saat ku-
ralı” dediği araştırma sonuçlarını yorumlamıştı. Buna 
göre, bir konuda dünya çapında uzman olabilmek için 
o konuyu 10 bin saat boyunca pratik etmeniz gereki-
yor. Ancak daha sonra yapılan çalışmalar, bir konuda 
uzman olmak için farklı alanların farklı pratik süreleri 
gerektirdiğini ortaya koydu.
Inc.com‘dan Michael Simmons ise dünya çapında 
kendi alanlarında uzman isimler Elon Musk, Oprah 
Winfrey, Bill Gates, Warren Buffett ve Mark Zucker-
berg üzerine yaptığı araştırmalarda bu kişilerin bir 
başka ortak yönü olduğunu ortaya koydu; o da “5 saat 
kuralı”. Buna göre bu isimlerin her biri günde 1 saati 
veya haftada 5 saati kendilerine ayırıyorlar. Beş saat 
kuralının üç adımı bulunuyor; okumak, düşünmek 
ve deneyimlemek. Peki bu isimler 5 saat kuralını na-
sıl uyguluyor? Bu 5 saatte neler yapıyor? İşte Michael 
Simmons’ın tespitler:
1. Okuyun
Oprah Winfrey, başarısının okuduğu kitaplarda saklı 
olduğunu “Kitaplar benim kişisel özgürlük biletimdir” 
sözleriyle anlatıyor. Öyle ki kurduğu kitap kulübü ara-
cılığıyla okuma alışkanlıklarını sık sık takipçileriyle 
paylaşıyor. Nike’ın kurucusu Phil Knight da aynı şekil-
de bir kitap aşığı. Üstelik Oprah Winfrey ve Phil Knight 
bu alanda yalnız değiller; Mark Cuban, Arthur Blank, 
David Rubenstein, Dan Gilbert gibi dünyaca ünlü mil-
yarderler de başarılarının kitaplara borçlu olduğunu 
söyleyenlerden.
2. Düşünün
AOL’un CEO’su Tim Armstrong, tepe yöneticilerinden 
haftada 4 saati sadece düşünerek geçirmelerini isti-
yor. LinkedIn CEO’su Jeff Weiner ise günde 2 saatini 
sadece düşünmeye ayırıyor. 250 milyon dolarlık O2E 
Brands’in kurucusu Brian Scudamore da haftada 10 
saatini sadece düşünmeye ayırdığını söylüyor.

Düşünmek için ilginç yöntemler geliştirenler de var. 
Örneğin milyarder Ray Dalio bir hata yaptığında bunu 
tüm çalışanlarının görebileceği bir sistem üzerinden 
paylaşıyor. Daha sonra ekibiyle bir araya geliyor ve 
hatanın kaynağını bulmaya çalışıyor. Milyarder giri-
şimci Sara Blakely de 20’den fazla defteri olduğunu ve 
bu defterleri yaptığı hataları not alarak doldurduğunu 
söylüyor.
3. Deneyin
Beş saat kuralının en son aktivitesi ise deneyimden 
geçiyor. Ben Franklin hayatını yeni deneyimlere ada-
mış bir isim. Sadece isimler değil, şirketler de buna 
önem veriyor. Google çalışanlarından iş saatlerinin 
yüzde 20’sini yeni projeleri denemeye ayırmalarını 
istiyor. Facebook ise Hack-a-Months projesi sayesinde 
çalışanlarını yeni deneyimler için yüreklendiriyor.
Beş saat kuralının gücü: Gelişim
İş dünyasında beş saat kuralını uygulayan insanların 
çok önemli bir avantajı var. Şöyle ki; bilinçli olarak 
pratik yapmak zaman zaman fazla çalışmayla karıştı-
rılıyor. Ayrıca çoğu profesyonel de gelişim yerine ve-
rimlilik ve başarıya odaklanıyor. Bunun sonucu olarak 
sadece beş saat kuralını uygulayarak bilinçli öğrenme 
süreci, insanları yavaşlatabiliyor. Oysa gelişim dediği-
miz şey, hızla veya başarıyla ölçülmüyor. Bunu aynı 
egzersiz yapmak gibi görebilirsiniz. Öğrenme, hayat 
boyu devam eden bir süreç. En derine dalmak veya 
en yükseğe çıkmak, en başarılı olmak gelişimi ve bu 
gelişimin sürekliliğini göstermeyebilir.
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 ENERJİ IQ   
Eser Özdil 

 �5 Şubat Pazar günü mükerrer Resmi Gazete’de 
yayımlanan 2017/9756 sayılı kararname ile BO-
TAŞ ve TPAO’nun da dâhil olduğu, Hazine’nin his-
selerinin yer aldığı bazı şirketlerin, Türkiye Var-
lık Fonu’na (TVF) devredilmesi, tartışma konusu 
oldu.
Şu ana kadar fona devredilen şirketlerin ödenmiş 

sermayelerinin büyüklüğü 20 milyar dolar seviyele-

rine ulaştı. Yaratılması planlanan nihai büyüklüğün 
ise 200 milyar dolar civarında olmasının hedeflen-
diğini biliyoruz. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde 
başkaca şirket ve varlıkların da fona devredildiğini 
görüyor olacağız. Fona devredilen KİT’lerin ve ça-
lışanlarının hukuki statülerinin ne olacakları, fona 
devredilen şirket ve varlıkların direkt fonun deneti-
mi altında mı faaliyet gösterecekleri yoksa ilgili ol-

Enerji KİT’leri Türkiye Varlık 
Fonu’nun altında daha verimli 
çalışabilir mi?
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dukları sektör bakanlıkların müdahalelerinin devam 
edip etmeyeceği, varlıkların hangi amaçlarla ve nasıl 
kullanılacağı, nasıl denetlenecekleri, nasıl borçlana-
cakları, hangi projelerde yer alacakları ve buna ben-
zer birçok soru gündemi meşgul etti.

Sorular farklı olsa da özü aynı.
Hepsinin ortak noktası, fonun nasıl bir yönetişim 

mekanizması tesis edeceğini anlamaya çalışıyor. Hak-
sız sorular değil, zira neredeyse tüm kamu kaynakları 
TVF tarafından yönetilecek. Büyük sorumluluk...

Sorular tartışıladursun, Hazine dâhil olmak üze-
re farklı kamu kurumlarında çalışan bürokratlarla 
yaptığım görüşmelerde, fona devredilen şirketlerin 
nasıl çalışacağına yönelik kafa karışıklığı yaşandığını 
gözlemledim. Bilhassa fona devredilen şirketler ü-
zerindeki Bakanlık kontrollerinin devam edip etme-
yeceğine ilişkin görüşlerde farklılıklar var. Bu soru 
işareti, muhtemelen önümüzdeki günlerde çıkarıla-
cak ek kararlarla bir nebze netleşecektir.

Bu yazıdaki ana amacım, kamu varlıklarının 
TVF’ye devredilmesinin doğru mu ya da yanlış mı ol-
duğunu, bilgiden yoksun kısır bir içerik ile tartışmak 
değil.

Arama-üretim sektörü ve doğal gaz piyasasında 
faaliyet gösteren şirketler ile yoğun mesaim olduğu 
için, her iki piyasada da hakim pozisyonlarda olan 
kamu şirketleri olan TPAO ve BOTAŞ’ın fona devredil-
mesinin sektörü nasıl etkileyeceği ve etkin yönetişim 
mekanizmaları çerçevesinde bu iki şirketin daha iş-
levsel yönetilip yönetilemeyeceğini kısaca tartışmak 
istiyorum.

Türkiye enerji piyasasının gelişimine ve serbest-
leşmesine katkı koymak için kamu ya da özel sektör 
bünyesinde çalışan uzmanlara, bu hedefe ulaşma-
mızda sizi en çok zorlayan husus nedir diye sora-
cak olsanız, alacağınız cevap muhtemelen piyasanın 
KİT’ler tarafından domine edildiği olurdu. Kamu şir-
keti olmaları sebebiyle karar alıcılar nezdindeki ayrı-
calıklı pozisyonlarından, ticari ilkeler ile açıklanama-
yacak davranışların kamu otoritesi tarafından maruz 
görülmesine, buradan da piyasada oluşan fiyatların 
belirlenmesine kadar uzanan bir liste yapmak müm-

kün. Söz konusu KİT’lerin fona devredilmiş olmaları, 
doğru bir yönetişim kurgusu sayesinde daha etkin ve 
ticari ilkelere uygun olarak çalışmaları açısından bir 
şans yaratabilir. Tabi bu tek başına yeterli bir tez de-
ğil. Konuyu biraz daha anlayabilmek için, varlık fon-
larının nasıl kuruldukları, nasıl çalıştıkları ve nasıl 
denetlendiklerine bakmamız gerekir.

Varlık fonları nasıl kurulur, nasıl çalışır? TVF 
ile bir kıyas…

Dünya örneklerine bakıldığında varlık fonu oluş-
turmaktaki ana motivasyon noktasının, varlıkları 
risk ve getiri dengesi gözeterek, daha fazla yatırım 
getirecek araçlarda değerlendirerek ülke zenginli-
ğine katkı bulunmak olduğunu söyleyebiliriz. Geliri 
genellikle bütçe fazlalarından oluşan, çeşitli varlık-
lara yatırım yaparak gelir elde etmeyi hedefleyen 
bu tür fonlar, devletin sahipliği ve yönetimi altında 
çalışırlar. Kuruluşları itibarıyla varlık fonları merkez 
bankalarının koordinasyonu altında yer alabilecekle-
ri gibi, ayrı bir şirket ya da idare olarak da kurulabi-
liyorlar.

Dünya örnekleri incelendiğinde varlık fonlarının 
iki şekilde kurulabileceklerini görüyoruz:

1) Bir veya birden fazla emtiaya dayalı fonlar ki 
bunlar çoğunlukla petrol ve doğal gaz gibi zengin yer 
altı kaynaklarından elde edilen geliri değerlendirme-
yi hedefler. Körfez ülkeleri tarafından kurulan fonlar, 
Norveç emeklilik fonu bu gruba örnek teşkil eder.

2) Bir emtiaya dayalı olmayan fonlar ki bunlar da 
çoğunlukla dış ticaret fazlası veren ülkelerin efektif-
lerini değerlendirdikleri fonlardır. Çin, Güney Kore ve 
Hong Kong gibi ülkelerin kurdukları varlık fonları bu 
gruba örnek verilebilir.

PwC tarafından yapılan bir çalışmada, farklı ül-
kelerin kurmuş oldukları varlık fonlarının hedef ve 
amaçlarının özetlendiği tabloyu, Türkçe’ye çevirerek 
sizlerle aşağıda paylaşıyorum.

Karar alıcılar tarafından yapılan açıklamalar ve 
kuruluş kanununda belirtilen hedefler göz önünde 
bulundurulduğunda, TVF’nin yukarıda gösterilen ör-
neklere benzer klasik bir varlık fonu olarak tasarlan-
madığı anlaşılıyor.
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TVF’nin kuruluş amaçları, sermaye piyasala-
rında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, 
yurtiçinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazan-
dırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük 
ölçekli yatırımlara iştirak etmek olarak açıklanmak-
tadır. Fona, her türlü finansal işlem, stratejik projeler 
için kaynak ve kredi temin etme, para piyasası işlemi 
yapabilme gibi geniş yetkiler tanımlanmış durumda.

Cumhurbaşkanı ekonomi başdanışmanı Cemil 
Ertem, Milliyet gazetesinde yayımlanan 7 Şubat 
2017 tarihli yazısında bu hususu net bir şekilde ifa-
de ediyor: “Türkiye Varlık Fonu’nun, daha önce çeşit-
li ülkelerde kurulmuş olan devlet fonlarından hem 
vizyon hem de işleyiş olarak farklı olacağını biliyor-
duk. Dolayısıyla, Türkiye Varlık Fonu’nun, Norveç ya 
da Körfez ekonomileri gibi bir doğal kaynak fazlasını 
yönetecek klasik fon ya da bütçe fazlası olan ülke-
lerde olduğu gibi bütçe fazlasını yöneten fonların ge-
leneksel anlayışından farklı bir yol izleyeceğini daha 
önce de anlatmaya çalıştık. TVF, uluslararası ismi ile 
klasik bir devlet refah fonu (Sovereign Wealth Fun-
ds) değil.”

Ertem yazısının devamında fonun amaçlarını 
açıklamaya devam ediyor: “Varlık Fonu’nu biz ge-
leneksel bir anlayışla kurmadık ve öyle de yola de-
vam etmeyeceğiz. TVF, klasik bir istikrar fonu ya da 

tasarruf fonu değildir. Bu ikisini de barındıran ama 
bunları aşan yeni bir adımdır. Türkiye, Varlık Fonu 
ile birlikte, ulusal kaynaklarını, birikimlerini menkul 
kıymetleştirerek, bu kaynakların, birikimlerin sahibi-
ne -yani millete- verecektir ki Varlık Fonu’nun temel 
kaynağı ve mantığı bu olacaktır. Türkiye bu fonla, ta-
sarrufların yatırımlara dönüştürme mekanizmasını 
bir bakıma millileştirmiş olacaktır.”

Hem Ertem’in yazısından hem de fonun kuruluş 
kanunundan Türkiye’ye özgü bir model olacağı anla-
şılıyor. Aslında kısaca şu şekilde özetlenebilir: TVF, 
klasik refah fonları gibi ülkenin sahip olduğu fazla 
nakdin farklı yatırım araçlarında değerlendirildiği 
bir fon olmaktan ziyade, Türkiye’nin sahip olduğu 
varlıkları kullanarak, mevcut ya da gelecekte geliş-
tirilecek projelerin hayata geçirilebilmesi için ihtiyaç 
duyulan likiditeyi daha kolay ve hızlı bulma imkanı 
yaratma işlevi görecek.

Şeffaflık, denetim ve yönetişim
Dünya örneklerine bakıldığında, varlık fonları 

kamu birikimini parlamento denetiminin dışına çı-
karıyor olması hareket ve ticari faaliyet esnekliği 
getirmekle birlikte, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin 
tesis edilmesi durumunda çok daha etkin çalıştığı 
görülüyor.
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Şeffaflığın ve etkin denetimin temin edilmemesi 
durumunda, Malezya örneğinde olduğu gibi, varlık 
fonları rüşvet skandallarının yaşanmasına da sebep 
olabiliyor.

Varlık fonlarının işleyişleri ve faaliyet alanları 
hakkında bilgilendirme yapılması, yönetim strateji-
lerinin şeffaflık seviyelerinin belirlenmesi ve küresel 
piyasalara ilan edilmesi amacıyla düzenli olarak ra-
porlama yapan SWF Institute isimli bir kuruluş bu-
lunmaktadır. Varlık fonları hakkında çalışma, analiz 
ve endeksler yayımlayan bir kurum olan SWF, Lina-
burg-Maduell Transparency (LMT) Index adında bir 
sıralama ölçütü kullanmaktadır. Varlık fonları adına 
hazırlanan yıllık raporlarda 2008 yılından bu yana 
LMT endeksi küresel şeffaflık ölçütü olarak kullanıl-
maktadır. Bu endekste şu 10 farklı puanlama kriteri 
kullanılarak sırlama yapılmaktadır.

-Kuruluş süreci, kaynağı ve devletin fon yöneti-
mindeki rolü,

-Güncel, bağımsız yıllık raporlar yayımlanması,
-Varlığın sahip olduğu şirketlerdeki payını ve şir-

ket bilgilerini açıklaması,
-Toplam piyasa değeri, kazançların açıklanması,
-Etik standartlara ve yatırım politikalarına uygun 

olarak ilkelerin belirlenmesi,
-Açık strateji ve hedeflerin açıklanması,
-Bağlı kuruluşların ve kişilerin bilgilerinin açık-

lanması (uygulanabilirse),
-Harici yöneticilerin açıklanması (uygulanabilir-

se),
-Web site yönetimi,
-İletişim bilgilerinin sağlanması.
Bu kriterler doğrultusunda yapılan değerlendir-

meyle birlikte, varlık fonlarına 1-10 arası puan ve-
rilerek şeffaflık ölçütü sıralaması yapılmaktadır. Yu-
karıda belirlenen listeye göze bazı varlık fonlarının 
puanlamasını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Yukarıdaki grafikte de görüldüğü üzere, genel 
anlamda yönetişim mekanizmaları açısından so-
runlu olan ülkelerin sahip olduğu refah fonlarının da 
puanları düşük kalmış, etkin yönetişim mekanizma-
larını uygulayarak piyasa prensiplerini işleten ülke-
lerin refah fonlarının da puanları daha yüksek. Bu şu 
demek, puanı ve güvenilirliği yüksek fonlar, risk al-
gısı düşük olduğu için, dünyanın birçok yerinden çok 
daha uygun fiyatlarla  kredi ya da yatırımcı bulabi-
lirken, aynı husus diğer fonlar için geçerli olamıyor.

Yukarıdaki puanlama ve ilkeler ışığında, TVF’nin 
amaçları ve bünyesine katılan şirketler çerçevesin-
den konuya yaklaştığımızda, ülkeye daha fazla liki-
dite sağlamayı amaçlayan TVF’de şeffaflık ve hesap 
verilebilirliğin tesis edilememesi durumunda, Kör-
fez, Çin ve Hindistan sermayesi dışında kalan finans 
kuruluşlarından ve yatırımcılardan kaynak alması 
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▶ Enerji KİT’leri Türkiye Varlık Fonu’nun altında daha verimli çalışabilir mi?

zorlaşacaktır. TVF borçlanma piyasasına gittiği za-
man, bu minvalde bol miktarda soruyu potansiyel 
yatırımcılardan alıyor olacak. Kredibilitede herhangi 
bir sorun yaşanmaması açısından, şeffaflık ve he-
sap verebilirlik olmazsa olmaz bir husus olarak or-
taya çıkıyor.

Tabii varlık fonunun, kuruluş kanunu itibarıyla 
özel hukuk hükümlerine tabii olacağını anlıyoruz. Bu 
durumda, Türk Ticaret Kanunu uyarınca dış deneti-
me yani bağımsız denetleyici kuruluşların denetimi-
ne tabii olması gerekecek.

Bu hususu daha da güçlendirmek ve amaçları 
içerisinde yer alan finansal piyasaları derinleşmesi-
ne katkı sağlamak için bünyesi altına aldığı KİT’leri 
halka arz etmek suretiyle şeffaflık ve denetim me-
kanizmasını geliştirebilir. Bu durumda, kontrol dev-
lette kalmakla birlikte, iyi yönetişim ilkeleri uygula-
narak TVF’nin belirlediği hedefleri gerçekleştirmesi 
için önemli bir adım atılmış olur.

Bana göre, TVF’nin kısa dönemde yapısal çözüm 
getirmesi gereken en önemli konu, bünyesine kattı-
ğı, geçtiğimiz yıllarda politik kararlar çerçevesinde 
zarar eden ya da etmek durumunda kalan şirketleri, 
uluslararası kredi bulabilmek adına nasıl kar edebi-
lir pozisyona getireceği olacak. Bunu başarabilmesi 
için, KİT’leri politik etkiden kurtararak yeniden yapı-
landırması gerekecek. Bunu başarmak için yukarıda 
da ifade ettiğim halka arz işlevsel ve önemli bir adım 
olabilir.

Bu kadar geniş bilgiyi analiz ettikten sonra orta-
ya çıkan sonuç şu:

Eğer bir şirket, fon ya da varlık, iyi yönetişim il-
keleri çerçevesinde yönetiliyorsa, uluslararası piya-
salarda edindiği güvenilirlik ve düşük risk algısıyla, 
çok daha geniş kredi ve yatırım imkanlarından fay-
dalanabiliyor. Aslında bu, özel sektör temsilcilerinin 
uzun zamandır, BOTAŞ ve TPAO’nun daha etkin ça-
lışarak ülkemiz için çok daha geniş mali faydayı ü-
retmesi için yapılan önerilerle paralellik izliyor. 2011 
yılında yaptığımız bir çalışmada, TPAO’nun, Shell, 
Exxon, Chevron gibi uluslararası petrol şirketleri ile 
kıyaslandığında çalışan başına 6 kat az gelir üretti-
ğini tespit etmiştik. Bu veriye, TPAO’nun çalıştırdığı 
geçici işçileri de eklediğimizde rakam daha da aşa-
ğılara düşmüştü. TPAO dışında, Petrobras, ENI gibi, 
hükümetin kontrolü altında bulunan ancak borsaya 
kote olan şirketlerin performansı, TPAO’nun 3 katı 
civarında idi.

BOTAŞ’ın durumu ise petrol fiyatları ve karar 
alıcıların sübvansiyon yapılıp yapılmayacağına iliş-
kin kararlarına bağlı.  Geçtiğimiz yıl, muhtemelen 
Avrupa’da en karlı gaz şirketleri içerisinde yer alan 
BOTAŞ, önceki 4 yıl boyunca kar şöyle dursun, Hazi-
ne’ye vergi borçlarını bile ödeyememişti.

Buradan şunu anlıyoruz; TVF, BOTAŞ ve TPAO 
gibi yüksek ciro üreten şirketleri, ulaşmayı çalıştığı 
hedefleri yerine getirmek için mutlaka yeniden ya-
pılandırarak kar eder hale getirmeli. Bunun için de 
şeffaflık ve hesap verilebilirlik, küresel örneklerden 
de anlaşıldığı üzere, olmazsa olmaz.
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2017 yılı Ocak ayında gerçek-
leşen toplam 24.996 GWh elektrik 
üretiminin %62,8’i serbest üretim 
şirketleri tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. Serbest üretim şirket-
lerinin, üretimdeki payları bir ön-
ceki aya göre 0,5 puan artarken, 
geçtiğimiz senenin aynı dönemine 
göre 4,8 puan artmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 
%22,8’lik oran ile EÜAŞ santral-
leri ve %8,8’lik oran ile yap işlet 
santralleri izlemektedir. Toplam 
üretimin %5,6’sına karşılık ge-
len miktar ise İşletme Hakkı De-
vir Santralleri ve Yap İşlet Devret 
Santralleri tarafından üretilmiş-

tir1. 
2017 yılı Ocak ayı içerisin-

de gerçekleşen toplam üretimin 
%32,3’ü doğal gaz ve LNG sant-

1  2016 Ocak ve Aralık verileri TEİAŞ 
Aylık ELektrik İstatistikleri Raporundan, 
2017 Ocak verileri ise Yük Tevzi Bilgi 
Sistemi’nin yayımladığı 31 Ocak 2017 
tarihli Kamusal Rapordan alınmıştır.
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ralleri, %35,5’i kömür santralleri 
tarafından karşılanmıştır. Doğal gaz 
ve kömür santrallerini %18,6 ile 
hidrolik barajlı santraller izlemek-
tedir. Hidrolik akarsu santralleri ise 
toplam üretimin %3,9’una karşılık 
gelen miktarı karşılamıştır. 

Gerçekleşen üretim verileri-
ne göre, 2016 Aralık ayında top-
lam üretimin %67,3’lük bir kısmını 
karşılayan termik santraller 2017 
Ocak ayında 1,9 puanlık bir artış ile 
toplam üretimin %69,2’lik kısmını 
karşılamaktadırlar. 2016 yılı Aralık 
ayında %6,6’lık bir orana sahip olan 
rüzgâr santrallerinin 2017 Ocak 

ayında toplam üretimdeki payları 
%6,5 olarak gerçekleşmiştir2.

2016 yılı Ocak ayında 149,58 TL/
MWh olarak gerçekleşen ortalama 
piyasa takas fiyatı (PTF), 2017 yılı 
Ocak ayında, 2016 yılı Ocak ayı or-
talama elektrik fiyatına göre %21,2 
oranında artarak 181,32 TL/MWh 
olarak kaydedilmiştir. 

Ocak ayı ortalama piyasa takas 
fiyatı bir önceki ayın ortalama fiyatı 
olan 219,04 TL/MWh’e göre %17,2 
daha düşük gerçekleşmiştir. Ocak 

2  Kaynak olarak 31 Ocak 2017 tarihli 
TEİAŞ Kurulu Güç Yük Tevzi Raporu kulla-
nılmaktadır.

ayında en yüksek günlük ortalama 
piyasa takas fiyatı 28 Ocak tarihinde 
225,81 TL/MWh olarak gerçekleşir-
ken, en düşük günlük ortalama PTF 
22 Ocak günü 140,01 TL/MWh ola-
rak gerçekleşmiştir. 

Piyasa takas fiyatı saatlik bazda 
incelendiğinde, en yüksek PTF de-
ğerinin 31 Ocak günü saat 11:00’de 
240 TL/MWh, en düşük PTF değeri-
nin ise 01 Ocak günü saat 08:00’de 
1,04 TL/MWh olarak gerçekleştiği 
görülmektedir.

2017 Ocak ayında piyasa takas 
fiyatının yüksek ortalama değerler-
de seyretmesinin en büyük neden-
leri sert kış mevsimi koşulları ne-
deniyle artan elektrik ve doğal gaz 
talebi ve bu doğrultuda BOTAŞ’ın 
doğal gaz ile üretim yapan santral-
lere uyguladığı kısıntıdır. 06 Ocak 
Cuma günü uygulanmaya başlayan 
kısıntı uygulaması 16 Ocak Pazarte-
si günü sona ererken, 25 Ocak 2017 
Çarşamba günü başlayan ikinci kı-
sıntı uygulaması ay sonuna kadar 
devam etmiştir.

2017 yılı Ocak ayında pik saat-
lerde3 205,21 TL/MWh olarak ger-
çekleşen ortalama PTF, bir önceki 
yılın aynı döneminde gerçekleşen 
173,37 TL/MWh’lik değere göre 
%18,4 oranında artmıştır4. Pik sa-
atler ortalaması, bir önceki ayın pik 
saatler ortalama değeri olan 256,64 
TL/MWh’e göre %20 daha düşüktür. 

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

4  Gün Öncesi Piyasası ortalama elekt-
rik fiyatları hesaplamalarında kaynak ola-
rak Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Piyasa 
Gelişim Raporları PTF ortalamaları kulla-
nılmaktadır.
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2016 yılı Ocak ayında pik dışı (off-pe-
ak) saatler ortalaması 125,78 TL/MWh 
iken, bu değer 2017 yılı Ocak ayında 
157,44 TL/MWh olarak gerçekleşmiş ve 
%25,2 oranında bir artış kaydetmiştir.

2016 yılı Ocak ayı içerisinde toplam 
23,726 GWh olan elektrik talebi bir önceki 
yıla göre %6,6 oranında artış göstererek 
2017 yılı Ocak ayında 25,302 GWh değe-
rine yükselmiştir5. 2016 yılı Ocak ayın-
da saatlik ortalama talep 31,905 MWh 
olarak ölçülürken, 2017 yılı Ocak ayında 
34,008 MWh olarak gerçekleşmiştir. 

2016 yılı Aralık ayı sonunda 78.497 
MW olan toplam kurulu güç değeri 32 
MW’lık artışla 2017 yılı Ocak ayı sonunda 
78.529 MW olarak kaydedilmiştir. Toplam 
kurulu gücün %61,5’lik kısmını serbest 
üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ 
ve EÜAŞ’a bağlı ortaklık santrallerinin 
toplam kurulu güçteki payı %25,9 sevi-
yesindedir. Yap işlet santralleri %7,8’lik 
bir orana sahip iken yap işlet devret 
santralleri %1,8’lik bir orana sahiptir.

2017 yılı Ocak ayı sonunda oluşan 
toplam kurulu gücün %28,1’lik kısmı 
doğal gaz ve LNG yakıt tipi santralleri 
ile karşılanırken, %24,9’luk kısmı barajlı 
hidrolik santraller tarafından karşılan-
maktadır. Bu yakıt tiplerini %12,6’lık oran 
ile yerli kömür6 santralleri ve %9,5’lik 
oran ile ithal kömür santralleri izle-
mektedir. Akarsu tipi hidrolik santraller 
%9,1’lik bir orana sahipken rüzgâr sant-
ralleri toplam kurulu gücün %7,4’lük bir 
kısmını oluşturmaktadır7. Toplam kurulu 

5  Saatlik veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin 
yayımladığı Kamusal Raporlardan alınmıştır.

6  Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri 
yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır.

7  Veriler TEİAŞ Yük Tevzi Merkezi Kurulu Güç 
raporlarından alınmıştır.
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ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik santraller %9,1’lik bir orana sahipken 
rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün %7,4’lük bir kısmını oluşturmaktadır7. Toplam kurulu 
gücün %1,1’lik kısmı lisanssız ve lisanslı güneş santralleri, %0,6’lık kısmı ise diğer termik 
santraller8 tarafından oluşturulmaktadır. 
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gücün %1,1’lik kısmı lisanssız ve 
lisanslı güneş santralleri, %0,6’lık 
kısmı ise diğer termik santraller8 
tarafından oluşturulmaktadır.

2016 yılı Ocak ayında 5,65 mil-
yar m3 olarak kaydedilen toplam 
doğal gaz tüketimi, 2017 yılı Ocak 
ayında %13 oranında bir artış ile 
6,39 milyar m3 olarak gerçekleş-
miştir. Elektrik santrallerinde tü-
ketilen doğal gaz miktarı 2016 yılı 
Ocak ayında 1,12 milyar m3 iken 
bu miktar, santrallere uygulanan 
kısıntı süreçleri de  2017 yılının 
aynı döneminde %2,5 oranında 
azalarak 1,09 milyar m3 olarak 
kaydedilmiştir9. Elektrik santral-
lerinde tüketilen doğal gaz mikta-
rının toplam doğal gaz tüketimine 
oranı 2016 yılı Ocak ayında %19,8 
iken, bu oran 2017 Ocak ayında 
%17,1 olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı Ocak ayında barajlı 
santrallerde fiili olarak gelen su 
miktarı 4.713,9 hm3 olarak kayde-
dilmişken, bu miktar %25,7 oranın-
da azalış göstererek 2017 yılı Ocak 
ayı sonunda 3.502,9 hm3 seviyesi-
ne gerilemiştir10. Bu değer 2016 yılı 
Aralık ayı değeri olan 3.383,6 hm3 
değerine göre %3,5 daha fazladır.

8  Fuel-oil, nafta ve motorin santralleri 
diğer termik santraller olarak sınıflandı-
rılmaktadır.

9   2017 yılı Ocak ayı Elektrik üretimi 
için tüketilen toplam doğalgaz miktarı, 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporların-
dan alınmaktadır.

10  Kaynak olarak TEİAŞ 31-01-2017 
tarihli İşletme Faaliyetleri Günlük Su Du-
rumu raporu kullanılmaktadır.
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santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2016 yılı Ocak ayında 1,12 milyar m3 iken bu miktar, 
santrallere uygulanan kısıntı süreçleri de  2017 yılının aynı döneminde %2,5 oranında azalarak 
1,09 milyar m3 olarak kaydedilmiştir9. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının 
toplam doğal gaz tüketimine oranı 2016 yılı Ocak ayında %19,8 iken, bu oran 2017 Ocak ayında 
%17,1 olarak gerçekleşmiştir. 

 

2016 yılı Ocak ayında barajlı santrallerde fiili olarak gelen su miktarı 4.713,9 hm3 olarak 
kaydedilmişken, bu miktar %25,7 oranında azalış göstererek 2017 yılı Ocak ayı sonunda 
3.502,9 hm3 seviyesine gerilemiştir10. Bu değer 2016 yılı Aralık ayı değeri olan 3.383,6 hm3 
değerine göre %3,5 daha fazladır. 

 

                                            
9  2017 yılı Ocak ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. 
10 Kaynak olarak TEİAŞ 31-01-2017 tarihli İşletme Faaliyetleri Günlük Su Durumu raporu 
kullanılmaktadır. 
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Smart Energy Demand Coalition

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

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

19-20-21 Nisan/April 2017 I İstanbul Kongre Merkezi I Istanbul Congress Center

Prof. Dr. Saifur RAHMAN
Dünya Enerji Birliği Başkanı

IEEE PES, President

Dr. Shay BAHRAMIRAD
 Dünya Enerji Birliği Enerji Sektöründe 

Kadınlar Kurulu Başkanı
IEEE PES Women in Power, Chair 

Amos LASKER
İsrail Akıllı Enerji Vak� Başkanı
Israeli Smart Energy Association, 

President

Karuna GOPAL
Hindistan Geleceğin Şehirleri

 Vak� Başkanı
India Futuristic Cities, 

President

 Reji Kumar PILLAI
Global Akıllı Şebekeler 

Federasyonu ve Hindistan 
Akıllı Şebeke Forumu Başkanı 

Global Smart Grids Federation (GSGF) & 
India Smart Grid Forum President

Ahmad AL-ZUBI
Ürdün Ulusal Elektrik Enerjisi 

Kurumu Başkan Yardımcısı
Jordan National Electricity Energy 
Company (NEPCO), Vice President

Mohammed bin Abdullah 
AL-MAHROUQI

Umman Elektrik ve Su Düzenleme 
Kurumu, Yöne�m Kurulu Başkanı 

Oman Public Authority for 
Electricity and Water (PAEW), 

Chairman
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� Doğal gazda indirim bilmecesi
� Mısır, Türkiye’nin planlarını bozabilir
� CEO’lar iklim değişikliğini fırsat olarak görüyor
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