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Smart Energy Demand Coalition
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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.

Türkiye olarak yönetim sistemimizi
upgrade etmenin zamanı geldi
Geleceğimiz için önemli bir yol ayrımındayız...

editör

Haziran ayında beşinci yaşını bitirecek
olan Enerji Panorama, etik kurallara bağlı
bir yayıncılık ilkesini benimsemiştir. Her
zaman şeffaflık, objektiflik yaklaşımıyla
dergimizi yayınladık, sektörün geleceğine,
büyümesine katkı sunmayı hedefledik. Kamuoyundan aldığımız tepkiler de bu yaklaşımımızın okurlarımız tarafından da net
bir şekilde anlaşıldığını gösteriyor. Siyasetin bir unsuru olmaktan çok, uygulanan
politikaların sektöre yansımalarını inceledik. Ülkemizin gelişmesi, refah seviyesini
artırması noktasında enerji sektörünün
üstlendiği payın daha daha artması okurlarımız gibi bizim de hedeflerimiz arasında
oldu, olmaya devam edecek.
16 Nisan’da Türkiye, geleceği açısından
çok önemli bir kararı vermek için sandık
başına gidecek. Anayasa değişikliğiyle birlikte yeni bir yönetim yaklaşımının oylanacağı bu referandum, bugüne kadar oy verdiğimiz hiçbir seçimle benzeşmiyor. Çünkü, Türkiye bu referandumda, Cumhuriyet
kurulduğu günden bu yana değişmeyen bir
yönetim yaklaşımıyla oluşmuş olan sistematik ve yapısal sorunların devam mı edeceğine, yoksa daha etkin ve verimli yeni
bir sistemi mi istediğine karar verecek. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oy
kullanacak ve bu kararı verecek. 15 Temmuz’da büyük bir feraset örneği göstermiş
olan ülkemiz insanının bu referandumda
da benzer feraset ve gelecek öngörüsü ile
hareket edeceğine inanıyoruz.
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2008 yılında başlayan küresel ekonomik
krizle birlikte, dünya hem siyasi hem
de ekonomik olarak büyük bir dönüşüm
içinde. “Sarsılmaz” denen dev ekonomiler hala toparlanmaya çalışıyor, art arda
seçimler yaşıyor. Ekonominin bel kemiği,
Batı’dan gelişmekte olan ülkelere Doğu’ya
kayıyor. Bu da beraberinde çok sayıda sorun getiriyor, Batı gücünü kaybetmemek
için uğraşırken Doğu, bu şansı iyi kullanma çabasında. Dergimizin bu sayısında da
okuyabileceğiniz bir araştırma var. PwC,
“Dünya 2050” adlı bir araştırma yayınladı.
Bu araştırmaya göre, Türkiye reformlarına
devam eder hatta hızlandırır, ekonomik
büyümesini sağlıklı bir şekilde sürdürürse
birçok Batı ülkesini geride bırakıp dünyanın en büyük ekonomileri arasına girebilir.
Bunu sağlamak için de hızlı karar alan,
hızla uygulayan, siyasi çekişmelerin bir
yana bırakıldığı, koalisyonların olmadığı,
etkin ve verimli yönetimin olduğu tek bir
hedefe kilitlenmiş bir yapı gerekiyor. Hükümet ortalama ömrünün 1,5 yıl olduğu,
kısır çekişmelerle ve yetki kavgaları ile
zaman kaybeden, “Bugün git yarın gel”,
anlayışının terk edildiği, yargı, eğitim,
ekonomi gibi konularda reform paketlerinin hazırlanıp hızla hayata geçirildiği bir
sistem gerekiyor.
İşte Türkiye, 16 Nisan’da Başkanlık Sistemi
ile güçlü bir ülke olmayı isteyip istemediğine karar verecek. Hepimizin bu sorumlulukla sandığa gideceğine eminiz. Kazanan
ülkemiz, geleceğimiz olsun...
Keyifli okumalar...
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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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Enerji Doğu’dan yükselecek

Türkiye, Kuzey Irak’taki petrol
ve gaz sahalarına ortak olabilir

KPMG EMA Küresel Enerji Enstitüsü Başkanı
Michael Salcher, dünya enerji piyasalarının bugüne
kadar görülmemiş köklü bir geçişle karşı karşıya
olduğunu belirterek “Yenilenebilir enerjinin
durdurulamayacağı bir düzene yol alıyoruz.
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PANO
Z. Işık Adler

TENVA Ailesi’nin acı kaybı
Türkiye Enerji Vakfı Ailesi’nin değerli üyesi Aycan Kızıldağ’ın babası Mustafa Kızıldağ’ı kaybettik. 1944 Sivas
Suşehri doğumlu olan Mustafa Kızıldağ, enerji sektörünün de bugünlere gelmesinde katkısı olan isimlerden
biri. Tüm memuriyet hayatını Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nda sürdüren bu kurumdan emekli olan Mustafa Kızıldağ’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine
başsağlığı dileriz.
TENVA
Enerji Panorama ekibi

Enerjisa’da halka arz için yeni yapılanma
Enerjisa’nın hissedarları Sabancı Holding ve E.ON’un Dağıtım ve Satış iş kolunu, Üretim
ve Ticaret faaliyetlerinden ayırarak, iki ayrı şirket halinde
yönetmeye karar verildiği duyuruldu. Yapılan açıklamaya
göre, gelecekte bu iki şirket
için ayrı halka arz süreçleri de
yönetilebilecek. Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Göçmen aldıkları kararla ilgili
olarak, “Türkiye, son yıllarda
elektrik piyasasının serbestleşmesi konusunda çok önemli
bir aşama kaydetti. Enerjisa da
başarılı bir performans sergileyen Türkiye enerji sektöründeki regülasyon çalışmalarına
yıllar boyunca önemli katkılarda bulundu. Enerjisa olarak,
20 yıl önce çıktığımız yolda
büyük başarılara imza atarak,
bugün ülkemizde ve bölgemizde özel sektörün kurduğu en
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büyük elektrik enerjisi şirketi
haline geldik. Değerli ortağımız
E.ON ile birlikte, şimdiye kadar 11 milyar dolarlık yatırım
gerçekleştirdik. Yeni ‘odaklanma’ stratejimiz doğrultusunda
bir dönüşüm yaşıyor, pazar ve
müşteri ihtiyaçlarına tam olarak odaklanabilecek iki güçlü
şirket yaratmayı hedefliyoruz”
değerlendirmesini yaptı.

Enerjisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Keith Plowman
yaptığı açıklamada “Hissedarları Sabancı Holding ve E.ON’un
inanç ve desteğiyle Enerjisa, bu
iki şirketin karlı büyüme planlarına tüm hızıyla devam edecek,
büyüme fırsatlarını değerlendirecek; tüm paydaşlarına ve Türk
enerji sektörüne değer katmaya
devam edecektir” dedi.

PANO

Zorlu Enerji’den Pamukkale Üniversitesi
öğrencilerine destek

Pamukkale Üniversitesi ile iş birliği protokolüne
imza atan Zorlu Enerji Grubu, Sarayköy Meslek
Yüksekokulu öğrencilerine staj imkanı sağlayarak, sektörün nitelikli eleman yetiştirebilmesine
destek olacak. Zorlu Enerji Grubu ile üniversite
arasında gerçekleşen imza törenine, Pamukkale
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Sarayköy Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Aslı
Öztürk Kiraz, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet
Özbaş, Zorlu Kızıldere Jeotermal Santrali İşletme
Müdürü Ali Er ve Zorlu Enerji Grubu Çevre ve Kurumsal Sorumluluk Yöneticisi Tamer Soylu katıldı.
2017-2018 öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi bünyesinde öğrenci almayı planlayan Sarayköy
Meslek Yüksekokulu Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Programı, Zorlu Enerji’nin de desteğiyle bölgede istihdam imkanları yaratılmasıyla
kaliteli ara eleman yetiştirmeyi hedefliyor. Zorlu
Enerji Grubu, Adnan Menderes Üniversitesi’ne
bağlı olarak 2016-2017 döneminde eğitim ve öğ-

retim faaliyetlerine başlayan Buharkent Meslek
Yüksek Okulu’na (MYO) da Alternatif Enerji Laboratuvarı ile destek veriyor.

Doğal gaz dağıtımında son ihale de tamamlandı
İlki 19 Haziran 2003 tarihinde Kayseri için yapılan doğal gaz dağıtım
lisansı ihalelerinin sonuncusu, 28
Mart’ta Hakkari ve Şırnak’tan oluşan dağıtım bölgesi için yapıldı.
Böylece 81 ilin tamamında doğal
gaz dağıtım altyapısı için önemli
bir aşama geçilmiş oldu.
EPDK tarafından bugüne kadar
gerçekleştirilen ihaleler neticesinde, 2017 yılı itibarıyla 76 ilde
konut ve sanayide doğal gaz kullanılıyor. Aralık 2016’da gerçekleştirilen Ağrı ve Tunceli dağıtım
ihalelerinin ise lisanslama çalışmaları devam ediyor. EPDK’dan
yapılan yazılı açıklamaya göre,
hâlihazırda 350’ye yakın ilçede doğal gaz kullanılıyor. Enerji
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Bakanlığı, EPDK ve BOTAŞ tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, iki yıl içerisinde ilave
200-250 civarında ilçeye daha doğal gaz ulaştırılması planlanıyor.
Son ihale için 4 şirket yeterlilik almıştı. İhalede ilk üç tek-

lif, MBD İnşaat 6.400 Krş/kWh,
Aksa Doğal Gaz 5.280 Krş/ kWh
ve Akmercan 0.640 Krş/kWh
şeklinde verildi. Açık eksiltmenin sonunda ihaleyi 0.285 Krş/
kWh ile en düşük teklifi veren
Akmercan kazandı.

PANO

Limak Uludağ Elektrik, Balıkesir’de yeni merkezler açtı
Limak Uludağ Elektrik, yeni yılla
birlikte Yetkili İşlem Merkezleri’ni (YİM) hizmet verdiği bölgelerde hayata geçirmeye devam
ediyor. Şirket son olarak hizmet
bölgesi olan Balıkesir’in Bigadiç
ve İvrindi ilçelerinde YİM’leri
hizmete açtı.
Açılışlara Limak Uludağ Elektrik
Genel Müdürü Ali Erman Aytac,
Limak Uludağ Balıkesir Bölge
Yönetmeni Vahide Yakut, Faturamatik İcra Kurulu Başkanı
Lütfi Akbulut ile protokol ve çok
sayıda davetli katıldı.
Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış AŞ Genel Müdürü Ali
Erman Aytac, müşteri memnuniyetini önemsediklerini belirterek, müşterilerin herhangi

bir bedel ödemeden YİM’lerde
tahsilat başta olmak üzere abonelik, indirimli elektrik satışı,
avantajlı tarifeler fatura ödeme
gibi birçok işlemi yapabildiklerini dile getirdi. Bursa, Balıkesir,
Yalova ve Çanakkale olmak üzere bölgelerinde 70’in üzerinde
Müşteri İşlem Merkezi (MİM)

bulunduğunu kaydeden Aytac,
“Çanakkale, Edremit Körfezi,
Yalova’da YİM’lerimizi müşterilerimizle buluşturduk. Bugün
de Balıkesirli müşterilerimizin
daha konforlu, ferah mekanlarda işlemlerini kolay ve hızlı bir
şekilde yapacakları YİM’leri hizmete açıyoruz” dedi.

Enerji sektörü siber güvenlik tehdidi altında
EY’nin Küresel Bilgi Güvenliği
2016-17 Araştırması sonuçlarına göre; enerji dağıtım sektörü
şirketlerinin yüzde 89’u siber
güvenlik sistemlerinin şirket
ihtiyacını karşılamadığını belirtiyor. Katılımcıların yüzde 58’i
ise şirketlerinde yakın zamanda
ciddi bir siber güvenlik tehdidi
yaşandığını ifade ediyor. Araştırma dünya genelinde yaklaşık
bin 800 büyük ölçekli şirketin
anket yoluyla katılımı ile hazırlandı. Araştırma sonuçlarına göre; enerji dağıtım sektörü
firmalarının büyük çoğunluğu
(yüzde 89) siber güvenlik sistemlerinin şirket ihtiyaçlarını
karşılamada yetersiz olduğunu
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ifade ediyor. Bununla birlikte
söz konusu oranın 2015 yılında
yüzde 86 seviyesinde olması,
şirketlerin teknolojide kaydedilen ilerlemelere paralel olarak
artan riskleri yönetmede güçlük
çektiğine işaret ediyor.
EY Türkiye Enerji sektörü lideri Erkan Baykuş, konu ile ilgili
yaptığı değerlendirmede “Özellikle kritik öneme sahip altyapı
çalışmalarının her zamankinden
daha fazla risk altında olduğunu
söyleyebiliriz. Günümüzde enerji şirketleri kökten bir dijital dönüşümden geçiyor ve siber güvenlik konularının bu süreçteki
payına genellikle gerekli önem
verilmiyor” dedi.

PANO

Enervis’in Enerji Verimliliği Atölyeleri sürüyor
Alman enerji şirketi EWE AG’nin,
geçtiğimiz aylarda başlattığı
“Türkiye’de Enerji Verimliliği –
EnEffTurN (Energy Efficiency in
Turkey Now)” projesi yeni atölyelerle devam ediyor. İlki Almanya’da düzenlenen atölyelerin
ikincisi şubat ayında Bursa’da
gerçekleştirildi. Türkiye’den 20
sanayi kuruluşunun teknik yöneticilerinin katıldığı atölyede
Enervis ve EWE AG’nin enerji
verimliliği uzmanlarının ortak
moderatörlüğü ve sunumuyla,
ön saha ziyaretleri ve enerji etütlerinin değerlendirmesi yapıldı.
Türkiye’den 20 sanayi kuruluşunun teknik yöneticilerinin
katılımıyla gerçekleşen birinci
atölye çalışmasından sonra ka-

tılımcı firmaların enerji etütleri
yapılmıştı. Düzenlenen ikinci
atölye çalışmasında ise enerji
tüketicileri tespiti yapılarak işletmelerin enerjik yapılanması
belirlendi.
Çalışmada basınçlı hava, buhar
sistemleri, atık ısı geri kazanımı, soğutma, motor değişimi

ve diğer başlıklarda 55 enerji
verimliliği proje fırsatı da değerlendirildi. Ayrıca enerji tüketicilerinin tespiti, analizi ve
değerlendirilmesi;
Türkiye’de
enerji verimliliği yasal yükümlülükleri ve teşviklerin değerlendirilmesi için stratejiler, ana
konular olarak belirlendi.

PETFORM’dan arama-üretim
sektörüne kapsamlı eğitim
PETFORM’un koordinatörlüğünü yaptığı TRGas-Hub Projesi
kapsamında kurulan PETFORM
Enerji Eğitimi ve Araştırmaları
İktisadi İşletmesi, “Arama Üretim Sektörünün Dinamikleri ve
Lisans Başvuru Süreci” başlıklı
eğitim programını, 4-5 Mayıs
2017 tarihinde Ankara PETFORM
Ofis’te gerçekleştirecek.
İki günlük programda katılımcılar, arama-üretim sektörüne
yönelik temel parametreleri ele
alan detaylı bir programa tabi
olacaklar. Katılımcılara eğitimin ilk gününde, Türkiye’nin
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jeopolitik konumu açısından
bu sektörün önemini anlamaya
yönelik bilgiler verilecek. İkinci
günde de ruhsat başvuru sürecine yönelik temel parametreleri
ele alan detaylı bir içerik olacak.

Eğitim, katılımcılara Türkiye
arama-üretim sektöründeki jeolojik yapı, arama yöntemleri,
yatırım iklimi, risk yönetimi ve
regülatif çerçeveye yönelik detaylı bilgi sunacak.

YATIRIM
Z. Işık Adler

İstanbul’un yeni havalimanı için
“Enerji Merkezi” kuruluyor

İ

stanbul’da yapımı süren yeni
havalimanının enerji ihtiyacını karşılamak için ‘Enerji Merkezi’
kuruluyor. Enerji Merkezi, Sakarya,
Samsun, Çanakkale, Nevşehir ve
Amasya gibi orta büyüklükteki bir
şehrin tüm enerji altyapı ihtiyacını karşılayabilecek özelliğe sahip
olacak. Dünyanın en büyük tek çatı
terminal binası, haziran ayında
iletim hattına bağlanarak enerjiye
kavuşacak.
Balıkesir’de özel olarak üretilen ve tamamen yerli cihazlarla
donatılan Enerji Merkezi, TEİAŞ ve
TEDAŞ’ın şehirlerin ihtiyaçlarını
karşılamada kullandıkları enerji
ikmal hatları ile eşdeğer altyapıyı
sunuyor. İlk etapta özel sektörün
yüklendiği bir projede ilk kez kullanılan 3 adet enerji ikmal sistemi
devreye alınacak. Havalimanının
tüm fazları tamamlandığında ise

toplamda 4 adet enerji ikmal sistemi ve yedek sistemler kurulmuş
olacak.
Enerji Merkezi kurulumunun
proje açısından önemli bir adım
olduğunu belirten İGA Havalimanları İnşaatı CEO’su Yusuf Akçayoğlu,“Havalimanının yıllık 250 MW’lık

enerji ihtiyacı bulunuyor. Bu da
yaklaşık 60 bin konutun ya da 2
MVA kurulu güce sahip 180 tane
fabrikanın enerji ihtiyacını karşılıyor. Bu bakımdan merkezin kapasitesi, pek çok şehrin ihtiyacını
karşılayabilecek bir altyapı sunuyor” dedi.

Greeneco enerji yatırımlarına devam ediyor

S

aray Holding ve Acarsan
Holding ortaklığı ile kurulan
Greeneco Enerji, yeni bir yatırıma
imza atarak, 2017 için mevcut
kadrosuna ek yaklaşık 450 kişilik
yeni bir istihdam atağı yapmaya
hazırlandığını açıkladı. Yenilenebilir enerji sektöründe yatırım ve
yeni istihdam planları hakkında
bilgi veren Greeneco Enerji Elektrik
Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Kamil Özdağ “Greeneco
Enerji, Türkiye’deki ithal enerji ihtiyacının minimum seviyeye indirilebilmesi amacıyla çalışmalarını
yürütüyor. Buradaki öncelikli he-
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defimiz, iç piyasadaki canlılığı arttırmak. Bu anlayışla yeni yatırımlar
yapıyor, yeni istihdamlara olanak
sağlıyoruz” dedi.
Kısa bir süre önce İtalyan Exergy SPA ile yeni bir anlaşma yaptıklarını ve Greeneco’nun üçüncü ve
dördüncü üniteleri için çalışmalara başlandığını anlatan Özdağ,
“İkinci etap yatırımımızın ilk kısmı
2017 yılı üçüncü çeyreğinde, ikinci
kısmı ise 2018 yılı içerisinde tamamlanacak. Böylece 240 milyon
dolarlık bir yatırım değerine erişeceğiz” bilgisini verdi.

ALTOTEKS

TEKSTİL GİYİM BOYA APRE SAN. ve TİC. A.Ş.
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YATIRIM

Turcas ile RWE enerjilerini birleştirdi

T

urcas ile RWE AG’nin iştiraki Innogy SE arasında
güneş ve rüzgar enerjisine dayalı
yenilenebilir enerji üretim projeleri ve enerji depolama yatırımları
alanlarında işbirliği yapmak amacıyla 27 Mart 2017 tarihinde niyet
protokolü imzalandı. Turcas tarafından yapılan açıklamada imzalanan niyet protokolünün, Turcas’ın
elektrik üretim portföyünün yenilenebilir enerji kaynakları ile çe-

sitlendirilmesi, enerji depolaması
gibi yenilikçi yatırım alanlarının
değerlendirilmesi ve coğrafi çeşitlendirme sağlanması açısından

Turcas’ın orta ve uzun vadeli stratejilerinin hayata geçirilmesine
katkı sağlayacağı değerlendirmesi
yapıldı.

UnIt INTERNATIONAL ve SK Group’tan dev ortaklık

G

alatasaray’ın eski başkanlarından Ünal Aysal’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Unit
International SA tarafından, enerji
yatırımları yapmak için kurulan
şirketi Unit International Enerji
A.Ş.’nin yüzde 30’una, Güney Koreli SK Group ortak oldu. SK Group
şirketlerinden SK Engineering &
Construction ve Unit International SA Belçika şirketleri arasında
imzalanan anlaşmanın törenine,
Güney Kore Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Ho in Kang da katıldı.
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Çanakkale Boğaz Köprüsü’nü
yapacak olan konsorsiyumda da
yer alan SK Group’un yüzde 30’una
ortak olduğu Unit International
Enerji, İran’da 5 bin MW kombine
çevrim santrali inşa edip işletmek
için kuruldu. Ortaklık anlaşmanın
imzalandığı törende konuşan Unit
Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ünal
Aysal, bu ortaklığa sadece hisse
satışı olarak bakılmaması gerektiğini ifade ederek, “Bu stratejik bir
ortaklığın başlangıcıdır. Dünyadaki
gücünü birçok alanda kanıtlamış

olan SK Group ve yine dünyaya
adını duyuran Unit Grup çok başarılı projelere imza atacaklar” dedi.
İran’daki yatırımın temellerinin 35
yıl öncesine dayandığını ifade eden
Aysal, İran’da 1982 yılından bu yana
enerji projeleri gerçekleştirdiğini
söyleyerek “Yeni ortağımızla birlikte
bu projeleri de zamanında tamamlayarak İran halkının hizmetine sunacağız. Yeni yatırımımızla Türkiye
ve Türk iş adamlarının güvenilirliğini
ve gücünü bir kez daha göstermek
istiyoruz” dedi.

YATIRIM

Tosyalı Holding, çatıdan enerji üretecek

D

emir çelik yatırımcısı Tosyalı Holding, Osmaniye’de
bulunan Tosçelik ERW Boru Profil
Üretim Tesisi’nin çatısına güneş
enerji santrali kuracak. 200 bin m²
çatı alanına sahip olan ve Avrupa’da tek seferde kurulan en büyük
çelik boru fabrikası Tosçelik ERW
Boru Profil Tesisleri’nin elektrik
enerjisi bu santralden karşılanacak. Projeyle ilgili açıklama yapan
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Fuat Tosyalı, “Ekonomiye
değer katan yatırımlarımızda önceliğimiz, doğaya saygılı, çevreci
ve sürdürülebilir olması. Tosçelik

ERW Boru Profil Üretim Tesisi’nde
devreye alacağımız güneş enerji santrali, ülkemizin yeşil enerji
üretimine katkı sağlayacağı gibi
cari açığınkapanmasında da faydalı olacak. Dünyanın en büyük
ince film güneş paneli üreticisinin
ürünlerini kullanacağımız projede,

yüksek ortam sıcaklığı ve düşük
gün ışığı koşullarında dahi standart panellere göre en az yüzde 10
daha fazla enerji üretimi yapmayı
hedefliyoruz.
Bu santralla dünyanın en küçük
karbon ayak izine sahip çelik boru
ve profillerini üreteceğiz” dedi.

Astor, güneşe yatırımı sevdi

E

lektrik enerjisinin iletimi
ve dağıtımında kullanılan
transformatörlerin üretimini gerçekleştiren Astor Transformatör
A.Ş., yatırımlarını yenilenebilir
enerji kaynaklarından güneş enerjisine dayalı elektrik üretimine

yönlendirme kararı aldı.
Aylık 2 bin adetlik dağıtım trafosu kapasitesiyle Türkiye’nin en
büyük kapasitesine sahip olan Astor, 2016 yılı başında Bozova ilçesinde elektrik üretmeye başladığı
10 MW’lık güneş enerji santraline

ilave olarak, Şanlıurfa’nın Hilvan
ilçesinde 12 MW’lık GES’i devreye
alacak. Böylece şirketin kapasitesi
22 22 MW’a ulaşacak. Şirket, Hilvan projesinde 407 adet Fronius
Eco 27 inverter kullanıldığını bilgisini de verdi.

Aksu Enerji Isparta’ya GES kuracak

A

ksu Enerji ve Tic. A.Ş, Isparta’nın Gönen ilçesi
sınırları içerisinde Fandas - Koçtepe köyünde
yapılacak 2 MW kurulu güce sahip güneş enerji santrali kurulumu için Masfen İnşaat Enerji ile sözleşme
imzaladı. Aksu Enerji tarafından yapılan açıklamada
sözleşme bedeli 2 milyon 400 bin euro olarak açıklan-

dı. Sözleşme bedelini karşılamak üzere Vakıf Finansal
Kiralama A.Ş ile 2 milyon 832 bin euro karşılığı 12 ay
düşük ödemeli toplam 84 ay vadeli finansal kiralama
sözleşmesi imzalandı. Yapımına yeni başlanılacak
santral inşaatı tamamlandıktan sonra Aksu Enerji’nin
güneş enerji santrali kurulu gücü 8 MW’a ulaşacak.
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KARİYER

GÜNDER’in yeni başkanı
Kutay Kaleli oldu
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu
Türkiye Bölümü GÜNDER’in başkanlığına Kutay Kaleli getirildi. GÜNDER 14. Genel Kurulu’nda
seçilen yeni yönetim kurulu, görev dağılımını
yaptı. Yönetim Kurulu
Başkanlığı’na
Istrich’ten Kutay Kaleli
seçildi. Başkan
yardımcılıkla-

rını Eltemtek’ten Nadim Ekiz, OC3’ten Nazım Yavuz ve Sunlego’dan Mehmet Özaydın
üstlendi. Faruk Telemcioğlu ise genel sekreterlik görevine devam edecek. GÜNDER’in
yeni yönetimi şu isimlerden oluşuyor: Kutay
Kaleli, Mehmet Özaydın, Nadim Ekiz, Nazım
Yavuz, Sabahattin Öz, Arda Yalı, İbrahim Erkan Yenen, Alican Ekin, Uğur Özeken, Halil
İbrahim Dağ, Zahit Balbay, Kerim Gazioğlu,
Çiğdem Besen, Tarık Sarvan, Artun İstepan
Şabciyan ve Faruk Telemcioğlu.

Alman Nordex’e
İspanyol başkan geldi
Görevinden istifa eden Nordex CEO’su
Lars Bondo Krogsgaard’ın yerine Jose Luis
Blanco seçildi. Acciona Wind Power şirketinin eski başkanı olan Jose Luis Blanco,
31 Mart itibarıyla görevine başladı. 1970
doğumlu olan Blanco, mesleki kariyerine
1993 yılında Industrias Ferri’de başladı,
1997-2012 yılları arasında Gamesa’da

çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu.
İspanya Vigo Üniversetisi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olan Blanco, IESE Business
School ve Vigo Üniversitesi
Caixavigo Business School’da
yönetim alanında eğitim aldı.

CK Enerji’de rekabet Pektaş’a emanet
CK Enerji, bünyesindeki tüm şirketlerde rekabet hukukuna uyumun kurumsallaştırılması
amacıyla Rekabet Uyum Direktörlüğü adlı yeni bir birim oluşturdu. Bölümün yöneticiliğine ise
eski Rekabet Kurumu çalışanı Rekabet Başuzmanı Metin Pektaş getirildi. 2004 yılından bu
yana Rekabet Kurumu’nda görev yapan Pektaş ilk yüksek lisansını ODTÜ’de Bilim ve Teknoloji
Politikası Çalışmaları’nda, ikincisini ABD’nin Duke Üniversitesi’nde Kamu Politikaları alanında
yaptı. 2013 yılında elektrik dağıtım özelleştirmeleri sonrasında Rekabet Kurumu’nda enerji
dosyalarında görevlendirilen Pektaş, 2015 yılında Rekabet Başuzmanı olarak atandı.
Elektrik sektöründe özelleştirme sonrası oluşan pazar yapısı nedeniyle sektör genelinde rekabet hukuku hassasiyetlerin sürekli ortaya çıkabileceğini belirten Pektaş,
“CK Enerji bünyesinde kurulan Rekabet Uyum Direktörlüğü, grup bünyesindeki tüm
şirketlerde rekabet hukukuna uyumun kurumsallaştırılmasına sektöre öncülük
edecek” diye konuştu.
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Gökler’e uluslararası görev
Schneider Electric’te 1998
yılından bu yana çeşitli görevleri üstlenen Filiz Gökler, Schneider Electric Türkiye, Orta Asya
ve İran Enerji İş Birimi Genel
Müdür Yardımcısı olarak
yeni görevine atandı. 1998
yılında Schneider Electric’e katılan ve son olarak şirketin Türkiye ve
Orta Doğu Bilgi Teknolojileri İş Birimi Ge-

nel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Filiz Gökler, 3
Nisan 2017 tarihi itibariyle Schneider Electric Türkiye,
Orta Asya, İran Enerji İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı
olarak kurumdaki çalışmalarına devam ediyor.
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 1992 yılında mezun olan Gökler, aynı üniversiteden İşletme Yüksek Lisansı yaptı.
2012 yılından itibaren Schneider Electric’in Bilgi Teknolojileri İş Birimi’nde yönetici olarak görev alan Gökler, 2016 yılı itibarıyla aynı iş biriminde Türkiye ve Orta
Doğu Bölgesinde Genel Müdür Yardımcılığı görevini
üstleniyordu.

Çalık Holding Operasyon Grup
Başkanlığı’na Keçeci atandı
Çalık Holding Operasyon Grup Başkanlığına (COO),
Çalık Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini
yürütmekte olan İzzetiye Keçeci atandı. Yeni yapılanmada İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Bilgi İşlem
Direktörlüğü ve Satın alma, Operasyon Grup Başkanına bağlandı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Keçeci,
çalışma hayatına Çalık Holding bünyesinde yer alan
Gap Tekstil’de başladı. Ardından grup şirketlerin-

de insan kaynakları bölümlerinin
farklı fonksiyonlarında görev
aldı ve Ocak 2009’dan bu yana
Çalık Holding İnsan Kaynakları
Direktörlüğü görevini yürüttü. Çalık Holding Operasyon
Grubu Başkanı görevine atanan Keçeci aynı zamanda Gap
İnşaat Yönetim Kurulu üyesidir.

Mitsubishi Electric Türkiye’ye yeni başkan
Mitsubishi Electric’in Türkiye operasyonlarını iş dünyasının deneyimli
ismi Şevket Saraçoğlu yönetecek.
2013 yılından bu yana Mitsubishi
Electric Türkiye Fabrika Otomasyon
Sistemleri Genel Müdürü olarak
görev yapan Saraçoğlu, 1 Nisan
itibarıyla bayrağı Masahiro Fujisawa’dan devraldı. İş hayatına
NETAŞ Nothern Telecom’da başlayan Saraçoğlu, ardından Alarko

Holding’te çalıştı. Korona Şirketler Grubu bünyesinde
yeni bir departman kurulumundan ve çimento fabrikaları kontrol sistemlerinden sorumlu oldu. 1992 yılında Genel Teknik Sistemler (GTS) şirketinin kurucu ortağı olan
Saraçoğlu, GTS’nin 1993‘te Mitsubishi Electric Fabrika
Otomasyon Sistemleri’nin Türkiye distribütörü olmasıyla
birlikte Mitsubishi Electric markasıyla yollarını birleştirdi. 2013’te Mitsubishi Electric’in GTS’yi satın almasının
ardından Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon
Sistemleri Genel Müdürü olarak görev yaptı.
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GÜNDEM

Ülke olarak hedefimiz
“Güçlü Türkiye” olmalı

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ni öngören
anayasa değişikliği referandumuna sayılı günler
kaldı. 16 Nisan’da yapılacak referandumdan sonra Türkiye’yi dış politikadan enerjiye, bürokrasiden ekonomiye, yargıdan iç siyasette çok önemli
gelişmeler bekliyor.
16 Nisan’da referandum sandığından çıkacak
sonucun ilk etkisini, bürokraside göstermesi bekleniyor. Kamunun yeniden yapılandırılacağı, karar
alma süreçlerinde bürokrasiye “taze kan” takviyesi
yapılacağı belirtiliyor.
Hangi yönde olursa olsun sonucun kuşkusuz
enerji sektöründe de yansımaları olacak. Enerji sektöründe yeni dönemde İsrail doğal gazı konusunda
yeni bir hamle yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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Yaz aylarında bu konuda bir anlaşma için sinyaller
şimdiden geliyor.
Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile gerek petrol
gerek doğal gaz konusunda enerji işbirliğinin yeni
bir düzeye taşınması sürpriz olmayacak. Türkiye
Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) iletim altyapısını güçlendirecek üretim ve tüketim noktaları göz önünde
bulundurularak yatırımlar gerçekleştirilecek. Enerjide, yerli ve yenilenebilir yatırımlarda baş döndüren
bir süreç yaşanacak. Özellikle güneşte ve yerli kömürde belirgin bir yatırım iştahının ortaya çıkacağı
bir dönem yaşanacak.
Nükleer konusu da yeni dönemde çokça konuşulacak. Ruslar’ın, Mersin Akkuyu’ya yapılacak Türkiye’nin ilk nükleer santralinde üretimi 2023’te baş-

▶ Ülke olarak hedefimiz “Güçlü Türkiye” olmalı

latması mümkün görünmüyor. 4 üniteden oluşan
santralde, ilk ünitenin 2025 yılında işletmeye alınması ve elektrik üretmesi bekleniyor. Bu dönemde
Mersin Akkuyu için gerek Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) gerekse de Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu (EPDK) lisanslama ve diğer yasal formaliteleri yerine getirecek.
Elektrik ve doğal gaza, bu yıl zam yapılması beklenmiyor. Benzin ve motorinin fiyatları, dolardaki ve
ham petroldeki aşağı ya da yukarı yönlü harekete
bağlı olarak yeniden hesaplanacak. Kurun yukarı
yönlü seyrinin devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarının bir miktar daha artabileceği hesaplanıyor.

Dış politika
Referandumdan sonra dış politikada en öncelikli
konu Irak ve Suriye olmaya devam edecek. Irak, Suriye, Avrupa Birliği (AB), Rusya, ABD ilişkileri masaya
yatırılacak. Politikalar gözden geçirilecek, özellikle
AB ile ilgili yeni adımların (Türkiye’de AB’de kalıp
kalmama konusunda bir referandum yapılması ihtimali) atılacağı konusunda hükümetten mesajlar
verilmeye başladı. Kuzey Irak’ta, bağımsızlık referandumu ve Suriye’de “Esad’la geçiş” başlıkları da
gündemi belirleyecek.
ABD yönetimi ile politikaların uyumlaştırılması
da önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Rusya ile normalleşme sonrasında özellikle tarımsal ürünlerde

görülen bazı sorunların aşılması için karşılıklı ziyaretlerin sayısının artırılması bekleniyor.

İç ve dış güvenlik
PKK’ya karşı yürütülen başarılı operasyonlardan sonra bölge halkına yönelik özellikle ekonomik temelli yeni adımlar atılacak. Hükümet, “Cazibe
Merkezleri Projesi” ile bölgeye yatırımları çekmeyi
hedefliyor. Bu doğrultuda yeni açılımların yapılabileceği belirtiliyor. Bölgede, devlet otoritesi kalıcı hale
getirilecek. Terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik sınır
ötesinde de operasyonların yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Yukarıda sıraladığımız başlıkları uzatmak mümkün. Kısaca Türkiye’nin önünde uzun bir “yapılacaklar listesi” var. Referandumun ardından sonuç ne
olursa olsun, yürütmenin ve yasama organlarının iç
çekişmeleri bir yana bırakıp ülkemizin her anlamda
daha güçlü olduğu bir ülke yaratmak için çalışacağına inanıyoruz. Ekonomisi güçlü bir ülkenin, siyasi
olarak da etkili olduğu bilinen bir gerçek. Dünyanın
büyük bir dönüşüm içinde olduğu günümüzde Türkiye’nin de bu dönüşümde itici güce sahip, sözü dinlenen, attığı adımlar dikkatle izlenen bir ülke olması
için tüm vatandaşların aynı kararlılık içinde olması
gerekiyor. Hedefimiz daha güçlü bir Türkiye olmalı,
bunu da başaracak güç ve azimde olduğumuzu biliyoruz.
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RÖPORTAJ

Enerji
Doğu’dan
yükselecek
KPMG EMA Küresel Enerji Enstitüsü Başkanı Michael Salcher,
dünya enerji piyasalarının bugüne kadar görülmemiş köklü bir
geçişle karşı karşıya olduğunu belirterek “Yenilenebilir enerjinin
durdurulamayacağı bir düzene yol alıyoruz. Asya büyüyen talebiyle
yeni dönemin en önemli oyuncusu olarak” saptamasını yapıyor...
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▶ Enerji Doğu’dan yükselecek

Dünya çapında faaliyet gösteren araştırma şirketi KPMG’nin EMA Küresel Enerji Enstitüsü
Başkanı Michael Salcher, enerjinin geleceğiyle
dönük çarpıcı saptamalar yapıyor. Yenilenebilir
enerjinin tüm dünyada önlenemez bir şekilde
büyüyeceğini söyleyen Salcher ile KPMG Türkiye Enerji Bölümü Lideri Onur Okutur şirketin
Gündem adlı yayını için bir röportaj gerçekleştirdi.

Küresel enerji piyasaları son yıllarda enerji
fiyatlarının yanı sıra enerji politikaları
ve teknolojileri konusunda da önemli
değişikliklere şahit oldu. Küresel enerji
piyasalarının geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Enerji piyasaları hemen her açıdan bugüne
kadar görmediğimiz kadar köklü bir geçişle karşı
karşıya: Enerji politikaları, yeşil enerji, yeni teknolojiler ve müşteri davranışları önemli bir değişime
yol açacak. Paris’te imzalanan COP 21 anlaşması,
dünyanın ve çevremizin korunması konusunda
önemli bir adımdı. Anlaşmayı 170 ülke imzaladı.
Mutabık kalınan kuralların ulusal enerji politikalarının bir parçası olarak uygulanması içinse Paris Anlaşması’nın ilgili ülkeler tarafından hayata

geçirilmesi gerekiyor. Bu biraz zaman alacaksa da
katılımcı ülkelerin izleyeceği yön ve göstereceği
kararlılık belirleyici olacak.
Ayrıca, enerji üretiminde büyük bir değişimin
yaşandığı dünyada yenilenebilir enerji artık durdurulamayacak. Yoğunenerji kullanan ülkelerin, makul fiyatlar, arz güvenliği ve yeşil enerji arasında
doğru dengeyi kurabilmeleri gerekiyor. Bu ise hiç
kolay değil ve bu konuda birbirinden farklı ulusal
trendler görüyoruz. Enerji sistemini kontrollü bir
şekilde idare etmek için gerekecek olan konvansiyonel enerji elbette tamamen yok olmuş değil.
Dijitalleşme ve yeni teknolojiler enerji dünyasını
değiştirecekse de bu değişim beklendiği kadar hızlı
gerçekleşmeyecek. Pek çok enerji şirketi, müşteri
talebini kurumsal stratejilerinin merkezine koyuyor. 5 yıl içinde, enerji şirketlerinin pek çok müşterisi sanayi ve ticarethane müşterilerden oluşacak
ve bu şirketler kendi enerjilerini üretmek için teknolojik fırsatlardan faydalanacak. Bunun içinse, dijital altyapıya büyük yatırımlar yapılması gerekiyor.

Arzın yarısını Asya talep edecek
ABD’de başkanlık değişiminin gelecekteki enerji
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piyasaları üzerinde büyük etkisi olacak. ABD nükleer
fosil yakıtları yoğun kullanmaya devam edecek ve
yenilenebilir enerjinin gelecekte ne rol oynayacağını zaman gösterecek. Avrupa yeşil enerji sistemine
doğru hızla ilerlese de, hemen her ülke birbirinden
farklı enerji girişimlerinde bulunuyor. Diğer taraftan,
Avrupa Birliği, farklı ülkelerin uyguladığı enerji politikası mevzuat ve yönetmeliklerini uyumlaştırmaya
yönelik çabalar sarf ediyor. Asya ise yoğun bir altyapı ve enerji talebiyle karşı karşıya. 2035 yılına kadar,
küresel enerji arzının yarıdan fazlasını Asya ülkeleri
talep edecek. Asya, küresel yakıt fiyatlarının, genel
enerji fiyatlarının ve enerji arzı güvenliğinin yanı sıra
çevre kirliliği, CO2 verimliliği ve iklim koruma girişimlerinde de önemli bir rol oynayacak.

Fosil yakıtların ve nükleer enerjinin
geleceğini nasıl görüyorsunuz? Paris
Anlaşması’nın yenilenebilir enerjinin
geleceği üzerinde ne tür etkileri olacak?
Yenilenebilir enerji büyük bir yükselişte. Ancak
iklim koruma sadece enerji üretimiyle değil özellikle enerji tüketimiyle de ilgili bir durum. İklimin
korunabilmesi için, enerji talebini azaltacak enerji
verimliliğine de büyük bir önem verilmesi gerekiyor.
Diğer taraftan, yakıt hücreleri baskın teknoloji olduğu sürece e-mobilite için dağıtık güce ihtiyaç
duyulacak.
Paris Anlaşması’na imza atan
tüm ülkelerin bu anlaşmayı kendi
ulusal mevzuat ve yönetmeliklerine entegre etmeleri isteniyor ve
bunun için her ülke kendi enerji
karışımını bulmak zorunda. Ulusal
enerji politikaları belirleyici bir rol
oynayacak.
Şu anda piyasada yenilenebilir
enerji için büyük miktarlı sübvansiyonlara ihtiyaç olduğu görülüyor. Yakın bir gelecekte, rüzgar ve güneş enerjisinin sadece
belli pazarlardaki
enerji sistemlerine entegre
edileceğini ve
tarife mekanizmalarında
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artık desteklenmeyeceğini göreceğiz. Getiriler normalleşecek ve piyasa dinamiklerinin yine kendi başına gelişmesi gerekecek. Bu durum ise bu tür yatırımların cazibesini finansman açısından azaltacak.

Sizce petrol ve doğal gaz gibi emtiaları
gelecekte neler bekliyor? Bu emtiaların
yatırımcılarının ve üreticilerinin atabileceği
en mantıklı adımlar neler olabilir?
Enerji sistemimiz genel olarak köklü bir değişimden geçiyor ve sadece belirli emtialara odaklanmak yanlış bir hamle olur. Bölgeler bakımından
farklı hızlarla da olsa küresel enerji dönüşümü devam ediyor. Başta Almanya veya İskandinav ülkeleri
olmak üzere Avrupa bunda başı çekiyor.
Diğer taraftan, yenilenebilir enerjiye yönelik seçenekler dalgalı ve dengesiz olduğu ve enerji altyapısı ile süper depolama sistemleri gibi teknolojiler
yeterince gelişip yaygınlaşmadığı sürece kömür,
petrol ve doğal gaz, elektrik üretimi, ısıtma ve ulaştırma için başlıca yakıtlar olmayı sürdürecek. Almanya örneğine bakalım; nükleerden çıkış şu anda
kömür santrallarında elektrik üretimiyle telafi ediliyor. Üstelik tahminler, tüm teknolojiler başarıyla
uygulansa bile dengeleyici ve yedek yakıt teknolojilerine yine de büyük ihtiyaç duyulacağını gösteriyor.
Önümüzdeki 20 yıl ve sonrasında fosil teknolojileri
yine enerji sisteminin bir parçası olacaksa da bazı
ülkelerde bunların kullanım alanı önemli ölçüde
daralacak. Yatırımcılar ve üreticiler her ülkedeki enerji politikalarını ve enerji talebi beklentilerini dikkatle analiz etmek zorunda.

Sektör “bekle-gör” süreci yaşıyor
Enerji ithalatına bağımlı ülkeler
petrol fiyatlarındaki ve enerji
piyasasındaki değişiklikler karşısında
nasıl bir duruş sergilemeli?
Farklı kaynaklara sahip ülkeler
güçlü bir konumda ve diğer
ülkeleri bağımlı bir konuma getirebiliyor.
Petrol ve doğal gaz
bunda büyük bir
rol oynuyor. Bu tür
yüksek bağımlılıkların söz konuMichael Salcher
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Enerji sektörünün ajandasında depolama teknolojileri var
su olduğu bir dünyada, politik ve ekonomik çıkarlar
birbirine yakından bağlı. Yenilenebilir enerjinin ağırlığının artacağı gelecekte, petrol, gaz ve kömürün
önemi azalabilir. Ayrıca LNG ve kaya gazı gibi teknolojiler sayesinde bazı ülkeler ithalat/ihracat durumlarını yeniden konumlandırmayı ve bağımlılıklarını
azaltmayı başardı. Rüzgar ve güneş enerjisi üretimi
ile süper depolama sistemleri, enerji arzının güvene
alınmasına büyük bir katkıda bulunabilir. Bu sayede enerji, kaynaklara sahip olmaya değil teknolojiye liderlik etmeye dayanacak. Bu ise bir teknolojik
ilerleme ve entegrasyon konusu. Böyle bir dönüşüm
için zamana ihtiyaç olacak. Dengeli bir siyasi ortama
kavuşmak ve iklim korumaya odaklanmak için tüm
ülkelerin işbirliği gerekiyor.

Sizce yakın bir gelecekte hangi ülkeler en
fazla yabancı yatırımcıyı çekecek ve bu
yatırımcılar hangi kaynak türlerini tercih
edecek?
Günümüzde yatırımcıların bir numaralı gözdesi
öngörülebilir nakit akışları sunan varlıklar. Örneğin Avrupa’daki düzenlemeye tabi yatırım araçları,
özsermaye yatırımlarından belli bir kâr elde etme

konusunda güvenli bir liman olarak görülüyor. Depolama sistemleri gibi teknolojiler için düzenleyici
ortamın ve iş modellerinin geliştirilmesi gerekiyor.
Ancak bu aynı zamanda önemli yatırım fırsatları anlamına da gelebilir. Şu anda bir “bekle ve gör” aşamasındayız. ABD’deki Trump dönemini ve İngiltere’nin AB’den ayrılmasından sonra AB’nin geleceğini
yakından izleyip analiz etmemiz gerekiyor. Bir başka
ifadeyle, yakın zamanda enerji piyasaları için önemli
olan pek çok yeni çevresel koşulla karşılaşacağız.

Depolama teknolojilerine talep var
Tüm dünyada yenilenebilir enerji konusunda
pek çok yenilikçi yaklaşım görüyoruz. Sizce
ne tür teknolojiler enerji sektörünü temelden
etkileme potansiyeline sahip?
Bu aslında karmaşık bir konu… Yenilenebilir
enerjinin şu andaki en önemli iki ayağı olan rüzgar
ve güneş enerjisinin tüm dünyadaki ağırlığı artacak.
Bu aslında yeni bir şey değil.
Pek çok ülke bu teknolojilere büyük yatırımlar
yaptı ve halen de yapmaya devam ediyor. Bununla
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birlikte, enerjinin üretildiği yerden tüketicilere etkin
bir şekilde aktarılabilmesi için uygun altyapılara da
büyük yatırımlar yapılması gerekiyor. Bu bağlamda,
yüksek maliyetli enerji altyapılarıyla rekabette oyunu değiştirecek bir unsur olarak “depolama teknolojilerine” açık bir talep olduğunu görüyoruz. Biyokütle
ile karbon yakalama ve depolama teknolojileri yenilenebilir enerjinin önemli bir ayağı olarak görülse
de, bunların iklim üzerindeki olumlu etkileri rüzgar
ve güneş enerjisi kadar fazla değil.
Dağıtık enerji üretimi ile enerji verimliliği araçlarının ve girişimlerinin de büyük bir etkisi olacak. Bu
alanlarda da önemli yenilikler yaşanıyor.Genel olarak baktığımızda, yenilenebilir enerji konusunda pek
çok gelişme ve yeniliğin olduğunu görüyoruz. Biyoenerji, biyoyakıtlar, jeotermal teknolojileri, ısı pompaları, hidrojen, termik hareketlerden elektrik üretimi,
atıklardan enerji üretimi ve benzer teknolojiler bunlardan sadece birkaçı. Yenilenebilir enerjiler sanayi
üretimi, ısınma, trafik vb. pek çok konuda hayatımızı
önemli ölçüde değiştirebilir. Bunların her birinin ise
kendine özgü talep özellikleri, düzenleyici ortamları
ve maliyet yapıları var.
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Kitlesel fonlamalı elektrik santralları, evsel
kullanıma yönelik enerji depolama sistemleri
ve akıllı ev teknolojileri gibi bazı teknolojiler
hayatımızda daha fazla hissedilir hale geldi.
Sizce bu gelişmeler ve paylaşım ekonomisi
gelecekte enerji sektörünü nasıl etkileyecek?
Küresel bir modern, dijital ve akıllı enerji dünyası,
belli noktaya kadar sağlanmış olsa da hâlâ vizyon
aşamasında. Diğer taraftan, bağımsız, sürdürülebilir
ve iklim koruyucu olmaya yönelik bir farkındalık ve
pek çok girişim de var. Yeni kurulan pek çok şirket,
büyük enerji şebekeleri olmadan platform tabanlı enerji dağıtıyor. Bu platformlar aracılığıyla enerji
üretiliyor ve tüketiciler arasında paylaşılıyor. Gelecekte, kendi enerjisini kendi üreten tüketiciler bu
enerjiyi depolama sistemlerinde depolayabilecek ve
Airbnb örneğinde olduğu gibi, örneğin tatile çıktıklarında bu enerjiyi diğer tüketicilere satabilecek. Buna
bir nevi takas düzeni diyebiliriz.
Bu tür uygulamalar bir ülkenin enerji talebini
karşılayabilecek nitelikte değilse de, araç ve emlak
paylaşımında olduğu gibi gelecekte bizi nelerin bekleyebileceğini göstermesi bakımından anlamlı.
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Türkiye benzersiz bir konuma geliyor
Net enerji ithalatçısı olan Türkiye, Türk Akımı ve
TANAP gibi projelerle Doğu ile Batı arasında bir
enerji köprüsü olma yolunda. Bu tür projeler Türkiye’yi uzun vadede nasıl etkileyebilir?
Türkiye büyüyen bir ekonomi ve iç talebi karşılamak
için doğal gaz ithalatına daha fazla ihtiyaç duyacak.
Türk Akımı ve TANAP gibi yatırım projeleri, Türkiye’nin bu tür bir iç talebinin uzun bir süre boyunca
karşılanmasına katkıda bulunabilir. Türkiye Rusya’nın, Almanya’dan sonra, ikinci büyük doğal gaz
ithalatçısı. Bu iki iletim projesi sayesinde Türkiye Avrupa’ya yönelik enerji arzında benzersiz bir konuma
gelecek ve Karadeniz üzerinden gaz tedarikine önemli
bir alternatif oluşturabilecek. Gazın AB ülkelerine de
tedarik edilmesi halinde Türkiye, Türk Akımı ve TANAP projeleri sayesinde AB için lider bir gaz ve enerji
ticareti merkezi haline gelebilir. Türkiye gazın Avrupa’ya güvenli bir şekilde tedarik edilmesine katkıda
bulunuyor. Türkiye, hem ithalatçı bir ülke hem de bir
geçiş ülkesi olarak oldukça önemli bir rol oynayacak.
Türkiye büyük bir yenilenebilir enerji potansiyeline sahip. Bu potansiyelden tam olarak
faydalanılabilmesi için politika yapıcılara ve
yatırımcılara neler önerirsiniz?
Politika yapıcılar gelecekteki arz ve talebi doğru tahmin etmeli ve hem üretim hacimleri hem de gerekli
altyapı konusunda net hedefler koymalı. Enerji sistemini dönüştürmeye yönelik bir plan, enerji fiyatlarının yerli sanayi, yeni enerji santrallerinin yatırımcıları, boru hatları ve düzenleyici kurumlar için makul
seviyelerde olmasına dayanak teşkil edecek.

Gelecekteki enerji karışımı hem arz güvenliği ve üretim bağımsızlığı hem de enerji maliyetleri açısından
önemli. Diğer yakıt teknolojilerine karşı yenilenebilir
enerji teknolojilerine önemli sübvansiyonlar getirilmesi, mevcut hacmi enerji sistemine entegre etme
konusunda belli bir süre işe yarayabilir. Ancak enerji
politikalarında, iklim koruma hedeflerine ve enerji fiyatlarının makul seviyelerde olmasına da dikkat
edilmesi gerekiyor. Üstelik sadece ticari ve konut tüketicileri için değil, özellikle sanayi için de bu gerekli.
Türkiye’de önümüzdeki 10 yılda rüzgar ve güneş santrallarına yönelik bir yatırım dalgası yaşanması bekleniyor. Türkiye’nin, maksimum potansiyelini açığa çıkarabilmek için buna uygun bir altyapıya ihtiyacı var.
Yeni bir enerji dünyasına atılacak bir başka büyük
adım ise talebin optimize edilmesi olacak. Enerji verimliliği tedbirleri, etkin bir enerji sisteminin önemli
bir parçası. En ucuz kilovatsaat, ihtiyaç duyulmayan
saattir.
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YEKA ile bir taşla üç kuş:

Ucuz enerji,
yerli sanayi,
ek istihdam
Yenilenebilir enerji kaynaklarının payını
artırmada ‘sıçrama tahtası’ olan YEKA
kapsamında ilk ihale gerçekleştirildi.
Karapınar YEKA-1 GES ihalesinde oluşan fiyat,
yenilenebilir enerjinin ‘ucuz’ olduğunu da bir
kez daha kanıtladı. Devletin ilk adımını attığı
YEKA ile hem yenilenebilir enerjide kapasite
hızla artacak, şartname gereği yerli enerji
sanayisi oluşacak ve yeni istihdam alanı
yaratılacak.
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Enerji sektörünün uzun süredir beklediği ve Türkiye açısından yeni bir dönemin başlangıcı olan
YEKA kapsamındaki ilk ihaleyi, Koreli Hanwha
Enerji-Kanyon Enerji Ortak Girişim Grubu kazandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda
yapılan Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde bulunan ve bin megavat kapasite tahsisli
Karapınar YEKA-1 GES açık eksiltme ihalesine,
4 konsorsiyum katıldı. Limak- CMEC- Hareon
Solar Ortak Girişim Grubu, Kalyoncu- Hanwha
Grubu, Çalık Enerji -Solargiga Ortak Girişim
Grubu ve AKC Güneş Ortak Girişim Grubu’nun
katıldığı ihale turlarla gerçekleştirildi. 18’inci
turda ihaleyi 6,99 dolar cent/kwh ile en düşük
teklifi veren Kalyoncu- Hanwha Grubu kazandı.
Bu ihale, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırması ve yerli enerji sanayisini geliştirmesi açısından bir ilk olma özelliği taşıyor. Çünkü,
ihaleyi grup, 21 ayda sahada kullanılacak fotovoltaik modüller üretmek zorunda. YEKA şartnamesi-

ne göre, ihaleyi kim kazanırsa kazansın söz konusu
üretim fabrikasını kurmak zorunda. İhale şartları
arasında 10 yıl boyunca da Ar-Ge yapmak şartı da
bulunuyor.
İhale şartnamesinde, ilk 500 megavatta yüzde 60 yerlilik oranı olması öngörülüyor. İkinci 500
megavattaki yerlilik oranının da yüzde 70 olması hedefi yer alıyor. İhalesi yapılan proje, yaklaşık
1.3 milyar dolarlık yatırımı içeriyor. Güneş enerjisi
santralinden 600 bin konutun ihtiyacını karşılayabilecek yaklaşık 1.7 milyar kilovatsaat elektrik
üretilmesi bekleniyor. Santral, 36 ay içinde elektrik
üretimine başlayacak.
YEKA, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 10 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği”nde tanımlanıyor. Buna göre, yönetmelik
çerçevesinde kamu ve hazine taşınmazları ile özel
mülkiyete konu taşınmazlarda büyük ölçekli yeni-
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lenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) oluşturularak,
yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli
kullanılması sağlanacak. Kamuya ait büyük arazilerin, enerji santralleri ile değerlendirilmek üzere
tahsisi sağlanacak. Yönetmeliğe göre, bu alanlar Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından veya
YEKA amaçlı bağlantı kapasite tahsisi olarak iki şekilde geliştirilebilecek.
Bu yaklaşım enerji sektöründe yenilenebilir
enerji kapasitesinin hızla artmasına yol açacak. Zira
Türkiye’nin 2014 sonunda yayınlanan Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı’na göre 2023’de güneş
enerjisinde kurulu gücün 5 bin megavata (5 GW),
rüzgar enerjisi kurulu gücünün ise 20 bin megavata
(20 GW) ulaşması hedefleniyor.

YEKA iki önemli stratejinden biri
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA), “Endüstri Bölgeleri” ile birlikte yenilenebilir enerji politikaları alanındaki en önemli iki stratejiden biri olarak
gösteriliyor. Bakanlık, bugüne kadar Filyos, Karasu,
Karapınar, Karaman ve Niğde’de konuyla ilgili çalışmalar yaptı. Bu bölgelerden Karapınar, Karaman ve
Niğde, güneş enerjisi santralları için düşünülüyordu,
nitekim ilk güneş projesi de Karapınar’da hayata geçiriliyor.
Aslında YEKA ile ilgili çalışmaların temeli 2013
yılına dayanıyor. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
yürütülen çalışmaların ardından YEKA Yönetmeliği
27 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı, 9 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik
hemen ardından da Karapınar Yarışma ilanı 20 Ekim
2016 tarihi itibarıyla yayımlandı.
Yönetmelikle kamuya ait büyük arazilerin, enerji
santralleri ile değerlendirilmek üzere tahsisi müm-
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YEKA’DA LİSANS SÜRESİ 30 YIL
Kamunun YEKA ile ilgili düzenlemeleri devam ediyor. Nitekim EPDK’nın hazırladığı “Elektrik Piyasası
Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik”te de YEKA ile ilgili değişiklikler yapıldı.
24 Şubat 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikte EPDK, YEKA için yapılan önlisans
başvurularının değerlendirilmesinde başvuru sahibinden ihtiyaç duyduğu her türlü ek bilgi ve belgeyi
ayrıca isteme maddesi getirildi. Kurum, başvuru sahibini doğrudan görüşmeye çağırabilecek ve başvuruların değerlendirmesini üç ay içinde tamamlayacak.
YEKA için verilen önlisanslar süresi uzatılmadığı
takdirde, önlisans sahibi tüzel kişinin talebi, iflasının kesinleşmesi ya da üretim lisansı alınması halinde kendiliğinden sona erecek. YEKA için önlisans
alanların, süresi içinde üretim lisansı başvurusu
yapmaması halinde söz konusu şirket Yenilenebilir
Enerji Genel Müdürlüğüne bildirilecek. Yönetmelikte “Lisans, faaliyetin niteliği dikkate alınarak en az
10, en çok 49 yıl için verilir. Ancak Kanunun geçici
12’nci maddesi kapsamında verilen üretim lisansının süresi, ilgili mevcut sözleşmenin süresi ile sınırlıdır. YEKA için verilen üretim lisansının süresi 30
yıldır” değişikliği de yapıldı.

Yeni dönem işbirliklerini de artıracak. YEKA
ihalelerine hazırlanmak için enerji şirketlerinin
ortaklıkları da gündeme gelecek. Bu konuda ilk
adımı GE, Borusan, Fina ve Özgül Holding attı.
Yerli şirketlerin yanı sıra yabancı yatırımcıların
da bu ihalelerde etkin rol oynadığını göreceğiz…
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ŞİRKETLER YEKA İÇİN BİRLEŞİYOR
YEKA’nın getireceği potansiyeli gören
enerji sektörünün oyuncuları da yeni
ihalelere birlikte girmek için çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak General
Electric, Borusan EnBW Enerji, Fina
Enerji ve Özgül Holding YEKA için bir
anlaşma imzaladı. Söz konusu şirketler, Türkiye’nin yenilenebilir enerji
alanındaki en büyük rüzgar projesi
YEKA kapsamında ortak rüzgar santrali kurulumu, işletimi ve finansmanı
konusunda işbirliği yapmak için mutabakat anlaşması imzaladı. Şirketler,
rüzgar YEKA projesi için rüzgar enerjisi
sahalarının sağlanması ve işletilmesi,
ekipman, servis hizmeti, yerli üretim,
finansman ve ar-ge konularında ortak
çalışma gerçekleştirecek.
İmza töreninde konuşan GE Türkiye
Rüzgar Enerjisi Genel Müdürü Ruhan
Temeltaş, “Türkiye’nin enerji portföyünü çeşitlendirecek olan YEKA Projesi,
Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki hedeflerine ulaşması açısından
çok önemli. Rüzgar enerjisi alanındaki
bilgi ve deneyimimizi ülkemizin kalkınması ve hedeflerine ulaşması için

kullanmaya tüm ekiplerimiz ile hazırız. Değerli iş ortaklarımız ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma ile ülkemizin
enerji hedeflerini destekliyoruz” dedi.
Borusan EnBW Enerji Yönetim Kurulu
Başkanı Agah Uğur da “YEKA’nın sektörel işbirlikleri yoluyla büyük kapasiteli projeler için önemli bir gelişim
platformu olacağını düşünüyoruz.
Stratejik olarak şirketimizin yenilenebilir enerji alanındaki deneyim ve
bilgi birikimini, iş ortaklarımızın yetkinlikleri ile birleştirerek bu alanda
bir sinerji yaratacağımıza inanıyoruz”
değerlendirmesinde bulundu. Fina
Enerji Holding Başkanı Murat Özyeğin’in açıklamaları ise şöyle: Ülkemizin yerli enerji politikalarının en
önemli ayaklarından biri olan YEKA
sürecine önemli katkıda bulunacağına
inancımız tam. Verimli rüzgar enerjisi
sahalarının kısa sürede hayata geçirilmesine olanak sağlayacak olan YEKA
projesi, bizim de yenilenebilir enerji
alanında koymuş olduğumuz hedeflerimize ulaşabilmemiz için benzersiz
bir fırsat sunacaktır.”

kün hale getirildi. Bu alanlar
YEGM tarafından geliştirilerek veya YEKA amaçlı bağlantı kapasite tahsisi olarak
iki şekilde geliştirilebilecek.
İlk yöntemde YEGM, elindeki haritaları, ışıma miktarı ve
sürelerine ilişkin teknik değerlendirmeleri
uzmanları
vasıtasıyla değerlendirecek ve
gerekli izin/onay prosedürü
sonrasında netleştirilen saha
için uygulama yapılabilecek.
İkinci yöntem olan bağlantı
kapasite tahsisi yönteminde
ise bağlantı ihalesi sonrasında daha hızlı bir yatırım süreci öngörülüyor. Bu yöntemde
izinler, yatırım yapan firma
tarafından alınacak ancak bu
izin sürecinde “iyi niyet çerçevesinde” bir uygulama gerçekleştirilecek.
Dünyaca ünlü danışmanlık
şirketi PwC’nin konu ile ilgili
hazırladığı çalışmada YEKA’ların dünyada bu alandaki süreç
açısından en başarılı uygulamalar arasında olduğu belirtiliyor. Söz konusu çalışmada,
GES’ler, kapladıkları yere göre
ürettikleri enerji miktarı az
olan, tamamen güneş gören
zamanlara bağımlı santraller
olarak ifade ediliyor.

YEKA’nın piyasa etkileri
ne olabilir?
Çalışmada yeni sistemin
piyasaya etkisi de şöyle değerlendiriliyor: Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ)
Şeffaflık Platformu verilerine göre 20 Ekim 2016 günü
için saat 14’teki Gün Öncesi
Piyasası (GÖP) eşleşme miktarı 14.237,90 MWh oldu. Fiyat-miktar ikilisinde fiyat, 150
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TL olarak gerçekleşti. Aynı saatin arz eğrisi kullanılarak incelendiğinde yaklaşık 1.000 MWh gerideki
fiyatın 103 TL civarında olduğu görülebilir. Bu küçük
örnekte piyasadaki eşleşme fiyatı oluşumlarında
toplam yüke göre çok daha küçük kapasitelerin etkisinin büyük olabildiği gösteriliyor. Bu perspektiften
ele alındığında YEKA, arz güvenliği probleminin olmadığı, şebekede yenilenebilir enerji kapasitesinin
devreye almada öncelikli olduğu bir piyasa mekanizmasında fiyat hesabına konu kapasitenin hareket
alanını daraltabilecek ve piyasa fiyatlarını düşürücü
bir etki oluşabilecektir.

Elektrik piyasası paydaşları açısından
YEKA’nın anlamı nedir?
YEKA, milli kapasiteye büyük ölçekte güneş kapasitenin eklenmesi anlamına geliyor. Yenilenebilir
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enerji kapasitesinin toplam kapasitedeki payı hızla
artacak. Gün içi saatlerde gelecek üretim, tüketimin
tepe noktasına azaltıcı yönde etki edecek. Dengeleme ve uzlaştırma sisteminde eşleşmemiş kapasitenin azalmasına neden olacak bu üretim, spot piyasa
fiyatlarını azaltıcı bir etki sergileyebilir. Bu durum,
konvansiyonel kaynak kullanan enerji santralleri için
olumsuz bir etki doğurabilir. Diğer taraftan YEKDEM
sistemi, yeni düzenleme ile dengeleme dinamiklerine
doğrudan muhataptır ve piyasa takas fiyatı ile sistem
marijinal fiyatı arasındaki makas kadar dengesizlik
tazminatını karşılamaktadır. Piyasa dinamiklerini değiştirecek ve üstelik mevsimsel koşullara çok bağlı
bu tip bir üretim, YEKDEM faydacılarının dengeleme
zararlarını artırabilir. Sistem maliyetlerinin azalması,
son kullanıcı fiyatlarını aşağı çekebilir.
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Mustafa Ataseven-TÜREB Başkanı

YERLİ FİNANSMAN MODELLERİ HAYATA GEÇİRİLMELİ
YEKA projesinin enerji sektörüne katkıları neler
olacak?
Kamunun ortaya koyduğu YEKA projesi daha büyük
ölçekteki yenilenebilir enerji yatırımlarını içeriyor.
Yine özel sektör tarafından yapılacak. YEKA projesi sektörü destekler nitelikte şartlar içerirse rüzgar
sektörünün büyümesine ve aynı zamanda rüzgar
endüstrisinin de gelişmesine katkı sağlar. Ülkemizde
2012’de 1 tane kule üreticisi vardı. Bugün 7 tane kule
üreticisi var. Önceden bir türbinin kanadı üretilebiliyordu, şimdi 4 farklı türbinin kanadı üretiliyor. Ayrıca
ankraj civataları ve dişli sistemleri üretimleri ve mekanik fren sistemleri de eklendi. Jeneratörün de üretilmesi için girişimler var. Şimdi YEKA’lar ile birlikte
bu gelişmelerin çoğalacağını ve yabancı sermayenin
girişinin artacağını düşünüyoruz.
YEKA için ilk etapta 2 bin MW’lık bir kapasite olması
öngörülüyor. Bunun 1.000 MW’lık kısmı ile ilgili bir
teklif alındı. Kalan kısmı için de ikinci bir teklif alınacak. Fakat bu yapılırken özellikle ve öncelikle alt
tedarikçilerin Türkiye’deki sanayi şirketleri olmasına
önem verilmelidir. Kalıcı olması için de yan sanayi
geliştirilmelidir. Yenilenebilir enerjiye yapılan her yatırım ülkemizin dış borç açığını kapatmamıza büyük
katkı sağlıyor. Bu nedenle enerji piyasasını büyütecek
ve geliştirecek her adımı değerli buluyoruz.
Hali hazırda yapılan lisanslar söz konusu düzenlemelerden nasıl etkilenecek?
Mevcut lisanslar için ayrı bir yol haritası, YEKA için
ayrı bir yol haritası ve mevzuat olacaktır diye öngörüyoruz. Çünkü YEKA’larda büyük bir ölçekten bahsediyoruz. Mevcut lisanslar ve küçük ölçekteki yeni
başvurular için hali hazırdaki mevzuat biraz daha iyileştirilerek devam eder düşüncesindeyiz. Bu nedenle
YEKA şartnamesinin mevcut durumdaki lisanslarla
bir ilgili yok.
Rüzgar YEKA’larında bir portföyden bahsediyor olacağız. Rüzgar bağlanabilir kapasitenin tahsisi yönünde

gerçekleşecektir. Güneşteki gibi tek bir arazi üzerinde olması şu an için mümkün görünmüyor. Bununla
birlikte YEKA’lar daha büyük ölçekli projeler olacağı
için, yabancılarla da ortak konsorsiyumlar oluşacaktır. Son dönemde firmalar bir araya gelerek işbirlikleri
oluşturmaya başladı. Bu birliktelikler artacaktır.
Finansman modelleri ve yeni yatırımcılar için
herhangi bir tehdit durumu var mı?
Hem sanayi üretimlerinde hem de rüzgar yatırımlarında bugüne kadar finans sorunu yaşamadık. Son
dönemde yaşanan olaylara rağmen rüzgar sektörünün stratejik önemi ve bugüne kadar ortaya koyduğu
performansın etkisiyle finans kuruluşları sektörümüze her zaman pozitif bir yaklaşım sergiledi. Bundan
sonra da öyle olacağı kanaatindeyiz.
Bununla birlikte YEKA’lar daha büyük ölçekli projeler olacağı için, yabancılarla ortak konsorsiyumlar
oluşturulabilir. Bu durumda da şöyle bir sıkıntı ortaya çıkabilir. Her ülkenin ihracaat kredileri var. Fakat
üretimler yerli imalat olacağı için, yani ürünler o ülkelerde üretilmediği için o ülkelerin kredi kaynakları
bu ürünleri finanse etmeyebilir veya yüksek maliyetle
finanse edebilir. Bu nedenle bizim Türk Exim gibi finans modellerini sağlamamız lazım. Yerli finansman
modellerinin YEKA’ya bağlı olarak daha uygun koşullarda geliştirilmesi lazım.
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Kutay Kaleli-GÜNDER Başkanı

“FABRİKANIN YANINA SANTRALI HEDİYE EDİYORLAR”
Yatırımcının projesinden, devletin geliştirdiği proje modeline geçişi nasıl yorumluyorsunuz? Liberalleşen enerji piyasası bundan nasıl etkilenecek?
İlk YEKA ihalesi özelinden gitmek doğru bir yaklaşım
olur. Öncelikle, farklı sektörlerde büyük yatırım sınıfına giren projelere bir bakalım, hep devlet desteğiyle
başlamıştır. (Belli süre alım garantisi, çeşitli kolaylıklar vs.)
Devlet bu yatırımların ucunu kanatmış gerisini özel
sektöre bırakmıştır. Şöyle ki; İlk YEKA ihalesinde
devlet proje geliştirmiş oldu ve bu ihaleye katılım
şartlarından biri de solar fotovoltaik panel üretilmesi.
Yani, yerli bir üretim tesisinin kurulması sağlanacak,
Türkiye’de ve bu yerli üretim tesisi işin mutfağından
başlayacak.
YEKA alanları sadece devlet tarafından geliştirilecek
diye bir ifade de bulunmuyor, aksine özel sektörün
YEKA alanı geliştirmesi durumunda kolaylıklar sağlanacağı ifade ediliyor. Hem de bu yatırımlarda, güneş
enerjisi santral yatırımının hemen hemen yarısını
oluşturan güneş panelleri yerli olacak. Bu noktada,
cari açığı azaltıcı bir hamle. Yani hem devlet kazanacak hem özel sektör devletin başlattığı yatırımlar dizisinde daha etkin rol alacak diye düşünüyorum. Bu
doğrultuda, uzun vadede liberalleşen enerji piyasasına kesinlikle büyük katkılar sağlayacak.
Hali hazırda yapılan lisanslar söz konusu düzenlemelerden nasıl etkilenecek?
YEKA modeli, lisanslı projelerden tamamen bağımsız,
herhangi bir etkisi olmayacaktır, burada amaçlanan
teknoloji transferi ve Ar-Ge faaliyetlerinin bir an önce
ülkeye kazandırılması, fabrika ve santrali de hediyesi
olarak geliyor yanında.
Finansman konusundaki görüşlerinizi alabilir
miyiz, var olan ekonomik manzarada şirketler bu
konuda sıkıntı yaşayabilir mi?
Enerji projelerinin finanse edilmesi gerçekten çok
önemli bir konu. Bu noktada birçok banka ve leasing
şirketi güneş enerjisi sektörünü öğrenmek için cid-
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di bir çaba sarf etti ve öğrendiğini de düşünüyorum,
çünkü bu konuda gerçekten çok hevesli davrandılar.
Ancak özellikle 2016 yılından sonra, lisanssız enerji
mevzuatındaki kayganlaşma, projelere geçici kabule kadar konulan satış yasağı, TEDAŞ onaylarındaki
gecikmeler ve aksaklıklar, anti damping belirsizliği,
dünyada Liborun artış göstermesi, ülkemizdeki siyasi
belirsizlikler, döviz kurundaki dalgalanmalar, sistem
kullanım bedelinde uygulanacak afaki artış, yüksek
proje geliştirme bedelleri gibi nedenlerden dolayı
bankaların iştahı kaçmış durumda. Bu durum yatırımcıya da yansıyor, bankalar kredi vadelerini azaltıyor ya da faiz oranı yüksek krediler veriyor. Hele 2018
yılından sonra işletmeye geçecek santrallerin IRR
değerleri sistem kullanım bedelinden dolayı oldukça
düşük çıkacak, bankalar bir düşünürken beş düşünecek bazen hiç düşünmeyecek. Banka yöneticilerinin
söylemleri de bu yönde, aslında onlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar.
Benim düşüncem, 2018 yılından sonra da uygun faizli kredi alabilmenin yolu, PV verimliliklerinin yükselmesi gerek dolayısıyla üretilecek enerji miktarı ve
gelir artacak, proje geliştirme bedellerinin azaltılması
gerek, EPC maliyetleri özellikle 2017 yılında fırsat yılı
olarak görüldüğünden dolayı oldukça pahalı, bunların düşürülmesi gerek ve elbette ki ülkedeki siyasi
ortamın yumuşaması gerek. Bu siyasi belirsizlik kredi
derecelendirme kuruluşlarının hoşuna gitmiyor dolayısıyla yine yatırımcı etkilenecek bu durumdan.
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Prof. Dr. Tanay Sıtkı Uyar
Eurosolar Türkiye Başkanı

İHALE GÜNEŞ
ENERJİSİNİN UCUZ
OLDUĞUNU KANITLADI
Kamu kuruluşları yenilenebilir enerji uygulamalarının gelişimini izlemek ve olabildiğince denetim
altında tutmak istiyor. Yenilenebilir kaynaklardan
üretilen elektrik ucuzladıkça yatırım daha cazip
hale geldiğinden tüm dünyada yenilenebilir enerjinin önlenemeyen yükselişi yaşanıyor. Lisanssız üretimi yatırımcının projesinden çok topluluk enerjisi
olarak değerlendirmek gerekir. Türkiye’de lisanssız
üretim, lisanslı yatırımlara oluşan talebi sakinleştirmek için değerlendirildi. Liberalleşen enerji piyasası doğal haline bırakılsa Türkiye’de yenilenebilir
enerji yatırımları ABD, Çin, Hindistan, Danimarka
ve Almanya gibi hızla gelişip cari açığın kapatılması
için belirleyici katkılarda bulunabilir.
İlk YEKA ihalesinin sonuçlanmasıyla güneş enerjisinden elektrik üretiminin artık tüm diğer alternatiflerinden daha ucuza malolduğu kanıtlandı. Normal
olarak 4 dolar-sent /kWh olması gereken fiyat, yerli üretim ve araştırma altyapısı şartının öngörülen
maliyetleri nedeniyle 6.99 dolar-sent /kWh olarak
gerçekleşti.

Serhat Çeçen
ELDER Başkanı

YENİLENEBİLİR ENERJİ
KAYNAKLARI ARTIYOR
Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça zengin bir coğrafyada yer aldığını ve
bu potansiyelin daha etkin olarak kullanılması için
son yıllarda önemli bir mesafe aldığını belirten Serhat Çeçen, artan kurulu gücün yanı sıra artan kaynak çeşitliliğinden de bahsetmenin mümkün hale
geldiğini kaydetti. Bundan 10 yıl önce, Türkiye’nin
yenilenebilir enerji kurulu gücü toplam 13 bin MW,
HES’ler harici ise sadece 123 MW seviyesinde iken;
bugün itibarıyla toplam 35 bin MW, HES’ler harici
de 8 bin MW seviyesine ulaşıldığını ifade eden Çeçen, şunları söyledi: “Bu olumlu gelişmelere rağmen, ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinin
tam anlamıyla kullanılması ve 2023 yılı hedeflerine
ulaşılması için halen atılması gereken adımlar var.
Bunun için de “doğru yatırım modeli” ile ilerlemek
gerekiyor. Bundan kastım çevreyle uyumlu ve finanse edilebilir bir model. YEKA’nın bu açıdan iyi bir
örnek olabileceğini düşünüyorum. Yabancı yatırımcılara erişimi mümkün kılan ve finanse edilebilir bir
yapı tasarlanırsa, büyük ölçekli yenilenebilir enerji
projeleri bu model ile hayata geçirilebilir.
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ANKARA KULİSİ
Deniz Suphi

Türkiye, Kuzey Irak’taki petrol
ve gaz sahalarına ortak olabilir

Orta Doğu’da haritalar yeniden çizilirken, bölgede enerji dengeleri açısından ses getirecek
işbirlikleri de konuşulmaya başlandı. Bu işbirliklerinden biri Türkiye’yi de çok yakından ilgilendiriyor hatta Ankara’da enerji kulislerinde
kulaktan kulağa fısıldanmaya bile başladı. Enerji
Panorama’nın ulaştığı bu bilgiye göre, Türkiye
ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB), bölgedeki doğal gaz ve petrol kaynaklarına yönelik çok
kritik bazı konularda çalışma yapıyor. Kulislerden sızan bilgilere göre, Kuzey Irak Yönetimi’nin,
Türkiye Cumhuriyeti’ne 1 milyar doların üstünde, BOTAŞ’a 500 milyon dolar ve özellikle inşaat
sektöründe faaliyet gösteren bazı müteahhitlere
de 1.5 milyar dolar borcu bulunuyor. Kuzey Irak
Yönetimi, bu borçlara karşılık Türkiye ile enerjide
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işbirliğini geliştirmek ve yeni bir düzeye taşımak
istiyor. Kuzey Irak Yönetimi, söz konusu borçların
kapatılması ve üzerine birkaç milyar dolar daha
verilmesi koşuluyla bölgede bulunan sahalardaki
haklarından bir bölümünü Türkiye’ye devretmeyi
tartışıyor. Kuzey Irak Yönetimi’nin, bu konudaki
niyetini Türkiye’ye de açtığı belirtiliyor.

Düşük petrol fiyatları hesapları alt üstü etti
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, petrol fiyatlarının 50
dolar düzeyine kadar gerilemesi sonrasında ekonomik darboğazda girdi. Yönetim, içerde tasarruf
önlemleri uygularken, dışarıda da enerji konusunda yeni işbirliği fırsatları yaratmak için girişimlerini
sürdürüyor. IKYB, kısa süre önce gelir-gider dengesini sağlamak için kamu çalışanlarının maaşlarında
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kısıntı yaptı. Elektrik ve su paralı hale getirildi. Bölgeyi yakından takip eden kaynaklar, “Petrol fiyatları ciddi biçimde düştü. Bu durum tek gelir kaynağı
petrol olan Kuzey Irak Yönetimi’ni ekonomik olarak
zora soktu. Petrol gelirleriyle, giderlerin karşılanması olanaksız. Her ay milyonlarca dolarlık açık söz
konusu” değerlendirmesini yapıyor. Kuzey Irak’ta
hükümet, gelir-gider dengesini sağlamak için ciddi
önlemler aldı. Kamu çalışanlarının maaşlarında bazı
kesintiler yapıldı. Yüksek maaşlarda ciddi oranlarda
kesinti söz konusu oldu. Bölgede, elektrik ve su parasızdı, artık paralı hale geldi. Düşük de olsa vatandaş elektriğe ve suya para ödemeye başladı. Yönetimin, bu önlemlerle aylık 150 milyon dolarlık tasarruf
yaptığı hesaplanıyor.

İkinci çare yurtdışı girişimler oldu
IKYB, finansal sorunlarını çözmek için dışarıda
da bazı hamlelere hazırlanıyor. Enerji kulislerine
göre Kuzey Irak Yönetimi, Türkiye ile enerjide daha
yakından çalışmak istiyor.
Enerji Panorama’nın edindiği bilgilere göre görüşmelerde şu başlıklar ön plana çıkıyor:
îî Kuzey Irak Yönetimi’nin, Türkiye Cumhuriyeti’ne
1 milyar doları aşkın, BOTAŞ’a da 500 milyon dolar (taşınan petrolden doğan bedel) ve özellikle
inşaat sektöründe faaliyet gösteren bazı müteahhitlere de 1.5 milyar dolar borcu bulunuyor.
îî Kuzey Irak Yönetimi, bu borçlara karşılık Türkiye
ile enerjide işbirliğini geliştirmek ve yeni bir düzeye taşımak istiyor.
îî Kuzey Irak Yönetimi, bu borçların kapatılması ve
üzerine birkaç milyar dolar daha verilmesi koşuyla bölgedeki sahalardaki haklarından bir bölümünü Türkiye’ye devretmeyi tartışıyor.

BAŞKA SEÇENEKLER DE VAR
Türkiye’nin kurduğu Turkish Energy Company (TEC),
Kuzey Irak yönetimi ile doğal gaz ve petrol konusunda ortak yürütülecek projeler için görüşüyor.
Tarafların bu amaçla çalışma grupları oluşturduğu
belirtiliyor. TEC’in, Genel Energy’nin bölgede sahip
olduğu doğal gaz sahaları ile de yakından ilgilendiği
kaydediliyor. TEC ile Genel Energy’nin sürpriz bir
ortaklığının da gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Türkiye’nin doğal gazda kaynak ve arz çeşitliliği sağlamasının gerekliliği bilinen bir gerçek. Bu nedenle,
Rusya, İran ve Azerbaycan’ın yanı sıra yeni kaynakların da Türkiye’ye gelmesi arz güvenliği açısından
önemli. Gerek Kuzey Kürt gazı, gerekse de İsrail gazı
bu anlamda en yakın iki kaynak olarak değerlendiriliyor.
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Türkiye dünyanın en büyük
11’inci ekonomisi olabilir

Uluslararası vergi ve denetim kuruluşu
PwC, satın alma gücü paritesine göre
2050 yılı öngörüleriyle ülkeleri sıraladı.
IMF verilerine göre, 2016 yılında 14.
sırada bulunan Türkiye ekonomisi 2050
yılında ise Fransa, İspanya, Kanada gibi
dünya devi ülkeleri geride bırakabilir…

PricewaterhouseCooper (PwC) tarafından hazırlanan “World 2050” başlıklı rapor, ilginç saptamalar içeriyor. Dünyaya yön veren mega trendler
arasında yer alan ekonomik güçteki değişimin
gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki
rolünün artışına işaret eden rapor, konjonktürel,
küresel ve yerel gelişmelere bağlı yaşanan iniş
çıkışlara rağmen gelişmekte olan ülkelerin, dünya ekonomisindeki payını artırmaya devam ettiğini gösteriyor.
Rapora göre gelişmekte olan ekonomiler, dünya
genelinde yaratılan gelir içerisinde payların artırmayı sürdürürken uzun vadeli küresel ekonomik gücün
belirli gelişmiş ekonomilerden uzaklaşması 2050’ye
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kadar olan dönemde devam edecek gibi gözüküyor.
PwC ekonomistlerinin hazırladığı son World in 2050
raporunun önemli bulgularından biri. E7 ülkelerinin
yanı sıra Vietnam, Nijerya, Kolombiya gibi yeni gelişen ülkeler de hızlı büyüme potansiyelleri ile dikkat
çekiyor.
2015 yılında ekonomik büyüklük olarak G7 ülkelerini yakalayan E7 ülkelerinin 2040 yılında G7
ülkelerinin iki katı büyüklüğüne ulaşması mümkün
gözüküyor.
Gerekli adımların atılacağı varsayımı ile Türkiye’nin potansiyeli parlak bir geleceğe işaret ediyor.
Cari fiyatlarla hesaplanan milli gelir ile şu anda dünyanın 17’nci büyük ekonomisi olan Türkiye’nin 2050
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yılına kadar ilk onu zorlayacak noktaya gelmesi
mümkün görünüyor.

“Türkiye rasyonel politikalarla büyümeye
devam etmeli”
PwC’nin her yıl dünya genelinde 1400’e yakın
CEO ile gerçekleştirdiği Küresel CEO Araştırması’na
katılan Türk şirketlerinin CEO’ları ekonomik büyüme
beklentilerinde düşüşe işaret etse de, kendi şirketlerini her duruma hazırlama konusunda her zaman
çok daha inançlı ve deneyimli oldular. Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde “Bu nedenle ekonomik büyüme beklentisi düşüş gösterdiği bir dönemde bile
kendi şirketlerinde büyüme beklentilerinin yüzde 41
gibi iyi sayılabilecek bir oranda olduğunu görüyoruz”
değerlendirmesi yapılıyor.
PwC ekonomistlerinin Türkiye ile ilgili saptamaları şöyle devam ediyor: Zorlu bir yılı geride bırakan
Türkiye, ekonomik performans açısından durağan
bir yıl geçirse de belirsizliklerin sona erdiği ve gerekli yapısal reformların hayata geçirildiği bir ortamda geleceğinin parlak olduğu PwC’nin son çalışması ile de ortaya konuyor. Türkiye, avantajlı nüfus
yapısı ve coğrafi konumu sayesinde uzun dönemde
önemli iş fırsatları sunabilir.
Avrupa’daki en hızlı büyüme potansiyeli ile Türkiye’deki geçici zorlukları aşan ve sabırlı davranan ya-

tırımcılar uzun vadede önemli faydalar elde edebilir.
Önümüzdeki döneme bakacak olursak, küresel ekonomideki karmaşık görünüme ve güvenlik konularının gündemi işgal ettiği mevcut ortama rağmen Türkiye için ilk hedef bu gündemi en rasyonel politikalar
ile yöneterek büyümeden ödün vermeden ilerlemek
olmalı. Esas hedef ise teknolojideki sıçrama, onunla
birlikte gelen dijital dönüşüm ve bunu yönetecek yetenekli insan kaynağına ulaşmak konusunda akılcı
yatırımların yapılması ve belirli bir ekonomik reform
süreci ile Türkiye’nin geleceğe koşusunun hızlanarak devamı olmalı.
Uzun vadede Türkiye için öngörülen iyimser tablonun gerçekleşmesi; Türkiye’nin asıl potansiyelinin açığı çıkması için, Türkiye hikâyesinin ve parlak
geleceğinin tüm dünyada çok daha iyi anlaşılması,
yatırım akışının sürmesi ve yeni yatırımların çekilebilmesi için çok önemli. Bunun için ülkemizin yatırım
ortamının her geçen gün sayısı artan rakiplerinden
çok daha fazla öngörülebilir olması gerekiyor. Bunu
sağlamak üzere tüm konularda özgüveni yüksek bir
şeffaflık sergilenmeli.
Bölgemizdeki sıkıntılı jeopolitik unsurlara rağmen ekonomik büyüme, markalaşma ve endüstriyel
yatırım hedeflerine sıkı sıkı tutunarak büyük adımlar
atmalıyız.

2050’de küresel
ekonomik düzen nasıl
değişecek?
îîYüzde 130
2016-2050 yılları arasında küresel ekonomi yüzde 130 büyüyecek

îîYüzde 3

Türkiye 2050 yılına kadar yüzde 3’ük oranla Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomisi olacak

îîYüzde 50

Küresel ekonominin yüzde 35’ini oluşturan E7
ülkeleri 2050’de yüzde 50’sini oluşturacak

îî11

Türkiye, 2050 yılında dünyanın en büyük 11’inci
ekonomisi olabilir
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TÜRKİYE, 2030’DA İTALYA’YI GEÇEBİLİR
Küresel ekonomik görünümün 2050 yılına kadar nasıl
farklılaşacağını ortaya koyan
PwC’nin 2050’de Dünya Raporu’nda yer alan önemli bazı
bulgular şöyle:
Çin,

ABD’yi en büyük ekonomi olarak geride bıraktı bile
ve 2030 yılından önce dünyanın en büyük ekonomisi
olabilir.
2050

yılına kadar Hindistan, ABD’yi geride bırakarak
ikinci sıraya yükselebilir.
Endonezya,

Japonya ve Almanya gibi ülkeleri geride
bırakarak dördüncü sıraya
ilerleyebilir.
2050

yılından önce dünyadaki en büyük yedi ekonomiden altısı gelişmekte olan
ekonomiler arasında yer
alabilir.
Ekonomik

reformlarda ilerleme kaydedilmesi duru-
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munda Türkiye, 2030 yılından önce İtalya’yı geride
bırakabilir.
Vietnam

2050 yılına en hızlı büyüyen ekonomi olara
20’inci sıraya yükselebilir.
Önemli

yapısal reformları
gerçekleştirdiği
takdirde
Türkiye’nin, 2030 yılında

SGP bazında dünyanın en
büyük 12’inci ekonomisi,
2050 yılında ise 11’inci ekonomisi olması bekleniyor.
Bu
 durumda Türkiye, 2050
yılında SGP bazında GSYİH
büyüklüğü bakımından E7
ülkeleri arasında ikinci sıradaki yerini koruyabilir.

Resmi Seyahat
Acentesi

REPUBLIC OF TURKEY

MINISTRY OF
ENERGY AND
NATURAL RESOURCES

DÜNYA GÜNDEMİ
Esen Erkan

Trump’ın iklim takıntısı,
tüm gezegene karşı

İklim değişikliğini “aldatmaca” olarak
nitelendiren Trump, mart ayında Çevre
Koruma Ajansı (EPA) ziyareti sırasında, Obama
döneminde oluşturulan Temiz Enerji Planı’nın
gözden geçirilmesini isteyen bir kararnameye
imza attı. Enerji santrallerinden çıkan karbon
emisyonlarını azaltma hedefiyle hazırlanan bu
plan kaldırılıp kömür kullanımını destekleyen
yenileri ile değiştirilecek. Anketler küresel
ısınmadan her zamankinden daha çok endişe
duyulduğunu göstermesine karşın Trump, bu
kaygıyı pek de dikkate almıyor...
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Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2015 Paris
İklim Değişikliği Konferansı öncesinde ABD’nin
iklim değişikliğine yönelik taahhüdünü desteklemek için enerji üretiminde fosil yakıtların payını
azaltan ve eyaletlerin karbon emisyonu oranlarını düşürmesi planlanan Temiz Enerji Planı’nı
imzalamıştı. Dünyanın dört bir yanından çevresel politika yapıcılar, ABD’nin 2025 yılına kadar
sera gazı emisyonlarını 2005 yılı seviyelerine
göre yüzde 25’ten daha fazla azaltma taahhüdünü yerine getirmeye kararlı olduğuna inandı. Ta
ki yeni başkan Trump’ın enerji politikaları ortaya
çıkana kadar...
ABD Başkanı Donald Trump, Obama döneminde yürürlüğe giren iklim değişikliği politikalarını
değiştiren bir kararnameye imza attı. “Hükümetim,
kömürle olan savaşa son noktayı koyuyor. Bugün
aldığımız bu kararla Amerikan enerjisi üzerindeki
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kısıtlamaları kaldırmak için tarihi bir adım atıyoruz”
ifadelerini kullanan Trump, ABD’de başkanlığı devraldığı gün, Beyaz Saray’ın web sitesinden “iklim değişikliği” başlığını da kaldırtmıştı. İmzalanan kararname ile kömür üretimini destekleyen ve istihdamı
artıracaklarına dikkat çeken Trump, fosil yakıtların
ekstraksiyonu ve yakılmasıyla ilgili diğer sınırlamaları da kaldırdı. ABD Çevre Koruma Ajansı’nın bütçesi de üçte bir oranında azaltıldı.
ABD’nin iklim değişikliğine yönelik uluslararası
işbirliklerinde dümen kırması ile birlikte, küresel
ısınmayla mücadele etmeye gönüllü görülen ülkenin, Paris Antlaşması’ndan tamamen çıkıp çıkmama
konusunda kararsız hale geldiği ve kilit girişimlerinin sona ereceği konuşuluyor.

Dünyadan Trump’a iklimsel mücadeleye
devam mesajı
Çin, Trump’ı iklim değişikliği konusunda “bencil”
olmakla suçlarken iklim değişikliğini yakın gelecek
için önemli bir küresel tehdit olarak değerlendirmeye devam ettiklerini açıkladı. Çin ile olan ABD ortaklığı, yaklaşık 200 ülkenin Paris Anlaşması’nı kabul
etmesini sağlayan kilit öneme sahip diplomatik bir
gelişmeydi. Dünyanın en büyük iki ekonomisi ve aynı
zamanda karbondioksit yayıcısı olan bu ülkelerden
ABD gelişmiş ülke kategorisinde; Çin ise hızla gelişmekte olan ülkelerden biri ve ABD’nin aksine artık
iklim değişikliği konusunda fiili lider konumunda.
Çinli Lider Xi Jinping Ocak ayında, “Paris Anlaşması’nın iklim yönetimi tarihinde bir kilometre taşı olduğunu” ifade etmişti. Xi Jinping yaptığı açıklamada,
“Bütün taraflar Paris Anlaşması’nı uygulamak için
birlikte çalışmalıdır. Çin, iklim değişikliğiyle mücadele için gerekli adımları atmaya ve yükümlülüklerini yerine getirmeye her zaman devam edecek” dedi.
Benzer şekilde, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu
Kang Mart ayındaki açıklaması ile ABD’nin değişen
rotasını hedef alarak “İklim değişikliği konusunda
diğer ülkelerin politikaları ne olursa olsun, sorumlu
ve gelişmekte olan bir ülke olarak Çin’in iklim değişikliği ile mücadele hedefleri ve politikaları değişmeyecektir” açıklamasında bulundu.
Avrupa Birliği yetkilileri de iklim değişikliği konularında liderlik etme sözü verdi. Politico raporuna
göre, Almanya, Fransa ve İtalya’daki liderlerin hepsi
konunun görüşülmesi için potansiyel bir yer olarak
bu yılki G7 ve G20 toplantılarını bekliyor. Almanya

Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı’nın bilim
konusunda eğitilmesi gerektiğini ve Trump’ın tavrı
sonrasında, iklim değişikliğine insanların neden olduğuna kesinlikle inandığını söylemişti.

Yeni düzenlemeler halk arasında popüler
değil
İklim değişikliği, Obama ve Kanada Başbakanı
Justin Trudeau arasında da önemli bir işbirliği noktasıydı. Kanada Çevre Bakanı Catherine McKenna,
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ABD’nin Çevre Dairesi Yönetici Scott Pruitt ile iletişim halinde olduklarını ve ne olursa olsun iklim mücadelesini ileriye taşıyacaklarını açıklamış olsa da,
küresel iklim değişikliğine şüpheyle yaklaşması ile
tanınan EPA’nın yeni Başkanı Pruitt’in yaklaşımı merak konusu.
Geçtiğimiz mart ayında Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) OECD dışı ilk üye ülkesi olan Hindistan,
küresel ısınma mücadelesinden önce, kendi gelişimleri ile uğraşmaları gerektiğini uzun zamandır vurguluyor. Ancak Trump ile birlikte, Hindistan’ın Enerji
Bakanı Piyush’un açıklamaları da netlik kazandı. Piyush, Hindistan’ın dünyanın herhangi bir yerindeki
siyasi yönelimden etkilenmediğini ya da böyle bir
dikte ile yönetilemeyeceğini vurguladığı konuşması
ile ülkenin temiz enerjiyi ile yola devam edeceğinin
altını çizdi.
Trump tüm bu tartışmalı düzenlemeleri hayata
geçirirken daha fazla Amerikalı’nın küresel iklim
değişikliğinden haberdar olmaya başladığı ve endişelerin arttığı araştırmalara yansıyor. Geçtiğimiz yıl
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Yale ve George Mason Üniversiteleri tarafından yapılan ankete göre, seçmenlerin yüzde 49’u eski başkan
Obama’nın küresel ısınmayı “daha fazla” ele alması
gerektiğini; yüzde 20’si ise “daha az” ele alınmasını savunuyor. Çevre düzenlemelerini gevşetmek
isteyen Trump’a desteğin az olduğu bir diğer anket
şubat ayında Quinnipiac Üniversitesi tarafından yapıldı. 10 seçmeden 6’sı ABD’nin iklim değişikliği için
daha fazla çaba göstermesi gerektiğini düşünürken,
ülkenin bu konuda yeteri kadar fazla şey yaptığını
düşünenler ise yüzde 18 civarında.
Gallup’ın mart ayında yayınladığı anket sonuçlarına göre, Amerikalıların yüzde 45’lik bir oranı, küresel
ısınmayla ilgili “büyük oranda” endişe duyuyor; bu
oran, 2016’da yüzde 37’ydi. Aynı ankete göre, kayıtlı
bilim insanlarının yüzde 71’i küresel ısınmanın yaşandığına; insan faaliyetinden kaynaklandığına (yüzde 68) ve bunun etkilerinin zaten başladığına (yüzde
62) inanıyor. Küresel ısınmanın hayat boyu ciddi bir
tehdit oluşturacağını ve rekor düzeyde yüksek bir seviyede olabileceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 42.
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Dünyanın en zenginleri, en çok kirletenleri
Pew Araştırma Merkezi’nin 2015 yılında yayınladığı ankette, dünyanın dört bir yanındaki insanların
iklim değişikliğinden endişe duydukları ve hükümetlerinden harekete geçmesini istedikleri açıklanmıştı. Aynı araştırmaya göre, kişi başına düşen gelirle
doğru orantılı olan yüksek karbon emisyonu, Afrika,
Latin Amerika ve Asya gibi kişi başına düşen gelirin
ve emisyonun düşük olduğu ülkelerde çok daha fazla endişe yaratıyor. İklim değişikliğinin en çok endişe
yaratan etkilerinin başında ise kuraklık geliyor. Şid-

detli hava olayları, aşırı sıcaklık ve yükselen deniz
seviyesi ise küresel anlamda endişe veren diğer üç
büyük iklim etkisi olarak görülüyor.

Gezegene karşı savaş ilanı
Tartışmaların sıcaklığını koruduğu ve daha çok
konuşulacak bu dünya gündemini, Amerikalı ünlü
aktivist yönetmen ve yapımcı Michael Moore’un yakın zamanda çok ses getiren ifadesi ile tamamlayalım: Başkan Trump’ın Obama’nın iklim değişikliği
konusunda başlattığı her bir düzenlemeyi yıkma kararı, tüm gezegene karşı açık bir savaş ilanıdır.

Kaynaklar: WashingtonPost, Gallup, Independent, Time
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2017/03/29/trumps-rollback-of-obamas-environmental-legacy-is-all-kinds-of-unpopular/
http://www.gallup.com/poll/161645/americans-concerns-global-warming-rise.aspx
http://www.independent.co.uk/news/world/china-accuses-trump-of-selfishness-over-climate-change-a7659046.html
http://time.com/4718258/world-climate-change-donald-trump-epa-response/
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ANALİZ
Fatih Cemil Özbuğday

Trump dönemi enerji politikası ve küresel etkileri

Trump’ın başkanlığı devralmasıyla birlikte ABD’nin enerji politikası ve önceliklerinde
büyük değişiklikler oldu. Trump’ın enerji politikasının temellerini “Önce Amerika
Enerji Planı” (An America First Energy Plan) özetliyor. Bu plan, enerji maliyetlerinin
düşürülmesini, kendi kaynaklarını azami olarak kullanmasını ve Amerika’yı ithal petrole
bağımlılıktan kurtarmayı amaçlayan enerji politikalarının yürütüleceğini söylüyor
Önce Amerika Enerji Planı’nda Obama dönemi
enerji politikasındaki bazı öncelikler yerden yere
vuruluyor. Mesela Obama’nın çok önemsediği
“İklim Eylem Planı” (Climate Action Plan) zararlı ve gereksiz bir politika olarak nitelendiriliyor.
İklim değişikliğiyle mücadele amacıyla ve çevresel kaygılarla yürürlüğe konmuş düzenlemeler,
enerji sektörünün üzerinde yük olarak değerlendiriliyor. Nitekim Trump başkan olur olmaz “İklim
Eylem Planı”, Beyaz Saray’ın internet sitesinden
kaldırıldı.
“Önce Amerika Enerji Planı”nda kaya gazı devrimi desteklenerek milyonlarca Amerikalıya iş imkanı
sağlanacağı ve refahın artırılacağı belirtiliyor. Enerji
üretiminden elde edilen gelirle yeni yollar, okullar,
köprüler yapılacağını ve diğer altyapı yatırımlarının
harekete geçirileceği vurgulanıyor. Planda kömüre
de özel bir önem atfediliyor. Temiz kömür teknolojisi
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desteklenerek can çekişen kömür endüstrisinin ayağa kaldırılacağı söyleniyor.
Planda yerli enerji üretiminin Amerika’nın ulusal güvenlik çıkarlarına hizmet edeceği belirtiliyor.
Yerli üretim ve devreye sokulacak diğer politikalarla
OPEC ve Amerika’nın çıkarlarına düşman olan ülkelerden bağımsız bir enerji kaynağı kullanımına ulaşmanın hedeflendiği vurgulanıyor.

İlk 70 gününde enerjiyle ilgili kararnameler
imzaladı
Trump vaadlerini yerine getirmek için ayağının
tozuyla başkanlık yetkilerini kullandı ve bir dizi kararnameler imzaladı. Bunların içinde enerji ve çevre
politikasıyla ilgili olan ve Trump’ın önceliklerini tüm
dünyaya açıkça gösteren kararlar da var. Trump,
Obama’nın iklim değişikliği ile mücadelede özel
önem atfederek imzaladığı ancak bazı eyaletlerin
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itirazı nedeniyle mahkeme tarafından dondurulan
“Temiz Enerji Planı”nı (Clean Power Plan) durdurdu.
Temiz Enerji Planı, Obama’nın emisyonların 2025 yılında 2005 yılındakinde yüzde 26 daha düşük olması
için devreye sokmak istediği temel düzenlemeleri
içeriyordu.
Trump’ın imzaladıkları arasında Obama döneminde su yollarını kömür madenlerinin atıklarından
korumak amacıyla yürürlüğe konan düzenlemeyi
kaldıran bir yasa da var.
Trump görevinin ikinci gününde ayağının tozuyla Obama döneminde yoğun tartışmalara konu
olan ve Obama’nın çevresel kaygılarla imzalamadığı Keystone boru hattının inşa edilmesini mümkün
kılan kararlara imza attı. Keystone boru hattı, Kanada’dan Amerika’nın güneyindeki körfez bölgesindeki rafinerilere ham petrol taşıyacak. Trump aynı
gün geçtiğimiz yıl durdurulan ve Kuzey Dakota’daki
enerji kaynaklarını Illinois’e taşımak amacıyla inşa
edilen Dakota Access boru hattının da inşa edilmesini onayladı.

İklim değişikliği ile mücadele Trump’ın
gündeminde mi?
Trump’ın başkanlığının ilk 70 günündeki kararları iklim değişikliğinin öncelikleri arasında yer alma-

dığının daha net anlaşılmasını sağladı. Her ne kadar
bu sürpriz değilse de Trump’ın hızlı bir şekilde aldığı
kararlarla iklim değişikliği ile mücadeleyi tamamıyla
bir yana bırakması hem Amerika içerisinde hem de
diğer ülkelerce dikkatle izleniyor. Amerikasız bir küresel iklim değişikliği planının başarılı olması daha
zor.
Trump, işsizlikle mücadelenin iklim değişikliği ile
mücadeleden daha önemli olduğunu bugüne kadar
aldığı kararlarla deklare etmiş oldu. Örneğin Temiz
Enerji Planı ile ilgili kararında Çevre Koruma Teşkilatı’na (EPA) çevre ile ilgili düzenlemeleri ve güvenlik
standartlarını gözden geçirerek bunlardan hangilerinin işgücü için daha fazla olduğunu araştırma görevini verdi.

ABD, Paris Anlaşması’ndaki imzasını çeker
mi?
Bunun cevabını tahmin etmek güç. Trump bu konuda net bir mesaj vermiş değil, karar vermek için
de süresi var. Anlaşmadan çekilmek için en az üç
yıllık bir süre gerekiyor. Ancak Trump’ın vadettiği ve
devreye soktuğu politikalar bu anlaşmadan çekilmese dahi, Amerika’nın anlaşma kapsamında verdiği sözlere bağlı kalmayacağını açıkça gösteriyor. Ne
de olsa böyle bir durumda Amerika’ya uygulanabile-
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cek bağlayıcı bir yaptırım yok.

Trump’ın enerji politikasının küresel etkileri
neler olabilir?
Trump’ın iklim değişikliğini göz ardı eden, enerji
güvenliğine ve fosil kaynakların üretimine odaklanan enerji politikasının küresel etkilerinin olması
kaçınılmazdır. En önemli etki emisyonların azaltılması ile ilgili olacak. Amerikasız bir Paris Anlaşması
topal bir anlaşmaya dönüşecek. Paris Anlaşmasının
devreye girmesinde Amerika ve Çin’in liderliği ve
Obama’nın Temiz Enerji Planı gibi düzenlemeleri
devreye sokarak elini taşın altına koymasının büyük
rolü olmuştu. Ne de olsa Amerika, Çin’den sonraki
en büyük emisyon salıcısı.
Çin ve Avrupa Birliği halihazırda Paris Anlaşması’na sadık kalacaklarını gösteren açıklamalara
devam ediyor. Yine de uzun vadede Trump’ın enerji poltikasının iklim değişikliği ile mücadelede ve
yenilenebilir enerji kaynakları teknolojileri ya da
elektrikli araç teknolojileri gibi alanlarda olumsuz
etkileri olabilecek. Bakalım Elon Musk’ın Trump’ın
danışmanları arasında yer alması elektrikli araçların özellikle Amerika’da politik engellerle karşılaşmasını önleyecek mi?
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Trump’ın enerji kaynaklarında bağımsızlık, enerji
güvenliği ve istihdamı özendirme öncelikleri doğrultusunda yürüteceğini beyan ettiği enerji politikası, diğer büyük ülkelerde de tepkisel olarak benzer
politikaların benimsenmesine neden olursa sadece
enerji kaynaklarının uluslararası ticareti değil, iklim
değişikliği ile mücadele politikası da büyük yara alır.

ABD-Çin arasında kömür savaşları
ABD en büyük ikinci kömür üreticisi. Çin ise küresel kömür üretiminin neredeyse yarısını gerçekleştiriyor. Tüketimde de benzer bir tablo var. Bu iki
ülkeyi, Hindistan takip ediyor. Örneğin Hindistan’ın
kömür yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek için ciddi finansman ihtiyacı var ki bu finansmanın sağlanmasında Amerika’dan beklentileri büyük. Amerika’nın, Hindistan’ın enerji finansmanında
rol oynamayı reddetmesi zaman içerisinde belki de
emisyon salımında Çin’i bile geçebilecek olan Hindistan’ın temiz kaynaklara yönelmesini belki de
engelleyecek. Çin’in de ABD’ye benzer politikalara
yönelmesi son yıllardaki uluslararası konsensüsü
tersine çevirebilir. Neyse ki Çin’in hava kirliliğini de
dizginleme çabası ve yeni teknolojilerde öncü olma
arzusu en azından kısa vadede teskin edici.
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Her şeye rağmen Çin ve Avrupa Birliği gibi ülke
ve bölgeler şimdilik üzerlerine düşeni yapacaklarını söylüyorlar. Amerika’daki eyaletlerden bir kısmı
dahi Trump’ın politikalarına uymayacaklarına ve Temiz Enerji Planı’na sadık kalacaklarını deklare etti.
Kaliforniya eyaletinin kendine özel yasalarla verilmiş olan hakları kullanarak bugünküne benzer politikaları değiştirmeksizin uygulamaya devam etmesi
bekleniyor.
Yenilenebilir enerji kaynakları hala teşvik edilse
de diğer kaynaklarla bir ölçüde rekabet edebilir hale
geldiklerinden Trump dönemi enerji politikaları, bu
teknolojilerin cazibesini azaltsa da onları bitirmeyecektir. Çin gibi büyük ülkelerin elektrikli araç sayısı
ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili etkileyici
hedefleri, ABD’nin muhafazakar politikalarının etkilerini bir ölçüde dizginleyebilir.
Trump’ın politikalarının uzun vadede LNG ticaretine de bir dizi etkisi olabilir. Artması muhtemel gaz
üretimi ABD’nin LNG ihracatını artırırken global LNG
fiyatlarını da düşürme ihtimali yok değil.

Sonuç olarak Trump’ın enerji politikası sadece
ABD’de değil tüm dünyada gündem olmaya devam
edecek. Bu politikanın en büyük zararı, küresel iklim değişikliği politikasına olacak gibi duruyor. Kyoto
Protokolü’ndeki kötü deneyimden sonra Paris Anlaşması da başarısız olursa iklim değişikliği ile mücadele için uluslararası bir eylem planı hazırlamak
daha da zor olacak.

Kaynak: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-coal.pdf
Linkler:
https://www.whitehouse.gov/america-first-energy
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38695593
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/03/28/presidential-executive-order-promoting-energy-independence-and-economi-1
https://www.nytimes.com/2017/03/28/climate/trump-executive-order-climate-change.html?_r=0
http://www.theenergycollective.com/desmog/2401485/donald-trump-jeopardizes-americas-global-position-reversing-u-s-climate-policy
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Küresel Enerji Mimarisi
Raporu Değerlendirmesi

WEF tarafından yayımlanan “Küresel Enerji Mimarisi Performans
Endeksi Raporu” ilginç saptamalara sahip. Ülkeleri çeşitli kriterlere göre
değerlendiren rapor, başarılı bir enerji politikası için önerilerde de bulunuyor.
Türkiye’ye de yer verilen raporda göz ardı edilen çevre ve kişilere bağlı enerji
politikaları eleştiriliyor...
Enerji sektörü, dünyanın son yıllarda en hızlı dönüşen ve en çok yatırım alan ve daha fazla alma
ihtiyacı da sürekli artan sektörleri arasında. Öyle
ki, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) bir çalışmasına göre, enerji sektörüne, 2035 yılına kadar
küresel çapta 48 trilyon dolar yatırım yapılması
gerekiyor. 1 Hem teknolojik değişimin hem iklimsel kısıtların hem de sosyo-ekonomik sorunların
dayattığı değişim gerekliliği, yatırım ihtiyacını
tetikleyen temel unsur. Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum) hazırladığı ve
22 Mart’ta yayınlanan “Küresel Enerji Mimarisi Performans Endeksi Raporu” (Global Energy
Architecture Performance Index Report) bu gereklilikleri, 18 kıstas üzerinden 127 ülke bazında
değerlendiriyor. Türkiye için de ilginç sonuçların
olduğu çalışma Jamaika, İsveç ve Uruguay enerji
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sektörlerinin ortak özelliklerini tespit etmesi bakımından da dikkat çekici.
‘Ekonomik büyüme ve kalkınma’, ‘çevresel sürdürülebilirlik’ ve ‘enerji erişimi ve güvenliği’ alt alanlarında değerlendirme yapan raporun temel bulguları
arasında öne çıkanlardan biri, enerji dönüşümünde
en başarılı ülkelerin, her çeşit ve boyutta olabildiğinin ifade edilmesi. Sayılan beş ülkeyi bir araya getiren ortak özellik de işte bu. Ekonomik gelişmişlik,
yüzölçümünün küçüklüğü ve nüfusun azlığı gibi etkenler, ülkelerin enerji dönüşümünde daha başarılı
olmasına katkı yapıyor olsa da, endeksin en iyi 15
ülkesi arasında, Uruguay, Kosta Rika ve Kolombiya
gibi, bu kalıplara uymayan ülkeler de mevcut.
Endeksin ilk üç basamağını sırasıyla, İsviçre, İsveç ve Norveç oluşturuyor; Türkiye ise Şili ve Bul-
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garistan arasında 41’inci sırada yer alıyor. Raporun
değerlendirmesine göre, en büyük enerji tüketicileri
nispeten zayıf bir performansa sahip. Raporda Japonya 45, Rusya 48, Amerika Birleşik Devletleri 52,
Hindistan 87 ve Çin 92’inci sırada bulunuyor. Raporun detaylarında dikkate şayan sonuçlar da var.
Enerji erişimi ve güvenliği açısından ilk iki sırayı,
petrol/doğal gaz ihracatının liderleri değil, Norveç ve
Danimarka alıyor. Çevresel sürdürülebilirlik alanında İzlanda ve Mozambik ilk ikiyi paylaşırken, raporun asıl sürprizi, enerji sektörünün ekonomik büyüme ve kalkınmaya etkisi alanında, Arjantin’in birinci,
Peru’nun ikinci sırada olması.

Başarılı bir politika için üç öneri
Çalışmada küresel enerji mimarisinin, çevresel
ve sosyo-ekonomik gerekliliklerin dayattığı seviyenin daha altında bir hızla değişmekte olduğu iddia
ediliyor ve daha başarılı bir enerji politikası için üç
önemli ilke öne sürülüyor. Öncelikle, uzun dönemli
bir stratejinin belirlenmesi ve ona bağlı kalınması
gerektiği vurgulanıyor. Enerji sektöründeki süreçlerin uzunluğu dikkate alındığında, bütün paydaşların uyum sağlayabilmesi ve özellikle de finansal
akışların ayarlanabilmesi için enerji politikalarının,
istikrarlı ve öngörülebilir bir şekilde uygulanması
gerekiyor. Yani, değişen hükümetler/bakanlar ile değişmeyecek, uzun erimli bir stratejinin uygulanmasına vurgu yapılıyor. İkinci olarak, azami etkinin elde
edilmesi için doğru bir kamu-özel sektör ortaklığı
modeli oluşturulmasının önemine dikkat çekiliyor.
Üçüncü olarak, enerji politikalarının esnek ve çok

paydaşlı olması tavsiye ediliyor.
Her ülke şartlarının farklı olduğu gerçeğinden
hareketle rapor, ülkelerin kendi yapılarına uygun çözümler bulması gerektiğini savunarak karar alma
süreçlerinin, çok taraflı işletilmesi önerisinde bulunuyor. Aslında Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya
Bankası tarafından her ülkeye standart bir liberalleşme reçetesinin tavsiye edildiği neo-liberal dönüşümün geldiği nokta itibarıyla tek bir reçete olmadığını savunması, bir zamanların meşhur kavramı olan
Washington Oydaşması’nın (Washington Consensus)
çoktan unutulduğunun bir diğer itirafı gibi.2

Türkiye: Göz ardı edilen çevre, kişilere bağlı
politika
Çevre, Rapor, Türkiye açısından değerlendirildiğinde genel sonuç, Türkiye’nin “orta ölçekli yükselen
güç” statüsünün bir kez daha teyidi oluyor. Türkiye,
0,78 puanı ile neredeyse tam dünya ortalamasındayken, alt alanlarda aldığı puanlar incelendiğinde
Türkiye’nin enerji politikasındaki öncelikleri net bir
şekilde tespit edilebiliyor. Maalesef çevresel kaygıların, politika öncelikleri arasındaki zayıf konumu da
bu tespitte yerini alıyor.
Türkiye açısından en temel mesele, uzun dönemli strateji üretilemiyor ve üretilenlerin de uzun dönemli olarak uygulanamıyor olması. Ne yazık ki, bugüne kadar enerji dışı birçok alanda da orta ve uzun
vadeli stratejik planlar yayınlandı; ancak bu stratejiler her hükümet ve bürokrat değişimi ile birlikte hükümsüz hale geldi. Tarihsel tecrübe, Türkiye’de takip
edilen siyasetlerin, kişilerle kaim olduğunu gösteriyor. Bunun birçok sebebi tartışılabilir olsa da, altta
yatan ana sorun, karar alma çevrelerinin çok dar
olması. Türkiye açısından diğer bir sorun, yine raporun da tespit ettiği gibi, uzun dönem içerisinde yapılacak seçimlerin, siyasetçiler ve onların siyasetleri
üzerindeki etkisi. Bu başlıkta da özellikle elektrik ve
doğal gaz piyasasındaki serbestleşme süreçlerinde,
seçim siyasetinin, ekonomik rasyonaliteyi bozucu
etkisi örnek verilebilir.
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Enerjinin şekli değişti:
“3 Boyutlu Baskı Teknolojileri”

Geleceğin en önemli teknolojileri arasında
gösterilen 3 boyutlu yazıcılar için bahsi
geçen “gelecek” artık hiç de uzak sayılmaz.
Neredeyse tüm mekanik parçalar için
kullanılabilen üç boyutlu yazıcılar, yeni ürün
tasarımı yapılmasına, malzeme atıklarının
azaltılmasına, enerjiden tasarruf edilmesine
ve ürünlerin piyasaya sürülmesi için gereken
sürenin kısaltılmasına kadar pek çok fayda
sunuyor. Artan faydalarının yanında, ürün
güvenliği ve kalitesi konusundaki tartışmalar
da sürüyor...
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“Katkı imalatı” olarak da adlandırılan 3 boyutlu
(3 Dimension-3D) yazıcılar, dijital bir dosyaya
dayalı olarak gereken yere minik katman malzemeleri ekleyerek bir nesne oluşturma sürecini tanımlıyor. Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD)
programları ile bilgisayar ortamında modellenen
tasarımların yazıcıdan somut bir obje olarak çıkabildiği 3 boyutlu baskı çalışmalarının geçmişi,
80’li yıllara uzanıyor. 2010’lu yıllara gelindiğinde
adından daha sık bahsedilir olsa da ilk 3 boyutlu yazıcı 1984 yılında Mühendis ve Fizikçi Chuck
Hull’ın 3D Systems firması tarafından üretildi.
Katkı imalatının arkasındaki temel fikir, yeraltı
kaya oluşumlarından kaynağını alıyor. Düzenli aralıklarla damlayan suyun sarkıt ve dikitler oluşturmak için ince tabakalar halinde mineraller bırakmasına benzer şekilde, daha modern bir masaüstü
yazıcısı tasarlanmış. Değişik türlerde ve tekniklerde
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baskı yapabilen 3 boyutlu yazıcılardan en yaygın
olanı, bilgisayarda hazırlanan üç boyutlu bir nesnenin sanal olarak katmanlara bölünmesine, her bir
katmanının eritilen ham maddenin dökülmesi ile üst
üste gelecek şekilde basılmasına dayanıyor. Ayrıca
herhangi bir objeyi 3 boyutlu tarayıcılarla tarayıp sanal ortama üç boyutlu tasarım olarak geçirmek de
mümkün. 3 boyutlu baskılar birçok türde hammaddenin kullanılması ile yapılabiliyor. En yaygın kullanılan hammaddeler ise PLA ve ABS adi verilen sert
plastikler.

3D baskı endüstrisi 2020 yılında 21 milyar
doları aşacak
2020 yılına kadar dünya çapında 21 milyar doları aşması beklenen 3 boyutlu baskı teknolojileri için
günümüzde pek çok büyük şirket yatırım çalışmaları
yapıyor. Siemens, Slovenya’daki bir nükleer santral
için 3 boyutlu yedek parça basıldığını yakın zamanda duyurdu. Ford Motor araçlarında, silindir kafaları,
fren rotorları, vites topuzları ve havalandırma delikleri gibi birçok parçanın prototipini yapmak için 3D
baskı kullanıyor. NASA’nın roket motoru enjektörlerini 3D yazıcıdan ürettiği ve geçmişte üretilen enjektörlere göre 3D baskıda üretilen roket motoru enjektörlerinden 10 kat fazla itme sağladığı ve sıcaklığa
dayanıklı olduğu kanıtlandı.
Artık evlere tam anlamıyla girmesi için gün sayılan bu teknoloji, 10 yıl öncesine kadar yüksek ma-

liyetleri ile hatırlansa da internetten 3D yazıcı satın
alınabilen bir dönemdeyiz. 1.000 dolardan daha düşük maliyetlerle yazıcı sahibi olmak mümkün. Yakın
bir tarihte, ABD merkezli start-up şirketi New Matter
2014 yılında sınırlı sayıda ürettiği 3 boyutlu yazıcılarını birim fiyatını 149 dolardan piyasaya sürmüştü.
Henüz bazı modellerin ön sipariş usulü satıldığını ve
bu karmaşık makinelerin kurulumundaki hassaslık
ve yüksek talep nedeniyle gelecek yıla kadar bekleme olasılığı olduğunu da belirtelim. Ayrıca bilgisayar
ortamında 3D tasarım yapmak zor ve deneyim gerektiren bir işlem olduğu için birçok 3D yazıcı kullanıcısı başkalarının hazırladığı tasarımları bilgisayarına indirip kullanmayı tercih ediyor. Shapeways,
Thingiverse gibi web siteleri üzerinden baskıya
hazır üç boyutlu tasarımlar ücretsiz olarak indirilip
basılabiliyor.

Prototipleme, ürün geliştirme ve
yenilikçilik şirketlerin 3 boyutlu
baskı yapmaya çalıştıkları en
yaygın üç neden olarak öne çıkıyor.
Yakın zamanda yapılan Gartner
araştırmasında ankete katılanların
yüzde 37’si kurumlarında yalnızca
bir adet 3 boyutlu yazıcıya sahip
olduklarını belirtirken yüzde 18’i
ise 10 veya daha fazla yazıcıya
sahip. Kuruluş başına düşen
ortalama yazıcı sayısı ise 5.4
civarında
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Kutu 3D Baskı Teknolojilerinin
Kullanıldığı Çeşitli Alanlar:
Havacılık
Mimari
Otomotiv
Mühendislik
Tıp, yapay organ üretimi
İmalat sanayi ve ürün tasarımı
Sanat, moda, takı tasarımı
Araştırma ve Eğitim
Hobi ve ev ürünleri
Enerji sektörünün 3 boyutlu teknolojileri:
Daha verimli, daha az karmaşık ve ucuz olan 3
boyutlu solar hücreler, geleneksel fotovoltaik (PV)
modellerine göre daha fazla güneş ışığı yakalayabiliyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ndeki (MIT)
araştırmacılar 3 boyutlu güneş panellerinin, geleneksel güneş panellerinden yaklaşık yüzde 20 daha
verimli olduğunu ve bu hücrelerde absorbe edilen
güneş miktarının daha da artabileceğini kanıtlamaya çalışıyor.
3 boyutlu fotovoltaiklerin başka bir faydası da
maliyet. Kurulum güneş enerjisi için baskın bir maliyet iken, 3 boyutlu baskının, cam, polisilikon veya
indiyum gibi masraflı ve hassas malzemelerinin ola-
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sı verimsizliklerini ortadan kaldırarak üretim maliyetlerini yüzde 50 düşürebileceği tahmin ediliyor. 3
boyutlu baskı hemen hemen her yerde gerçekleştirilebileceğinden geleneksel PV’nin nakliyat masraflarını da hafifletebilir.
Diğer bir fayda, düşük ağırlık ve boyut için söz
konusu. Çoğu kişi, güneş enerjisini daha çok evler
için kullanılabilir bir güç kaynağı olarak düşünür.
Aslında, 3 boyutlu baskı sayesinde pahalı camdan
ziyade, kağıt, plastik veya kumaş üzerine basılabilen
son derece ince güneş pilleri üretilebiliyor ve daha
hafif, esnek güneş panelleri oluşturma konusunda
fırsat sunuluyor. Özellikle, giyilebilir yüksek teknoloji
giysiler ve gelecekteki elektronik ürünler için daha
büyük olumlu etkiler beklenebilir.

▶ Enerjinin şekli değişti: “3 Boyutlu Baskı Teknolojileri”

Petrol ve gaz aramalarında vakit kaybı
azalıyor
Petrol ve gaz sektöründeki pek çok firma, 3 boyutlu yazıcılardan üretilen plastik ve metal prototipleri kullanarak eskiden 12 hafta sürebilen bekleme
süresini 12 saate indirebiliyor. 3 boyutlu prototipleme büyük sermayeli petrol ve gaz projelerinin geliştirilme ve yeniden düzenleme sürecinde zaman
kazandırıyor. Üretim organizasyonları ve portföyü
daha kolay bir şekilde özelleştirilip değiştirilebiliyor.
Önümüzdeki 10 yılda değişim hızının ve 3 boyutlu uygulamaların petrol ve gaz şirketlerinin tedarik
zincirinde, yeni kaynak ve pazar hedeflerinin gittikçe artması bekleniyor. ABD’li enerji mühendisleri
birkaç yıldır hidrolik kırma tekniklerini geliştirmek
üzere, 3 boyutlu kaya simülasyonları kullanılarak
akış modellemesi yapıyor.
Rüzgarın gücünden başka hiçbir şeye ihtiyaç
duymadan enerji elde edebileceğiniz 3 boyutlu baskı
modelleri oldukça çeşitli; yerçekimi ile depolanmış
rüzgar enerjisi, bisiklet için rüzgar şarj cihazı, triforce uçurtma, taşınabilir rüzgar enerjili USB şarj cihazı, klopotec, dikey rüzgar türbini ve plastik şişeler
ile yel değirmeni 3 boyutlu olarak en sık üretilenler.
ABD’de Enerji Bakanlığı, rüzgar türbini bıçaklarını
yapma maliyetini yüzde 5 oranında azaltacak 3 boyutlu baskı teknolojisi için geçtiğimiz yıl yatırımlara başladı. Ajansın Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir
Enerji Ofisi, sistemleri incelemek ve rüzgar türbini
bıçaklarını üretmek için şimdiye kadar 1 milyon dolar yatırım yaptıklarını açıklandı. Yetkililer, bu teknoloji ile geçen yıllara oranla 75 milyon dolarlık bir
tasarruf sağlanabileceğini tahmin ediyor.
Rüzgar türbini bıçakları genellikle her biri 10 milyon dolara mal olan kalıplar kullanılarak üretiliyor.
Yaklaşık 1.000 bıçak yapmak için tasarlanan kalıplar
bazen hedefe ulaşmadan önce geçerliliğini yitirebiliyor ve bu da üretim masraflarını artırıyor. 3 boyutlu
baskı teknolojileri sayesinde istenilen şekle göre ve
daha verimli üretimin yapılabileceği hesaplanıyor.

“3D Yazıcı: Sanal bir plan veya hareketli bir yazılım
izleyerek cam, silikon, plastik, reçine ve seramik gibi
materyallerin katman katman biriktirilmesi yoluyla
imalatı oluşturan akıllı bir yazıcıdır”

TASARIM VE GÜVENLİK
SORUNLARI ÇÖZÜLMEDEN TAM BİR
GEÇİŞ MÜMKÜN DEĞİL
3 boyutlu baskı teknolojileri şirketler için imalatta
devrim yaratma potansiyeline sahip ama özellikle
enerji alanında daha çok kullanılabilmesi için ürün
güvenliği ve kalitesi önemli başlıklar. Bazı 3 boyutlu
yazıcılardan imal edilen parçalar başarısız sonuçlar
doğurabiliyor. Kalite ve sertifika güvenceleri henüz
tam anlamıyla sağlanmayan bu tip üretimlerin arızaya neden olmasını önlemek için çeşitli kısıtlamaların uygulanması şart.
Özellikle, enerjiye özgü yüksek basınçlı ve sıcaklıktaki ortamlar için henüz tam anlamıyla 3 boyutlu bir
imalata geçiş zor görünse de, daha az hammadde
kullanımı ve üretim aşaması gerektiren yazıcılar,
yeni şekiller ve daha hafif parçalar üretmeye olanak
sağlıyor. Bitmiş ürünlerde ham maddenin yaklaşık yüzde 98’inin harcanması ve geleneksel imalat
süreçlerine kıyasla, daha düşük enerji tüketimi anlamına gelen bu teknoloji, hızla gelişmeye devam
ediyor.

Kaynaklar:
“How 3D printing could revolutionise the solar energy industry” www.theguardian.com
“3D Printing Market Forecasts And Estimates” www.forbes.com
“Sanayi Üretiminde Çığır Açan Teknolojiler Üç Boyutlu (3D) Yazıcılar” www.anahtar.sanayi.gov.tr
“U.S. Backing 3D Printing to Develop Cheaper Wind-Turbine Blades” www.bloomberg.com
“A new dimension of opportunity-3D printing’s potential for the energy industry” www.accenture.com
“How 3D Printers Work” www.energy.gov
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Artan yenilenebilir enerji
yatırımları elektrik
piyasalarını nasıl
etkileyecek?
Gelecek 5-10 yıl içinde, elektrik piyasasını şekillendirecek önemli güçler yenilenebilir enerji, esnek
üretim ve depolama teknolojileri olacak. Yakın gelecekte piyasada sadece çok rekabetçi baz yük
santralleri, esnek üretim kabiliyeti ile hızla devreye girip çıkabilen dolayısıyla da dengeleme hizmeti
verebilecek sistemler ve enerji depolama sistemleri varlığını sürdürecek...
Son 10 yılda, yenilenebilir enerji üretim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak, bütün
dünyada yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı önemli ölçüde arttı. Örneğin, Avrupa
Birliği’nde 2016 yılında gerçekleşen 24.5 GW yeni
enerji yatırımının, 21.1 GW’ını (yaklaşık yüzde
86’sını) yenilenebilir enerji yatırımları oluşturdu.1
Bu yatırımlara paralel olarak Avrupa Birliği, yenilenebilir enerjinin toplam üretim içindeki payını
2020 yılına kadar yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyor.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi
1 https://www.theguardian.com/environment/2017/
feb/09/new-energy-europe-renewable-sources-2016
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içindeki payının hızla artmasıyla beraber, Türkiye’de
ve dünyada elektrik piyasaları ciddi bir değişimin
eşiğine geldi. Yenilenebilir enerji yatırımlarının sabit
maliyetleri yüksek, fakat marjinal işletme maliyetleri neredeyse sıfırdır. Gün öncesi piyasasında (GÖP)
‘merit order’a en alttan girerek, fiyatından bağımsız
sürekli bir arz oluşturur. Dolayısıyla, GÖP’te oluşan
üretici fiyatlarını azaltıcı yönde bir etkisi vardır. Ancak bu durum tüketici fiyatlarının da azalacağı anlamını taşımaz. Aksine tüm dünyada olduğu gibi
yenilenebilir enerji teşvikleri neticesinde oluşan
maliyetler, son tüketiciye yansıtıldığı için tüketici fiyatları artar.

▶ Artan yenilenebilir enerji yatırımları elektrik piyasalarını nasıl etkileyecek?

Şekil 1: Türkiye’de YEKDEM maliyetinin zaman içindeki gelişimi

Sonuç olarak, yenilenebilir enerji yatırımları
piyasadaki üretici fiyatlarını azaltırken, tüketici fiyatlarını da artırıyor. Örneğin, Türkiye’de 2016 yılında üretici fiyatları (GÖP fiyatları) 13,5 krş/kWh iken
YEKDEM maliyeti 2,55 krş/kWh olarak gerçekleşti.
2017 yılı için ise YEKDEM portföyünde yüzde 17’lik
bir artışla YEKDEM maliyetinin 4.10 krş/kWh’a ulaşması bekleniyor. Yüzdesel olarak bu maliyet, üretici
fiyatlarının yüzde 30’una karşılık geliyor.
Bununlar beraber, yenilenebilir enerji yatırımlarının tüketici fiyatlarına olan net etkisi YEKDEM
maliyetinden daha düşük, zira yukarıda açıklandığı
üzere yenilenebilir enerji yatırımları üretici fiyatlarını da azaltıyor. Örneğin Türkiye’de yüzde 25 kapasite faktörüne sahip 1000 MW’lık bir yenilenebilir
enerji üretim tesisi, üretici fiyatlarını yaklaşık olarak
0,4 krş/kWh azaltır. Dolayısıyla yenilenebilir enerji yatırımlarının tüketici fiyatlarına etkisi YEKDEM
maliyetinin çok daha altındadır. Özellikle son yıllarda yenilenebilir enerji ihalelerinde oluşan fiyatların
piyasa fiyatlarına yakın gerçekleşmesi ile beraber,
yenilenebilir enerjinin tüketici fiyatlarına olan etkisi
giderek azalıyor.
Yenilenebilir enerji yatırımlarının asıl önemli etkisi, üretici fiyatları üzerindedir. Ülkemizde kurulacak
her 1000 MW’lık yenilenebilir üretim tesisi (Yüzde
25 kapasite faktörü varsayımı ile) üretici fiyatlarını
0,4 kr/kWh azaltıyor. Bu durum Avrupa Birliği’nde
de çok net bir şekilde görülüyor. Örneğin Cludius ve
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▶ Artan yenilenebilir enerji yatırımları elektrik piyasalarını nasıl etkileyecek?

Şekil 2: Avrupa’daki ortalama üretici fiyatlarının zamanla değişimi*

*

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0769

ark. (2014) yenilenebilir enerjinin Almanya’da 2012
yılında “merit order”a olan etkisini 10€/MWh olarak
hesapladılar. Oransal olarak, bu durum üretici fiyatlarını yüzde 20 azaltıyor.2 Aynı çalışma, 2016 yılı için
yenilenebilir enerjinin fiyatlara etkisinin 16€/MWh’e
kadar çıkacağını da hesaplıyor. Son 10 yılda, Avrupa’da üretici fiyatlarının gerilemesinde yenilenebilir
enerjinin önemli bir payı var. Şekil 2’de Avrupa’daki
ortalama üretici fiyatlarının zamanla değişimini gösteriliyor. 2011 yılında ortalama 55 €/MWh olan fiyatlar 2016 yılında 35€/MWh’e kadar gerilemiş. 2008
yılına göre fiyatlardaki düşüş yüzde 70’e yaklaşmış.
Türkiye’de de benzer bir durum yaşanmakla beraber, fiyatlardaki düşüş daha makul seviyelerde...
Üretici fiyatlarındaki gerileme, öncelikle konvansiyonel enerji üretim tesislerini tehdit ediyor. Pek
çok doğal gaz kombine çevrim santralinin ve kömür
santralinin bu fiyat seviyelerinde –teşvik olmaksızın- rekabet edebilmesi oldukça zor. Bunun sonucu olarak da ülkemizde pek çok doğal gaz kombine
2 Cludius, Johanna, et al. “The merit order effect of wind
and photovoltaic electricity generation in Germany 2008–
2016: Estimation and distributional implications.” Energy
Economics 44 (2014): 302-313.
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çevrim santrali üretime ara vermek durumunda kaldı. Ancak bu durum, büyük bir piyasa tekâmülü öncesinde sadece bir başlangıç niteliğinde. Ülkemizde
güneş enerjisinden üretim sadece yüzde bir civarında. Önümüzdeki yıllarda bu oranın hızlı artması
ve yüzde 10 düzeylerine çıkması beklenmeli. Ayrıca
güneş enerjisi puant saatlerde sisteme gireceği için,
puant saatlerde önemli kayma ve azalmalara neden
olacaktır (Kaliforniya örneğinde olduğu gibi).
Sonuç olarak, özellikle eski teknoloji doğal gaz
santrallerinin yakın gelecekte baz yük ya da “peaker” olarak üretim yapmasının imkansız olacağı
öngörülebilir. Üretici fiyatlarındaki bu düşüş, kömür
santrallerini dahi tehdit edecek duruma gelecektir.
Önümüzdeki 5-10 yıl içinde, elektrik piyasasını şekillendirecek önemli güçler yenilenebilir enerji, esnek üretim ve depolama teknolojileri olacaktır. Yakın
gelecekte piyasada sadece çok rekabetçi baz yük
santralleri, esnek üretim kabiliyeti ile hızlıca devreye girip çıkabilen dolayısıyla da dengeleme hizmeti
verebilecek sistemler ve enerji depolama sistemleri
varlığını sürdürecektir. Enerji Panorama’daki gelecek yazılarımda bu konuyu daha detaylı incelemeye
devam edeceğim.
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Türkiye için ‘yeşil gücümüzü’
ortaya çıkarmalıyız

Ülkenin, şirketlerin, bireylerin karbon ayak izini
azaltarak sürdürülebilir bir dünya için çalışan
SÜT-D, 4. Karbon Zirvesi’ni 26 Nisan’da yapacak.
SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu,
zirvede yeni teknolojilerin yanı sıra kamu
kurumlarının bu alandaki çalışmaları ve
şirketlerden örneklerin anlatılacağını söyledi.
Karaosmanoğlu zirvenin “Türkiye’nin yeşil
gücünü harekete geçirmek” için önemli bir adım
olduğunu da vurguladı...
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Kendi alanında tanınmış akademisyenler, iş dünyası temsilcileri ve kamu kuruluşlarında çalışan
uzmanlar tarafından çalışmalarına 2013 yılında
başlanan ve 2014 yılında kurulan Sürdürülebilir
Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) dördüncü kez
düzenlenecek olan İstanbul Karbon Zirvesi’nin
hazırlıklarını sürdürüyor. 26 Nisan tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel
Kültür Merkezi’nde yapılacak olan zirvenin önemi
her geçen gün artıyor. Özellikle Paris İklim Anlaşması’ndan sonra ülkelerin sürdürülebilir bir
dünya konusunda verdiği taahhütler, bu alandaki
çalışmaların da yoğunlaşacağının sinyali. Bu yıl
da konusunda uzman yerli ve yabancı isimlerin
katılacağı zirve öncesi SÜT-D Başkanı Prof. Dr.

▶ Türkiye için ‘yeşil gücümüzü’ ortaya çıkarmalıyız

Filiz Karaosmanoğlu ile bir araya geldik. Karaosmanoğlu hem zirvenin programı hem de önemi
hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Sayın Karaosmanoğlu sektörün yakından
tanıdığı bir akademisyensiniz ancak yine de
kısaca sizi tanıyarak başlamak istiyoruz...
İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği
bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimimi yaptım. Doktora sonrası araştırma çalışmamı
Kanada Nova Scotia Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra Kimya
Mühendisliği Enerji Teknolojisi bilim dalında doçent
unvanı aldım. Biyoyakıt teknolojisi, temiz üretim teknolojileri üst başlığı ile doğa dostu yağlama yağları,
atık yönetimi ve yaşam döngüsü değerlendirmesi
konularında çalışıyorum. Başta SÜT-D olmak üzere
çeşitli sivil toplum örgütlerinde etkin görev yapıyorum ayrıca Dünya Gazetesi, Petrotürk-Green Power
ve Madeni Yağ Dünyası dergilerinde yazıyorum.

Karbon Zirvesi’ne öncülük eden SÜT-D’nin
kuruluş süreci ve hedefleri hakkında bilgi
verebilir misiniz?
1. İstanbul Karbon Zirvesi için 2014 yılında İTÜ’de
bir araya gelen akademisyen, kamu ve iş dünyası temsilcileri ve öğrencilerin kurduğu SÜT-D, yeşil yakalı kadınların çoğunlukta olduğu bir dernek.

Üyelerimizin yüzde 75’i kadın, yüzde 60’ı ise 35 yaş
altında. SÜT-D yeni, ancak hızla yaygın etkiler yaratmış bir dernek. Sürdürebilir üretim-tüketim-hizmetin olduğu her alanda, daha temiz teknolojileri,
kaynak verimli kullanarak, kaynakları da gelecek
nesiller için daim kılarak, diğer deyişle sürdürülebilir gerçekleştirmek hedefi için uğraşıyoruz. Öncelikli
seçtiğimiz etkinliklerle geniş bir yelpazede topluma
ulaşıyoruz. Okul öncesi minikler de dev üreticiler de
bizim hedef odaklarımız. Çünkü sürdürülebilirlik her
şeyden önce kişinin yaşam kültürünün bir parçası.
Evde, işte, okulda, diğer deyişle insanın olduğu her
yerde sürdürülebilir üretim-tüketim-hizmet için ülkemizde bilgi ve kapasite oluşturma ve farkındalık
artırmak için gayret gösteriyoruz. Ülkemizin düşük
karbon ekonomisine geçişi, ekonomisinin giderek
yeşillenmesi için uğraş veriyoruz. İklim değişikliği
ile mücadele ve iklim değişikliğine dirençli Türkiye
için yeşil gücümüzü ortaya koyuyoruz. Vizyon ve
misyonumuza uygun olarak ilgili bakanlıklar ve yerel yönetimlerle yakın iletişimde faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz.

26 Nisan 2017 tarihinde dördüncü kez
gerçekleştirilecek olan İstanbul Karbon
Zirvesi’nin programından ve konu
başlıklarından bahsedebilir misiniz?

Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu
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▶ Türkiye için ‘yeşil gücümüzü’ ortaya çıkarmalıyız

İstanbul Karbon Zirveleri SÜT-D›nin resmi erk,
yerel yönetim, iş dünyası, sivil toplum örgütleri, akademi ve öğrenciler için verimli bir platform oluyor. Bu
etkinlikle ilgili önemli bir hususu belirtmek isterim.
SÜT-D İstanbul Karbon Zirvesi etkinliğini sürdürülebilir kılan ülkemizin ilk ve tek sivil gücü. ISO 20121
Sürdürülebilir Etkinlik Yönetim Sistemi sertifikamız
var. 26 Nisan’da RİNA Türkiye bizleri denetleyecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr.
Mehmet Emin Birpınar “Türkiye’nin İklim Değişikliği İle Mücadele Yolu” başlıklı bir konuşma yapacak.
Yine Çevre Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk “Türkiye’nin Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanları
(NEUKB): Zorluklar ve Fırsatlar” oturumuna başkanlık yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can yer aldığı
Natixis Türkiye Kıdemli Ülke Müdürü ve Temsilcisi
Rıza Kadılar’ın yöneteceği oturumda “Paris Anlaşması ve Sonrası” masaya yatırılacak. Başkanlığını
yürüteceğim “Karbon Yönetimi ve Endüstri” oturumunda Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler ve Organik Kimya CEO’su
Stefano Kaslowski yer alarak şirketlerinin karbon
yönetimi stratejilerini, sürdürülebilirlik başarılarını
anlatacak.

Zirve kapsamında bir de ödül veriyorsunuz.
Ayrıntılarını öğrenebilir miyiz?
2015’ten bu yana “Düşük Karbon Kahramanı
Ödülü” veriyoruz. Kişi ve kuruluşların karbon azaltım başarılarını taltif ediyoruz. Geçen yıl önemli bir
ilki daha gerçekleştirdik; okul öncesi çocukların sür-
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dürülebilir yaşam kültürü kazanması ve karbonunu
iyi yöneten nesiller olarak yetişmesi amacıyla “Küçük Karbon Kahramanları” kategorisi yarattık. Bu
yılki zirvede sürprizimiz minikler olacak.
Yeri gelmişken zirve için işbirliği yaptığımız sivil toplum örgütleri ve medya kuruluşları bizim için
çok mühim. Çünkü etkinliğimizin yaygın etkisini hep
beraber oluşturuyoruz. Burada Türkiye Enerji Vakfı
Başkanı Hasan Köktaş nezdinde vakıf mensuplarına
ve yayın organı Enerji Panorama ekibine içten teşekkürümüzü sunuyorum.

Sürdürülebilir kalkınma politikalarında
özellikle enerji firmalarına düşen rol nedir?
Karbon ayak izini azaltmak adına şirketlerin
gerçekleştirdiği son dönem çalışmalarından
örnekler verebilir misiniz?
Sürdürülebilir kalkınma-enerji-iklim değişikliği ilişkisinde, öncelikle fosil kaynaklar için olmak
üzere karbon yönetimi esastır. Çünkü enerji hem
üretilirken hem tüketilirken karbon ayak izi yapar.
Karbon ayak izi belirlemesi ve azaltımı çalışmaları,
firmaların sürdürülebilirlik eylem planlarının itici
gücünü oluşturur. Türkiye toplam sera gazı salımlarının yaklaşık yarısını oluşturan elektrik ve buhar
üretimi ile enerji yoğun sektörler olan çimento, demir-çelik, rafineri, seramik, kireç, alüminyum, kâğıt,
cam gibi sektörlerin sürdürülebilirlik yönetimi, karbon ayak izlerini azaltmaları çok önemli. Öncelikle

Zirvenin sürprizi “Küçük Karbon Kahramanları”
olacak

▶ Türkiye için ‘yeşil gücümüzü’ ortaya çıkarmalıyız

bu sektörlerde başta enerji sektörümüzde seferberlik gerekli. Mühim ve kritik olan karbonu yönetmeye
karar vermek ve başlamaktır. Enerji sektörü sera
gazı azaltımı için mevzuat gereklerini yaparken
gönüllü çalışmalar da yapıyor. Düşük karbon ekonomisi için ilerleyen iki lider enerji şirketinden örnek vereyim. Zorlu Enerji, Karbon Saydamlık Projesi
(CDP) kapsamında, 2014 yılında iklim değişikliğine
karşı sürdürülebilirlik stratejisini açıklayan, gönüllü
raporlama yaparak en yüksek puana sahip beş şirketten biri olan tek enerji üreticisi. İkinci örneğimi
Enerjisa’dan vermek isterim. “Enerjini Koru” projesi ile her yaştaki tüketiciye enerji verimliliği bilinirliği ve uygulaması için ulaşılması önemli bir örnek
çalışma. Çünkü en temiz enerji kaynağı olan enerji
verimliliği karbon ayak izi yapmaz. Ne gurur verici
ki, bu iki kurumun başında İTÜ’lü mezunlarımız var.

hayatınızda örneklerle anlatabilir misiniz?
Bence herkes, kendi yaşamının sürdürülebilirlik yöneticisi olmalı. Çevresi konusunda hassasiyet
duymak daha iyi bir insan, daha iyi bir yurttaş olmak
anlamına geliyor. Az tüketmeye, kullandığım ürünlerin yaşamımdaki ömrünü uzatmaya, atık yönetimi
yapmaya, enerji verimli elektrik tüketmeye, eko-sürücü olmaya gayret ediyorum. Akademisyen ve sivil
aktivist olarak hedeflerim sürdürülebilir yaşam için
olduğundan şanslıyım. Her yerde karbonumu yönetiyorum. En önemlisi de gönülleri ve dilleri kirletmeden sürdürülebilir insan zenginliği ile yaşamak
gereğine inanıyor ve uyguluyorum.

Türkiye’deki enerji politikalarının yalnızca
ekonomik değil; aynı zamanda çevre, arz
güvenliği ve toplumsal boyutları ile ele
alınması için ne tür çalışmalar gerekli? Çevre
sorunlarının çözümüne ilişkin sizce kamu,
özel sektör ve bireylere ne gibi görevler
düşüyor?
Ülkemizin Avrupa Birliği müktesabıtına uyum
sürecine uygun olarak enerji mevzuatı hazır, enerji stratejimizin gerektirdiği eylem planlarımız var.
Çevre mevzuatımız da hazır. Çevre sorunlarımız için
yapmamız gerekenler, kamu, özel sektör ve bireylere düşenler hedefler de belli. Enerji politikası adı
üstünde politika. Siyasi erk tercih ve öncelikleri için
karar verir verir, uygulamaya alır ve sonuçları hepimizi etkiler. Burada kritik noktayı paylaşmak isterim. Çevremizi kirlettikten sonra temizlemek değil,
kaynaktan son kullanıma en temiz teknoloji ile katı-sıvı-gaz kirleticileri atık hiyerarşisine uygun olarak yönetmek esas olmalıdır. İşte burada sera gazı
azaltımı, karbon yönetimi önem kazanır. Sera gazları için çifte sorumlu enerji sektörü şirketlerinde
sürdürülebilirlik yönetimi, stratejilerinin giderek
artan oranda parçası oluyor. Son 5 yılda ciddi mesafe kaydedildi. Küçük-büyük firma başarı örnekleri
olduğu gibi, sürdürülebilirliğin hiç gündemde olmadığı firmalar daha çok.

Son olarak kişisel olarak karbon ayak izimizi
azaltmak için neler yapmalıyız, gündelik

ŞİRKETLER ÖZEL EKİPLER
OLUŞTURMALI
Karbon ve su ayak izi belirlemeye karar verme yönetim stratejisidir. Karar verme ardından firma çalışanlarının tümünün, mavi ve beyaz yakalıların
konuyu özümsemeleri, sahiplenmeleri gereklidir.
Şirkette çekirdek bir kadro oluşturmak, bir ekip yaratmak yararlı olur. Böylece ekip giderek yeşillenir
ve firmada yeşil istihdam gerçekleşir. Ardından ilgili
standart çalışmaları kolaylıkla yürütülebilir. Karbon
ve su ayak izlerinin belirlemesi ardından asıl olan
ayak izlerini düşürmektir.
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Yerli Gün Öncesi Elektrik Piyasası 2.0:
Yeni teklif tipleri

1 Haziran 2016’da devreve giren Yerli Gün Öncesi
Piyasası yazılımımız, akademinin de ilgisini çekmiş Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi’nde 2016 yılının en iyi
optimizasyon uygulaması ödülünü kazanmıştı.
Yazılımımıza Pakistan’ın da kullanmak için yoğun
ilgi gösterdiği gelen yeni bir gelişme...
Yerli Gün Öncesi Piyasası yazılımının başarılı bir
şekilde devreye alınmasından sonra Gün Öncesi Piyasası’nın ikinci fazı olarak yeni teklif tiplerinin geliştirilmesi (yapısal genişleme) çalışmalarına EPİAŞ
bünyesinde başlandı. Gün Öncesi Piyasası’nın ikinci
fazı ile ülkemiz elektrik santrallerinin ve talep tarafının ihtiyaçlarını teknik olarak daha iyi karşılayan yeni
teklif tiplerinin geliştirilerek Gün Öncesi Piyasası yazılımında yer alması amaçlanıyor. Bu kapsamda piyasa
katılımcılarının da görüşlerine başvurularak, portföylerinde yer alan santrallerinin ve talep tarafının teknik
anlamda ihtiyaç duyduğu Gün Öncesi Piyasası yeni
teklif tipleri önerileri geçen aralık ayında toplandı.
Piyasa katılımcılarına ek olarak Enerji Bakanlığı,
EPDK ve EPİAŞ’taki uzmanların görüşleri de alındı.
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Bu görüşmelerde pek çok fikir ortaya sunuldu. Bunlar arasında dört tanesinin baskın olduğunu söyleyebiliriz:
• Blok teklif asgari uzunluğu: Halihazırda dört saat
olan minumum blok teklif uzunluğunun kısaltılması.
• Bağlı blok teklif sayısı: Şu anda üç blok teklif birbirlerine bağlanabiliyarken bu sayının arttırılması.
• Profil blok teklif: Mevcutta her saat için eşit miktar olan teklif yapısının her saatte farklı olabilecek şekilde değiştirilebilmesi.
• Esnek blok teklif: Sadece esnek teklif için geçerli
olan zaman esnekliğinin blok teklifler için de tanımlanması.
Nispeten daha hızlı yapılabilecek ilk iki öneri öncelikle incelemeye alındı. Minumum blok teklif uzunluğunun kısaltılabilmesi ve bağlı blok teklif sayılarının artırılabilmesi için Gün Öncesi Piyasası yazılımı
elden geçirildi ve stres testlerine tabi tutuldu. Sonuçta bu testlerden de başarı ile geçen yazılımımız,

profil blok ve esnek blok teklifini yakından tanımakta fayda var.

▶ Yerli Gün Öncesi Elektrik Piyasası 2.0: Yeni teklif tipleri
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YÖNETİM-İK

Kariyerinizde ilerlemek için

Kariyerinizde ilerlemenin pek çok yolu var. Ancak
bunları her zaman çok büyük adımlar olarak düşünmeyin. Birçoğumuz kariyerimiz için aslında pek de
etkisi olmayan sayısız çaba harcıyoruz. Oysa büyük
etkiler yaratabilecek küçük adımlar atmamız gerekiyor. İşte size kariyerinizi ilerletmek için bugün yapabileceğiniz yedi şey:

1. Bir mentor bulun
Başarılı bir kariyer için dünyayı yeniden keşfetmek zorunda değilsiniz. Hayaliniz veya çalıştığınız
sektör ne olursa olsun, istediklerinizi elde etmiş
birini mutlaka bulabilirsiniz. Onlardan yaptıkları hataları ve bu hatalardan çıkardıkları dersleri öğrenebilirsiniz. Böylece aynı hataları tekrarlamama şansı
elde edersiniz. Bunun için o kişiyle mutlaka gerçek
hayatta bir ilişki kurmak zorunda değilsiniz. Hayran
olduğunuz bir kişiyi seçip onun konuşmalarını dinle-
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yebilir, attığı adımları öğrenebilirsiniz.

2. Bir yabancı dil öğrenmeye
başlayın
Yeni bir dil öğrenmek, maaşınızı yüzde 10-15
oranında artırır. Eğer daha çok para kazanmak sizin
için bir motivasyon kaynağı değilse veya yeterli bulmuyorsanız, yabancı dil bilen çalışanlara işletmelerin daha fazla değer verdiğini unutmayın. Piyasada
daha çok değer gören bir çalışan olmak, size yeni ve
daha büyük fırsatlar sunabilir. Tam zamanlı bir işte
çalışırken dil öğrenme fikri size biraz zor görünebilir
ancak hemen umutsuzluğa kapılmayın; bu işi çok iyi
yapan internet siteleri var. Günün herhangi bir saati,
herhangi bir gün istediğiniz dersten başlayabiliyorsunuz. Genellikle 30 dakikalık bu dersleri kolaylıkla
programınıza uydurabilirsiniz.

▶ Kariyerinizde ilerlemek için bugün yapabileceğiniz 7 şey

bugün yapabileceğiniz 7 şey

Warren Buffet’a “insanların öğrenebileceği en
önemli beceri nedir” diye sorulduğunda “İletişim
becerilerini geliştirmek” yanıtını vermişti. Aslında
hayat boyu sizinle birlikte olacak bu beceri, bir rekabet ortamında öne çıkmanızı sağlayan tek faktör
bile olabilir.

4. Online eğitimlere katılın
Online eğitim, geleceğin eğitim modeli olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bir şeyler öğrenmek
her zaman faydalıdır. İşinizle ilgili olan veya çalıştığınız sektörün geleceğine dair yeni şeyler öğrenmek
için online eğitim sitelerinden faydalanabilirsiniz.
Kariyeriniz için çok önemli bir yatırım yapmış olursunuz. Bunu hem özel girişimler hem de bazı üniversitelerin online eğitim sistemleri üzerinden kolayca yapabilirsiniz.

5. Network’ünüzü besleyin
Birçok insan network’ünü geliştirmek için elinden geleni yapar ancak daha sonra tanıştığı yeni
insanlarla ilişkilerini besleyecek bir şeyler yapmaz.
Oysa sahip olduğunuz network için ufak bir şeyler
yaparak karşılığında ne kadar çok fayda sağlayaca-

ğınıza inanamazsınız. Bunun için şöyle bir başlangıç
yapabilirsiniz; tanıdığınız insanlar arasında hayranlık duyduğunuz 10 kişiyi sıralayın, onlara ufak hediyeler gönderin, kahve içmeye davet edin. Tanıdığınız
insanlarla olan ilişkinizin kalitesini artırmaya odaklanın.

6. Kendinizi rahat hissetmeyeceğiniz
bir yere seyahat edin
Bu size ilk bakışta saçma gelebilir. Ancak insan
kendi konforlu bölgesinden çıkıp kendisini günlük
meşguliyetlerinden uzaklaştırdığı zaman, gerçekten
ne istediğine odaklanabiliyor.

7. Zamanınızı daha iyi yönetin
Yukarıda saydıklarımızı yapabilmek için zamanınızı daha iyi yönetmeniz gerekiyor. Hepimiz günde
eşit bir şekilde 24 saate sahibiz. Üretken bir insan
olursanız bu süreden daha fazla verim elde eder,
daha çok şey öğrenir, hayatınızda ve kariyerinizde
daha hızlı gelişim gösterirsiniz. Günde birkaç şeyi
fazladan yapmak çok kritik görünmeyebilir ancak
aynı şeyi düzenli hale getirmek istiyorsanız zamanınızı daha iyi yönetmeniz gerekir. Bunu başarmak
için zaman yönetimi üzerine kitaplar, makaleler okuyabilir, bazı tüyoları yerine getirebilirsiniz.
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Kaynak: Uplifers.com, Lifehack

3. Kalabalık önünde konuşma
becerinizi geliştirin

ENERJİ IQ

Rüzgar YEKA’da şartname
detayları ortaya çıkıyor

Sektör, en az 1,000 MWe kurulu güç için bölgesel
bağlantı kapasiteleri kapsamında yapılacak YEKA
yarışması için hazırlanan şartnameyi bekliyor. Enerji
IQ’nun ulaştığı bilgilere göre şartnamenin hazırlanmasında sona gelindi ve ayrıntılar ortaya çıkmaya
başladı…
Bu yıl içinde çıkılması beklenen azami 1,000
MWe gücündeki rüzgâr santrali kurulmasını öngören YEKA ihalesi için şartname hazırlıkları sürüyor.
Enerji IQ’nun Enerji Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, ihale şartnamesinde sona gelindi.
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İlk ihalenin 6 bağlantı bölgesini kapsaması öngörülüyor. Şartnamenin ayrıntıları şöyle:

Şirket ve konsorsiyum yapıları
• Sözleşme imzalamak üzere kuracakları şirkette
teknoloji sağlayıcının doğrudan veya dolaylı ortaklık oranı yüzde 20’den, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının doğrudan veya dolaylı ortaklık oranı
yüzde 20’den az olamayacak.
• Yarışmaya konsorsiyum olarak katılınması durumunda, sözleşmeye taraf olacak teknoloji sağlayıcı konsorsiyum üyesinin (fabrika şirketinin)

doğrudan veya dolaylı ortaklık yapısının teknoloji
sağlayıcıda aranan şartları sağlaması, teknoloji
sağlayıcısının bu şirkette doğrudan veya dolaylı
en az yüzde 51 ortak olması ve konsorsiyumun
yatırımcı ortağında (RES ş̧irketinde) Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarına ait doğrudan veya
dolaylı toplam payların en az yüzde 25 olması
zorunlu olacak.

Genel şartlar
• Önerilecek her bir aday YEKA’da kurulacak RES’in
kurulu gücü 50 MWe’den az olamayacak.
• RES’ler için elektriksel kapasite artış talebinde
bulunulamayacak.
• Başvuru dosyasında tamamen ve kısmen nakde
çevrilebilir 10 milyon dolar tutarındaki teminat
mektubu yer alacak.
• Yarışmayı kazanan, YEGM’ne sözleşmenin imzalanacağı tarihten önce 100 milyon dolar tutarında
teminat mektubu sunacak.
• Her bir YEKA’da kurulacak RES için önlisans süresi 24 ay ve azami inşaat süresi 36 ay olacak.
• YEKA’lar için alansal bir artış verilmeyecek ve tesis sahası bileşenlerinin yerleşimleri YEKA dışında bulunamayacak.
• Yarışma sonunda oluşacak fiyat, sözleşme imza
tarihinden itibaren 20 yıl süreyle geçerli olacak.

Ar-GE faaliyetleri ve bütçe yükümlülükleri
• Fabrika şirketi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde (serbest bölgeler hariç) Ar-Ge merkezi kuracak ve AR-GE planları çerçevesinde Ar-Ge merkezi kurulum belgesinin alındığI tarihten itibaren
10 yıl boyunca Ar-Ge faaliyeti yürütecek.
• Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl
içerisinde Ar-Ge merkezinin kurulumuna başlanacak ve en geç 21 ay içerisinde kurulum tamamlanacak.
• Ar-Ge faaliyetlerinin yıllık bütçesi, sabit değerler
ve makine-ekipman yatırımları hariç ilk yıl için asgari 2 milyon dolar, ikinci yıl için asgari 5 milyon
dolar ve sonrası her yıl için asgari 10 milyon dolar
olacak.

• Kurulacak Ar-Ge merkezinde asgari 100 tam zamanlı teknik personel istihdam edilecek.

Aday YEKA’lar ve bağlantı
• Yarışmayı kazanan firma veya konsorsiyum, bağlantı bölgeleri bazında gerekli enerji analizleri ve
ekonomik etütleri yaparak, aday kaynak alanlarını
(Aday YEKA) belirleyecek ve sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 90 gün içinde YEGM’ye
önerecek.
• Aday YEKA’ların uygunluğu Bakanlık tarafından
değerlendirilecek ve uygun bulunan alanlar YEKA
olarak ilan edilecek.
• Aday YEKA’lar, şartnamede belirtilecek bölgesel
bağlantı kapasiteleri için toplam kapasite en az
1,000 MWe olacak şekilde önerilecek.
• “Edirne-Kırklareli-Tekirdağ” bağlantı bölgesi içindeki YEKA’larda kurulacak RES’lerin toplam kurulu gücü en az 500 MWe olacak.

Aday YEKA’ların YEKA ilan edilmesi
• Aday YEKA’ların Resmi Gazete’de YEKA olarak
ilan edilmesi halinde,şartnameye uygun olarak
YEKA’ların her birinde kurulacak RES’in öngörülen inşaat süresi ile bu bağlantı bölgesinde her yıl
işletmeye alınacak RES kapasitesinin belirtileceği
iş programı YEGM’ne sunulacak. İş programına
uygun ilerleme raporları ise üçer aylık dönemler
halinde sunulacak.
• YEGM, önerilen Aday YEKA’ları proje öncelik sıra
numarasına göre değerlendirmeye alacak ve öneri tarihinden itibaren 120 gün içinde sonuçlandıracak.
• Aday YEKA’da, ilgili mevzuat kapsamında RES
kurulmasına izin verilemeyecek yerlerin olup olmadığı hususunda ilgili kurum ve kuruluşların
görüşleri istenecek. Görüşleri sorulan kurum ve
kuruluşlar tarafından talep edilebilecek ilave bilgi
ve belgeler, YEGM tarafından verilen süre içinde
RES şirketi tarafından sunulacak.

ÇED ve diğer izinler
• YEKA’lar Bakanlık tarafından, çevre düzeni planları ve imar planlarına resen işlenmek üzere ilgili
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mercilere bildirilecek ve gerek duyulan RES projeleri için kamu yararı kararı alınması yönünde
işlemler yürütülecek.
• RES’ler ve fabrika için gerekli olan ÇED raporları ile benzeri izinlerin alınması ve ihtiyaç halinde gerekli değişikliklerin yapılması, ilgisine göre
yarışmayı kazananın, RES şirketinin veya fabrika
şirketinin sorumluluğunda olacak.

Rüzgar türbini üretimi
• Rüzgâr türbinlerinin tamamı, modern teknolojiye ve ilgili IEC 61400 standartları serisine uygun
olarak asgari rüzgar türbini gücü (elektriksel güç)
2,4 MWe olacak şekilde üretilecek.
• Her bir rüzgar türbininin şartnamede belirtilecek
aksamı, yurtiçinde faaliyet gösteren imalatçılardan tedarik edilecek veya yarışmayı kazanan
veya fabrika şirketi tarafından Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde (serbest bölgeler dahil)
kurulacak tesislerde üretilecek.
• Yarışmacı, 01/01/2014 tarihinden 31/12/2016 tarihine kadar toplam gücü asgari kümülatif 2,000
MWe olan rüzgar türbinine ait nasel ana bileşenini üretmiş olacak.
• Rüzgâr türbininin yerlilik oranı asgari yüzde 65
olacak.

• Fabrika, tek vardiyada en az 150 adet/yıl rüzgâr
türbini üretim kapasitesine sahip olacak şekilde
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde (serbest
bölgeler hariç) kurulacak.
• Fabrika kurulumu ve işletmeye alma, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren azami 21 ay içinde tamamlanarak türbin üretimine başlanacak.
Fabrika, RES’lerin tamamı için tahsis edilen kapasiteyi üretinceye kadar işletmede olacak.

Gelir ve ödemeler
• Bir fatura döneminde, lisans sahibinden kaynaklanmayan sebeplerden ötürü sistem işletmecisi
(TEİAŞ) tarafından verilen talimatların bir sonucu
olarak sisteme verilen enerji miktarında yaşanan
azalmaların, bu fatura döneminde sisteme verilen toplam enerji miktarının yüzde 2’sini aşması
halinde; yüzde 2’sini aşan kısımdan kaynaklanan
gelir kaybı, bir sonraki fatura döneminde hesaplanarak ödenecek.
• YEKDEM hesaplamalarında kullanılmak üzere
EPİAŞ’a bildirilecek olan ödeme miktarı, talimat
sonucu üretilemeyen miktar ve bu miktara tekabül eden gelir kaybına ilişkin TEİAŞ tarafından
verilen bilgiler dikkate alınarak YEGM tarafından
hesaplanacak.

Gazprom Türk Akımı için İstanbul ofisini açtı
Gazprom, şubat ayı itibarıyla Dr. Cenk Pala’nın
South Stream Transport B.V. şirketinin Türkiye Kamu
İlişkileri Koordinatörü olması ile başlayan süreçte,
İstanbul ofisini de açtı. Gazprom’un İcra Komitesi
Başkanı Aleksey Miller, Türk Akımı projesinde Türkiye ile etkin bir koordinasyon sağlanması için South
Stream Transport şirketinin İstanbul’da ofis açtığını
söyledi.
Miller yaptığı açıklamada, Türk Akımı projesinde belirlenen takvim doğrultusunda ilerlendiğini ve
projenin inşaat aşamasına aktif devam edildiğini
belirtti. Proje kapsamında Gazprom’un alt kuruluşu
olan South Stream Transport şirketinin İstanbul’da
attığı somut adıma değinen Miller, “Türk Akımı projesinde Türkiye ile etkin bir koordinasyon sağlanması için İstanbul’da yeni bir ofis açıldı. Bu, çok önemli
bir karardı. Böylece projede deniz kısmının inşası
için tüm koşullar sağlanmış oldu” dedi.
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Türk kara sularında hidrografik araştırmaların
devam ettiğini anlatan Miller, Türk Akımı boru hattının rotasına ilişkin çevresel etki değerlendirmelerinin de sonuçlandırıldığını aktardı. Bu yılın ikinci
yarısında projenin deniz hattı için boruların döşenmesine başlanacağını belirten Miller, “Proje kapsamında planlanan iki hattın da 2019 sonuna kadar
tamamlanmasını planlıyoruz” ifadesini kullandı.

▶ Azeri gazının tamamı Türkiye’ye mi gelecekl

Azeri gazının tamamı Türkiye’ye mi gelecek?
TANAP projesinin Avrupa’daki devamı TAP projesinin inşasının
İtalya’da sekteye uğraması, bu hat üzerinden Avrupa’ya ihraç
edilecek 10 bcm doğal gazın da Türkiye’ye satışı seçeneğini
gündeme taşıdı

TAP projenin Arnavutluk’ta kuzeye
yönelmesi ve Karadağ, Bosna Hersek ve Hırvatistan’a yönelmesi de
yer alıyor. Bir diğer seçenek ise TANAP ile Yunanistan sınırına gelecek
doğal gazın, TAP yerine halihazırda
Türkiye’ye Rus gazı taşıyan Trans
Balkan (Batı Hattı) hattı üzerinden
ters akımla Bulgaristan, Romanya
ve Ukrayna’ya gaz ulaştırması.
Uluslararası yayın organlarında
yer alan haber ve yorumlara göre
TAP’ın gerçekleşmemesi halinde
gündeme gelecek üçüncü seçenek
ise TAP gazının Türkiye’ye satılması.

TAP, Azeri gazı yerine Rus gazı
mı taşıyacak?
Şah Deniz Faz II projesinin ortakları, TANAP ile
Avrupa’ya ulaşacak Azeri gazını Yunanistan, Arnavutluk, ve Adriyatik Denizi güzergahını izleyerek
İtalya’ya ulaşacak TAP boru hattının önündeki zeytin
ağacı engelini aşmaya çalışıyor. 878 km uzunluğundaki TAP hattının, Güney İtalya’da karaya çıkacağı bölgenin Puglia kentinde bulunan iki bine yakın
zeytin ağacına denk gelmesi, projenin önündeki en
önemli engellerden biri konumuna geldi.
TAP proje ortaklarının, boru hattının karaya çıkacağı güzergah üzerindeki 230 adet zeytin ağacını bir
başka bölgeye nakletmesi için ilk fazda son süre 30
Nisan 2017 tarihinde dolacak. Daha sonra ise hattın
İtalya’daki 8 km güzergahındaki yaklaşık 2 bin adet
ağacın da taşınması gerekecek.
Ağaçların zamanında taşınmasına ilişkin yoğun
bir çalışma sürerken, bu işin zamanında tamamlanmaması halinde, başlangıç takvimine göre 1 yıl
geriden gelen TAP projesinin en az 6 ay daha gecikebileceği ifade ediliyor.

Türkiye seçeneği de gündemde
Uluslararası basında, Şah Deniz sahası ortaklarının alternatif güzergahlar üzerinde çalıştığı yönünde haberler yer alıyor. Bu seçenekler arasında,

Rusya’nın Türk Akımı projesini gündeme getirerek, Rusya dışı kaynaklarla Avrupa’da arz çeşitliliği yaratması amaçlanan Güney
Koridoru’na paydaş olması, bölgesel dinamikleri
de değiştirdi. İtalyan ulusal enerji şirketi ENI tarafından yapılan açıklamada, ENI İcra Kurulu Başkanı
Claudio Descalzi ile Gazprom İcra Kurulu Başkanı
Alexey Miller’in 21 Mart 2017 tarihinde Moskova’da,
Rus doğal gazını İtalya dahil Avrupa’ya ulaştıracak
güney koridorunun geliştirilmesine yönelik işbirliği
olanaklarının incelenmesi, İtalya-Rusya doğal gaz
arzı anlaşmalarının yenilenmesi ve LNG sektöründe
ortaklık seçeneklerinin değerlendirilmesi konularında irade beyanını içeren bir Mutabakat Zaptı imzaladıkları bildirildi.
Bu gelişme, Türk Akımı projesinin Avrupa’ya doğal gaz ihraç edecek ikinci hattının izleyeceği güzergah için halihazırda Yunanistan ve Arnavutluk’ta inşasına başlanan TAP seçeneğini öne çıkarıyor. Eğer
Türkiye’nin TANAP üzerinden alacağı yıllık 6 bcm
doğal gaza ek olarak bu hat üzerinden Avrupa’ya
ihraç edilecek 10 bcm doğal gazı da alması gerçekleşirse, bu gazın yerini Türk Akımı’nın ikinci fazı ile
Rusya’nın doldurarak TAP üzerinden İtalya’ya kadar
gaz satmak istemesi olası gözüküyor.
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2017 yılı Şubat ayında gerçekleşen toplam 22.485 GWh elektrik üretiminin %63,6’sı serbest

İSTATİSTİK üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin, üretimdeki payları
APLUS ENERJİ
bir önceki aya göre 0,8 puan artarken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 4,2 puan
Katkılarıyla APLUS ENERJİ ŞUBAT 2017 ANALİZİ
artmıştır.

2017 yılı Şubat ayında gerçekleşen toplam 22.485 GWh elektrik üretiminin %63,6’sı serbest
üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin, üretimdeki payları
bir önceki aya göre 0,8 puan artarken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 4,2 puan
artmıştır.

APLUS ENERJİ ŞUBAT 2017 ANALİZİ

Serbest üretim şirketlerini %18,8’lik oran ile EÜAŞ santralleri ve %12,8’lik oran ile yap işlet
santralleri izlemektedir. Toplam üretimin %4,7’sine karşılık gelen miktar ise İşletme Hakkı
Devir Santralleri ve Yap İşlet Devret Santralleri tarafından üretilmiştir1.

Serbest üretim şirketlerini %18,8’lik oran ile EÜAŞ santralleri ve %12,8’lik oran ile yap işlet
santralleri izlemektedir. Toplam üretimin %4,7’sine karşılık gelen miktar ise İşletme Hakkı
Devir Santralleri ve Yap İşlet Devret Santralleri tarafından üretilmiştir1.
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rihli Kamusal Rapordan alınmıştır.

2017 yılı Şubat ayı içerisinde gerçekleşen toplam üretimin %37’si doğal gaz ve LNG
santralleri, %18,1’i ithal ve %15,8’i yerli kömür santralleri tarafından karşılanmıştır. Doğal
gaz ve kömür santrallerini %14,9 ile hidrolik barajlı santraller izlemektedir. Hidrolik akarsu
santralleri ise toplam üretimin %4’üne karşılık gelen miktarı temin etmiştir.
Gerçekleşen üretim verilerine göre, 2017 Ocak ayında toplam üretimin %69,2’lik bir kısmını
karşılayan termik santraller 2017 Şubat ayında 3,2 puanlık bir artış ile toplam üretimin
%72,4’lük kısmını karşılamaktadırlar.2 2017 yılı Ocak ayında %6,5’lik bir orana sahip olan
rüzgâr santrallerinin 2017 Şubat ayında toplam üretimdeki payları %6,9 olarak
gerçekleşmiştir3.
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önceki ayın pik saatler ortalaması olan 205,21 TL/MWh’lik değere göre %6,8 oranında
5
miktarı temin etmiştir.
TL/MWh olarak gerçekleşen orta- %6,8 oranında azalmıştır5.
2 azalmıştır .
“Diğer Termik” : Fuel Oil, Nafta, Motorin, Çok Yakıtlılar (Sıvı + Doğalgaz) santrallerini kapsamaktadır.
2017 yılı Ocak ayında pik dışı
3
Gerçekleşen
üretim
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2017
2017 Şubat
verileri Yük Tevzi
Bilgi Sistemi’nin
yayımladığı
Şubat 2017
2017 yılı Ocak ayında pik dışı (off-peak) saatler ortalaması 157,44 TL/MWh iken, bu değer
alınmıştır.
göre, 2017 Ocak ayında toplam üre- yılı Şubat ayında, 2016 yılı Şubat (off-peak) saatler ortalaması 157,44
2017 yılı Şubat ayında 153,88 TL/MWh olarak gerçekleşmiş ve %2,3 oranında bir azalış
timin %69,2’lik bir kısmını karşıla- ayı ortalama elektrik fiyatına göre TL/MWh iken, bu değer 2017 yılı
kaydetmiştir.
yan termik santraller 2017 Şubat %65,8 oranında artarak 172,55 TL/ Şubat ayında 153,88 TL/MWh olarak gerçekleşmiş ve %2,3 oranında
ayında 3,2 puanlık bir artış ile top- MWh olarak kaydedilmiştir.
lam üretimin %72,4’lük kısmını
2017 yılı Şubat ayı ortalama pi4 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki
karşılamaktadırlar.2 2017 yılı Ocak yasa takas fiyatı, bir önceki ayın orsaatleri, pik dışı saatler ise 20:00-08:00
ayında %6,5’lik bir orana sahip olan talama fiyatı olan 181,32 TL/MWh’e
arasındaki saatleri ifade eder.
rüzgâr santrallerinin 2017 Şubat göre ise %4,8 daha düşük gerçek5 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektayında toplam üretimdeki payları leşmiştir.
2017 Şubat Kaynak Bazlı Üretim (%)

2 “Diğer Termik” : Fuel Oil, Nafta, Motorin, Çok Yakıtlılar (Sıvı + Doğalgaz) santrallerini kapsamaktadır.

3 2017 Şubat verileri Yük Tevzi Bilgi
Sistemi’nin yayımladığı 28 Şubat 2017
tarihli Kamusal Rapordan alınmıştır.

rik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Piyasa
Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır.
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bir azalış kaydetmiştir.
2016 yılı Şubat ayı içerisinde toplam
21,164 GWh olan elektrik talebi bir önceki
yıla göre %6,1 oranında artış göstererek
2017 yılı Şubat ayında 22,452 GWh değerine yükselmiştir6. 2016 yılı Şubat ayında
saatlik ortalama talep 30,408 MWh olarak ölçülürken, 2017 yılı Şubat ayında
33,410 MWh olarak gerçekleşmiştir.
2017 yılı Ocak ayı sonunda 78.529
2016 yılı Şubat ayı içerisinde toplam 21,164 GWh olan elektrik talebi bir önceki yıla göre
MW olan toplam kurulu güç değeri 249
%6,1 oranında artış göstererek 2017 yılı Şubat ayında 22,452 GWh değerine yükselmiştir6.
MW’lık artışla 2017 yılı Şubat ayı sonun2016 yılı Şubat ayında saatlik ortalama talep 30,408 MWh olarak ölçülürken, 2017 yılı Şubat
da 78.778 MW olarak kaydedilmiştir. Topayında 33,410 MWh olarak gerçekleşmiştir.
lam kurulu gücün %61,5’lik (43,755 MW)
2016 yılı Şubat ayı içerisinde toplam 21,164 GWh olan elektrik talebi bir önceki yıla göre
6
kısmını serbest üretim şirketleri oluş%6,1 oranında artış göstererek 2017 yılı Şubat ayında 22,452 GWh değerine yükselmiştir .
2016 yılı Şubat ayında saatlik ortalama talep 30,408 MWh olarak ölçülürken, 2017 yılı Şubat tururken, EÜAŞ’a bağlı santrallerin topayında 33,410 MWh olarak gerçekleşmiştir.
lam kurulu güçteki payı %25,8 (20,324
MW) seviyesindedir.7 Yap işlet santralleri %7,7’lik (6,102 MW) bir orana sahip
iken yap işlet devret santralleri %1,8’lik
(2,309 MW) bir orana sahiptir.
2017 yılı Şubat ayı sonunda oluşan
toplam kurulu gücün %28’lik kısmı doğal
gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %24,9’luk kısmı barajlı hidrolik
santraller tarafından karşılanmaktadır.
Bu yakıt tiplerini %12,5’lik oran ile yerli kömür8 santralleri ve %9,5’lik oran
2017 yılı Ocak ayı sonunda 78.529 MW olan toplam kurulu güç değeri 249 MW’lık artışla 2017 ile ithal kömür santralleri izlemektedir.
yılı Şubat ayı sonunda 78.778 MW olarak kaydedilmiştir. Toplam kurulu gücün %61,5’lik
Akarsu tipi hidrolik santraller %9,1’lik
(43,755 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ’a bağlı santrallerin toplam
7
kurulu güçteki payı %25,8 (20,324 MW) seviyesindedir. Yap işlet santralleri %7,7’lik (6,102 bir orana sahipken rüzgâr santralleri
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yılı Şubat ayı sonunda 78.778 MW olarak kaydedilmiştir. Toplam kurulu gücün %61,5’lik
oluşturmaktadır9. Toplam kurulu gücün
(43,755 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ’a bağlı santrallerin toplam
%1,1’lik kısmı lisanssız ve lisanslı güneş
7
kurulu güçteki payı %25,8 (20,324 MW) seviyesindedir. Yap işlet santralleri %7,7’lik (6,102
MW)
birveriler
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Saatlik
Tevzi
Bilgi
Sistemi’nin
yayımladığı
Kamusal
Raporlardan
alınmıştır.

6
7

Kaynak olarak 28 Şubat 2017 tarihli TEİAŞ Kurulu Güç Raporu kullanılmaktadır.

6

Saatlik veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı Kamusal Raporlardan alınmıştır.
7
Kaynak olarak 28 Şubat 2017 tarihli TEİAŞ Kurulu Güç Raporu kullanılmaktadır.

6 Saatlik veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin
yayımladığı Kamusal Raporlardan alınmıştır.
7 Kaynak olarak 28 Şubat 2017 tarihli TEİAŞ
Kurulu Güç Raporu kullanılmaktadır.
8 Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri
yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır.
9 Veriler TEİAŞ Yük Tevzi Merkezi Kurulu Güç
raporlarından alınmıştır.

2017 yılı Şubat ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %28’lik kısmı doğal gaz ve LNG
yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %24,9’luk kısmı barajlı hidrolik santraller tarafından
karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12,5’lik oran ile yerli kömür8 santralleri ve %9,5’lik oran
76 •santralleri
Mart 2017
ile ithal kömür
izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik santraller %9,1’lik bir orana
sahipken rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün %7,5’lik bir kısmını oluşturmaktadır9. Toplam
kurulu gücün %1,1’lik kısmı lisanssız ve lisanslı güneş santralleri, %0,6’lık kısmı ise diğer

2017 yılı Şubat ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %28’lik kısmı doğal gaz ve LNG
yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %24,9’luk kısmı barajlı hidrolik santraller tarafından
karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12,5’lik oran ile yerli kömür8 santralleri ve %9,5’lik oran
ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik santraller %9,1’lik bir orana
sahipken rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün %7,5’lik bir kısmını oluşturmaktadır9. Toplam
kurulu gücün %1,1’lik kısmı lisanssız ve lisanslı güneş santralleri, %0,6’lık kısmı ise diğer
termik santraller10 tarafından oluşturulmaktadır.

2016 yılı Şubat ayında 4,27 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2017 yılı
Şubat ayında %27 oranında bir artış ile 5,42 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik
santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2016 yılı Şubat ayında 1,06 milyar m3 iken bu
miktar, santrallere uygulanan kısıntı süreçlerine rağmen 2017 yılının aynı döneminde %13,4
oranında artarak 1,21 milyar m3 olarak kaydedilmiştir11. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal
gaz miktarının toplam doğalgaz tüketimine oranı 2016 yılı Şubat ayında %25 iken, bu oran
2017 Şubat ayında %22,3 olarak gerçekleşmiştir.

8
9

Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır.
Veriler TEİAŞ Yük Tevzi Merkezi Kurulu Güç raporlarından alınmıştır.
Fuel-oil, nafta ve motorin santralleri diğer termik santraller olarak sınıflandırılmaktadır.

10

2016 yılı Şubat ayında barajlı santrallerde fiili olarak gelen su miktarı 6.146,5 hm3 olarak
kaydedilmişken, bu miktar %49,4 oranında azalış göstererek 2017 yılı Şubat ayı sonunda
3.112,5 hm3 seviyesine gerilemiştir12. Bu değer 2016 yılı Aralık ayı değeri olan 3.383,6 hm3
değerine göre %8 daha azdır.

santralleri, %0,6’lık kısmı ise diğer
termik santraller10 tarafından
oluşturulmaktadır.
2016 yılı Şubat ayında 4,27 milyar m3 olarak kaydedilen toplam
doğal gaz tüketimi, 2017 yılı Şubat
ayında %27 oranında bir artış ile
5,42 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2016 yılı
Şubat ayında 1,06 milyar m3 iken
bu miktar, santrallere uygulanan
kısıntı süreçlerine rağmen 2017
yılının aynı döneminde %13,4
oranında artarak 1,21 milyar m3
olarak kaydedilmiştir11. Elektrik
santrallerinde tüketilen doğal gaz
miktarının toplam doğalgaz tüketimine oranı 2016 yılı Şubat ayında
%25 iken, bu oran 2017 Şubat ayında %22,3 olarak gerçekleşmiştir.
2016 yılı Şubat ayında barajlı
santrallerde fiili olarak gelen su
miktarı 6.146,5 hm3 olarak kaydedilmişken, bu miktar %49,4 oranında azalış göstererek 2017 yılı
Şubat ayı sonunda 3.112,5 hm3
seviyesine gerilemiştir12. Bu değer 2016 yılı Aralık ayı değeri olan
3.383,6 hm3 değerine göre %8
daha azdır.
10 Fuel-oil, nafta ve motorin santralleri diğer termik santraller olarak sınıflandırılmaktadır.
11 2017 yılı Şubat ayı Elektrik üretimi
için tüketilen toplam doğalgaz miktarı,
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır.
12 Kaynak olarak TEİAŞ 28-02-2017
tarihli İşletme Faaliyetleri Günlük Su Durumu raporu kullanılmaktadır.

11
2017 yılı Şubat ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır.
12
Kaynak olarak TEİAŞ 28-02-2017 tarihli İşletme Faaliyetleri Günlük Su Durumu raporu
kullanılmaktadır.
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19-20-21 Nisan/April 2017 I İstanbul Kongre Merkezi I Istanbul Congress Center
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5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarına Geri Sayım Başladı!
Countdown for 5th International Istanbul Smart Grids and Cities Congress and Fair has already started!
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Prof. Dr. Saifur RAHMAN
Dünya Enerji Birliği Başkanı
IEEE PES, President

Karuna GOPAL
Hindistan Geleceğin Şehirleri
Vak� Başkanı
India Futuristic Cities,
President

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

Dr. Shay BAHRAMIRAD
Dünya Enerji Birliği Enerji Sektöründe
Kadınlar Kurulu Başkanı
IEEE PES Women in Power, Chair

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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Smart Energy Demand Coalition

TABİD

dŚĞ/ƐƌĂĞůŝ^ŵĂƌƚŶĞƌŐǇƐƐŽĐŝĂƟŽŶ

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.

� Kuzey Irak’tan Türkiye’ye ‘ortaklık’ teklifi
� Trump’ın politikaları gezegene karşı
� Enerji Doğu’dan yükselecek
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