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� Enerjide oyunu ne değiştirecek?
� YEKDEM’e destek 7 milyarı bulacak
� Gazprom Türkiye’de yoluna yalnız devam edecek
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Başlığımızdan da anlayabileceğiniz gibi 
Enerji Panorama, bu sayıyla birlikte 
5’inci yılına adım atıyor. Yazı işleri top-
lantımızı yaparken geçmiş sayılarımıza 
göz gezdirdik. Yaptığımız kapak haber-
leri, dosya konularımız, Ankara’dan 
ilk ağızdan sizlere aktardığımız kulis 
haberleri… Günceli takip etmenin yanı 
sıra öncelik verdiğimiz konular arasında 
enerjinin jeopolitiği önemli bir yer tuttu. 
Çünkü enerji, bir ülkenin tek başına ka-
rar alıp uygulamaya sokamayacağı komp-
leks bir alan. Coğrafi konumun yanı sıra 
siyasi ilişkiler ve stratejiler, enerjinin 
geleceği üzerinde başat bir etkiye sahip. 
Bu gerçekten hareketle sadece Türkiye ve 
etrafını değil; dünyanın farklı bölgelerini 
de odağına alan bir yaklaşımla, enerjinin 
geleceği üzerine odaklandık. Bu konuda 
ekibimizin yanı sıra akademisyenlerin, 
uluslararası danışmanlık kurumlarının 
ve araştırmacıların geniş bir perspektif 
sunan çalışmalarını sizlere ulaştırdık. 
Siyasetçilerin attığı adımlar, ülke iliş-
kilerinin enerjinin panoramasını nasıl 
değiştirecek konusunda derin analizler 
hazırladık. 

Enerjinin geleceği olarak görülen yeni-
lenebilir enerji alanında da benzer bir 
yaklaşım izledik. TENVA direktörleri-
nin ve özel sektörde çalışan uzmanların 
yenilenebilir enerji, fiyatlandırılması, 
portföye etkileri, daha sağlıklı bir piyasa 
içinde nasıl yer alacağına dair formül-
lere, matematik hesaplamalarına daya-
nan çalışmalarımız da büyük ilgi gördü. 
Okurlarımızdan aldığımız geri dönüşler, 
bu alanın Türkiye açısından oldukça ba-

kir olduğunu; farklı yaklaşımlara ihtiyaç 
olduğunu gösteriyor. 

Teknoloji gelişiyor, hayatımızı da değiş-
tiriyor. Bu değişimin en çok hissedildiği 
alanlardan biri de enerji. Yeni teknoloji-
ler, enerjide maliyetleri düşürdüğü gibi 
enerji kaynaklarını da çeşitlendiriyor. 
Yabani otlardan enerji üretilmesi, tatlı 
ve tuzlu suyun sinerjisini elektriğe çevir-
mek artık mümkün. Bu da ancak fütürist 
bir bakışla hayat buluyor. Bu amaçla ino-
vasyona, yeni teknolojilere her zaman 
öncelik verdik. Türk şirketlerinin yaptığı 
çalışmaların yanında yurtdışındaki yeni-
likleri sizlere ulaştırdık. 

Yeni yatırımlar, enerjide insan kaynak-
ları, çağdaş yönetim teknikleri, şirketler-
den haberler… Rutin sayfalarımızla hem 
günceli aktarmayı hedefledik hem de 
başarılı işlerin örnek olmasına yardımcı 
olalım istedik. 

Yeni yaşımıza bir yenilikle giriyoruz. Ar-
tık Enerji Panorama’yı dijital ortamda da 
yakından takip edebileceksiniz, bu ko-
nuyla ilgili hazırlıklarımız olanca hızıyla 
sürüyor. Hedefimiz bir sonraki sayımız-
da dijital versiyonumuzu da farklı bir ba-
kış açısıyla size sunmak. 

Bugüne kadar bize destek veren okur-
larımıza, enerji sektörünün tüm bile-
şenlerine, kamu otoritesine, iş ortak-
larımız ve paydaşlarımız ile reklam-
verenlerimize içten teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. Hep daha iyiyi yapma iste-
ğimizi, sizlerin bu desteği canlı tutuyor.  
Keyifli okumalar…

Beşinci yıla girerken…

Yayın Türü 
YAYGIN SÜRELİ YAYIN TÜM TÜRKİYE’DE
Basım Tarihi
15 Haziran 2017
ISSN 
2149-7931
Enerji Panorama Dergisi, Türkiye Enerji 
Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından ya-
yımlanmaktadır. Dergide yer alan yazı, 
fotoğraf, illüstrasyon, grafik, harita gibi 
malzemeler kaynak göstermek koşulu ile 
kullanılabilir. Türkiye Enerji Vakfı İktisadi 
İşletmesi, Türkiye Enerji Vakfı'nın iktisadi 
işletmesidir



 
 Enerjini  Koru

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

Gel sen de enerjini koru. Çünkü güzel günler enerji ister. 
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DÜNYA 
TRUMP’IN 
BLÖFÜNÜ 
GÖRECEK Mİ?

ABD’nin Paris Anlaşması’ndan 
çekilmesinin siyasi ekonomisi

Gazprom, Bosphorus Gaz’dan 
çekildi yeni hamlelere 
hazırlanıyor Gelecek!

22 34
Trump’ın kararı kısa vadede siyasi ve ekonomik 
olarak işine yarayacak gibi görünüyor. Bir yandan 
kendi tabanını yakınlaştıran Trump, diğer yandan 
iklim için harcaması gereken parayı ekonomiye 
yatıracak. 

Kısa bir süre önce Gazprom Turkey adlı bir şirket 
kuran Gazprom, Bosphorus Gaz’daki yüzde 71’lik 
hissesini şirket ortağı Adnan Şen’e sattı. 

Dünyaca ünlü fütürist Roger Stapley’in makalesi yakın 
geleceğimizle ilgili çok çarpıcı değişimleri anlatıyor. 
3D yazıcılarla evde ayakkabımızı üretmekten tutun, 
hastalıkları daha kesin ve ucuza teşhis eden cihazlar, 
avukatların yerini alan programlar, tarlalarda çalışan 
robotlar, draje halinde satılan böcek proteinleri..
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Enerjide üç oyun değiştirici
Zihinsel farkındalığı yüksek bir lider olmak için 

edinmeniz gereken 7 alışkanlık

40 66
Araştırmaya göre, günümüzde şirketlerin koşullar değiştikçe ya da 

yerel koşullar belirlendiğinde, başlangıçtaki yatırımlarını daha küçük 
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değil. İşte farkındalığınızı yükseltmek için yapmanız gerekenler...

 �Pano ....................................................................8

 � Yatırım ...............................................................16

 �Kariyer ...............................................................20

 �Gazprom, Bosphorus Gaz’dan  

çekildi yeni hamlelere hazırlanıyor ...................22

 �Dünya Trump’ın blöfünü görecek mi?................24

 �ABD’nin Paris Anlaşması’ndan  

çekilmesinin siyasi ekonomisi ...................... 30

 �Gelecek! ............................................................ 34

 � Enerjide üç oyun değiştirici .............................. 40

 � İşte elektriğin röntgeni .................................... 44

 � Yenilenebilir enerji ve elektrik  

piyasalarının geleceği ...................................... 46

 �Küresel yenilenebilir enerji  

istihdamı 10 milyona yaklaştı .......................... 48

 � Türkiye’de temiz enerji rotası  

IRENEC’in konferansında tartışıldı .....................52

 � Elektrik dağıtımında 2017 yatırım  

hedefi 5 milyar lira ............................................56

 �Üretici gelirlerinin yüzde 6,3’ünden fazlasını  

dijitalleşme potansiyeli oluşturuyor ................ 60

 � YEKDEM’e destek miktarı 

7 milyar TL’ye ulaşacak ......................................62

 � Yeni hibrid teknolojisi ile  

enerji sahile yöneldi ......................................... 64

 � Zihinsel farkındalığı yüksek bir lider  

olmak için edinmeniz gereken 7 alışkanlık ...... 66

 � İstatistik .............................................................74

 � Sosyal Medya ....................................................78

24



8 • Haziran 2017 • ENERJİ PANORAMA

 PANO   
Z. Işık Adler 

SHell eco-MARATHoN 
loNDRA’DA TüRKİYe’Yİ 13 TAKIM 

TeMSİl eTTİ
Shell’in 32 yıldır gençleri, 
enerji tasarruflu yenilikçi 
araçlar tasarlayıp üretme-
ye teşvik etmek amacıyla 
düzenlediği uluslararası 
öğrenci-inovasyon yarışma-
sı Shell Eco-marathon, bu 
yıl 13’ü Türkiye’den olmak 
üzere 28 ülkeden 171 ekibin 
katılımıyla gerçekleştirildi. 
Lise ve üniversite öğrencisi 
16-25 yaş arasındaki genç-
lerin, kendi tasarladıkları 
ve ürettikleri araçlarla en az 
enerjiyle en uzun mesafeyi 
kat etme hedefiyle yarış-
tıkları Shell Eco-marathon, 
bu yıl 25-28 Mayıs tarihleri 
arasında Londra’daki Queen 
Elizabeth Parkı’nda gerçek-
leştirildi.
28 Avrupa ülkesinden 171 
takımın mücadele ettiği ya-
rışmada ülkemizi, İstanbul, 
Eskişehir, Ankara, Trabzon, 
Bursa, Manisa ve Kırıkka-
le’den 11 üniversite ve 2 lise-
den 153 öğrenci temsil etti. 
Türkiye, 13 takım ile katılı-

mın en yoğun olduğu ülke-
ler arasında yer aldı. Yarış-
manın en iyi sonucuna imza 
atan Fransız Microjoule-La 
Joliverie takımı, 2504 km/
lt’lik performansıyla birinci 
oldu. 1 litre yakıtla Lond-
ra’dan Edirne’ye gidebilecek 
kadar enerji verimliliğine 
sahip olan bu araç, Shell 
Eco-marathon Avrupa’nın 
2017 şampiyonu oldu.
Shell Türkiye Ülke Başkanı 
Ahmet Erdem, konuyla ilgili 
olarak yaptığı açıklamada, 
“Gençleri enerjinin geleceği 
ve verimlilik üzerine düşün-
meleri ve yaratıcı çözümler 
geliştirmeleri için teşvik edi-
yoruz. Shell Eco-marathon 
bu amaçla yürüttüğümüz 
en önemli projelerden biri. 
Büyük bir azim ve gelişim 
örneği gösteren öğrencileri-
mize destek veren tüm aka-
demisyenlere ve kurumlara 
teşekkür ediyorum ve tüm 
genç arkadaşlarımızı tebrik 
ediyorum” dedi.

2016 YIlINDA 
TAHMİNleRİN 

AlTINDA Az DoğAl 
gAz TüKeTTİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-
mu’nun (EPDK) yayınladığı 2016 yılı 
Faaliyet Raporu’na göre, Doğal Gaz 
Piyasası’nda 2016 yılında toplam 46 
milyar 395 milyon metreküp doğalgaz 
tüketildi. EPDK’nın tahmini 49 milyar 
562 milyon metreküp doğal gaz tüke-
tileceği yönündeydi. Böylece tahmin-
lerde yüzde 6,39 oranında bir sapma 
yaşandı. 2015 yılındaki tüketim ise 47 
milyar 999 milyon metreküp olmuş-
tu. Geçen yıl 561,74 milyon Sm3 LNG, 
ulusal iletim şebekesi kullanılmadan 
doğrudan tüketiciler tarafından tüke-
tildi. Söz konusu miktarın toplam ulu-
sal doğal gaz tüketimi içindeki payı 
yüzde 1,21 olarak hesaplandı.
Yurt içinde üretim yapan toptan satış 
lisansı sahibi 9 şirket tarafından 2016 
yılında 367,28 milyon Sm3 doğal gaz 
satışa sunuldu. Üretimi yapılarak sa-
tışa sunulan gaz miktarı 2015 yılına 
göre yüzde 3,69 azaldı. Doğal gaz it-
halatı bir önceki yıla göre yüzde 4.28 
azalarak 46.352,17 milyon metreküp 
olarak gerçekleşti. 2016 yılında ih-
racat lisansı sahibi 8 şirketten yine 
sadece BOTAŞ faaliyette bulundu. BO-
TAŞ tarafından sadece Yunanistan’a 
674,68 milyon Sm3 doğal gaz ihraç 
edildi. 





10 • Haziran 2017 • ENERJİ PANORAMA

 PANO   

IReNec “% 100 YeNİleNeBİlİR 
eNeRjİ KoNfeRANSI” 

SeKTöRü BuluşTuRDu
Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği (EUROSOLAR 
Türkiye) tarafından 18-20 Mayıs tarihleri ara-
sında yedincisi düzenlenen Uluslararası “IRE-
NEC % 100 Yenilenebilir Enerji Konferansı”nın 
ikinci günüde gerçekleştirilen “Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarının Sisteme Entegrasyonu” özel 
oturumunda sektörün önemli isimleri bir araya 
geldi. Yıldırım Enerji Holding CEO ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Dr. Tamer Turna başkanlığında ger-
çekleştirilen oturuma GE Proje Müdürü Dr. H. Bil-
ge Mutluer, Siemens Güç Sistemleri Danışmanlığı 
Grup Lideri Dr. Hasan Basri Çetinkaya ve Yıldırım 
Enerji Holding Proje ve Tasarım Direktörü Cemil 
Beşe katıldı.

Oturumda Türkiye’nin yenilenebilir enerji kay-
naklarının mevcut sistem içerisinde nasıl kul-
lanılabileceği tartışılırken Avrupa’da özellikle 
Almanya’daki mevcut yenilenebilir enerji örnek-
lerinin güçlü bir şebekeyle desteklendiği ve başa-
rının büyük ölçüde bu sistemin gücü sayesinde 
gerçekleştiği vurgulandı.

Oturum başkanlığını yapan Yıldırım Enerji Hol-
ding CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tamer Tur-
na mali ve teknik yönden zorlu elektrik pazarın-
da esnekliğin öneminin altını çizdi. Bu esnekliği 
sağlayacak en önemli teknolojilerin enerji depo-
lama, hızlı devreye girmek ve çıkmak özellikleri-
ne sahip doğal gaz kombine çevrim santralleri ve 
de ultra süper kritik buhar parametrelerine göre 
tasarlanan temiz kömür santralleri olduğunu 
vurguladı. 

DoğAl gAzIN KAlBİ 
İSTANBul’DA ATAcAK

Doğal gaz sektöründe Türkiye’deki tek kongre ve 
fuar olma özelliği taşıyan INGAS 2017 (7. Ulus-
lararası Doğal Gaz Kongre ve Fuarı), Uluslararası 
Gaz Birliği (IGU) ve Avrupa Gaz Araştırma Grubu 
(GERG) üyesi olan İGDAŞ’ın ev sahipliğinde 2-3 
Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre 
Merkezi’nde düzenlenecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, 
Kalkınma Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa 
Birliği Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin  des-
tekleriyle  düzenlenecek olan INGAS 2017, 10 bin 
metrekarelik fuar alanında, 250’yi aşkın yerli ve 
yabancı firmaların ve 5 bin ziyaretçinin katılı-
mıyla gerçekleştirilecek. 

Sektör paydaşlarını İstanbul’da biraraya getire-
cek bu uluslararası platformda doğal gaz jeopo-
litiği ve arz güvenliği, doğal gaz sektöründe risk 
ve fırsat yönetimi, hukuki düzenlemeler, iklim 
ve çevre, doğal gaz ve insan, üretim-depolama-L-
NG-CNG, akıllı şebekeler ve siber güvenlik, sür-
dürülebilir iç tesisat yönetimi, finans ve finans 
kaynaklarına erişim, doğal gaz işletmeciliği ve 
yeni yaklaşımlar, yeni teknolojiler, inovasyon ve 
Ar-Ge gibi farklı konular tartışılacak. 

Fuarla eş zamanlı gerçekleşecek olan kongrede 
iki gün boyunca, ikili görüşmeler, paneller ve otu-
rumlar uzman kişilerin yönetiminde gerçekleştiri-
lecek. Türkiye’nin doğal gaz hubı olmasını amaç-
layan ve bu bağlamda önemli stratejilerin masaya 
yatırılacağı INGAS 2017’de birçok yabancı bakanın 
açılış konuşmalarına katılımı da olacak. 



www.aytemiz.com.tr

HiZMETiNiZDEYiZ!

MOTORCULARIN 
HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN
MOTORCU DOSTU 
iSTASYONLARIMIZLA

iSTASYON

MOTORDAN        ÖDE

Aytemiz motorcu dostu istasyonlarda,
motorcuların hayatını kolaylaştıracak her şeyi düşündük!

 Motosiklet kullanıcılarına özel park alanlarında kask, mont ve eldiven gibi 
 kişisel eşyalarını bırakabilecekleri özel kilitli dolaplar yaptık.

 Yakıt alımı sırasında oluşabilecek kazaları engellemek için pompaların önüne 
 özel kaymaz zemin oluşturduk.

 İstasyonlarımıza yağ değişimi ve zincir yağlamayı kolaylaştıran 
 motosiklet sehpaları yerleştirdik.

 ‘’Aytemiz motordan öde’’ sistemiyle motorcuların, motordan inip eldiven ve 
 kask çıkartmakla uğraşmadan ödeme yapmalarını sağladık.

 İstasyon marketlerinde motorcuların ihtiyaçlarını karşılamak için özel 
 motosiklet ekipmanlarını satışa sunduk. 
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KAğIT İNcelİğİNDe güNeş pANelİ üReTTİleR
Avustralya Newcastle Üniversite-
si’nde bir grup araştırmacı yazı-
cı ile bastıkları kağıt inceliğinde 
güneş paneli üretmeyi başardı. 
Paul Dastoor ve ekibi, 15 yıllık 
çalışmanın ardından ilk defa 
özel bir mürekkep yardımıyla 
yazıcı ile bir kağıt inceliğindeki 
esnek, hafif ve rulo haline geti-
rilebilen güneş paneli üretmeyi 
başardı. 
Deneysel paneller, özel bir elekt-
ronik mürekkebin, geleneksel 
baskı presleri kullanılarak bir 
kağıt parçası kadar ince olan 

şeffaf çok katmanlı tabakalara 
baskılanmasıyla yapılıyor. Araş-
tırmacılar, normal güneş panel-
lerine göre daha yüksek üretim 
performansına sahip güneş pa-

nellerinin metrekare maliyeti-
nin 7.42 dolar olduğunu ve bu-
nun da çatılara kurulan güneş 
panellerinin maliyetiyle nere-
deyse aynı olduğunu kaydediyor.

lİMAK uluDAğ eleKTRİK İle “eNeRjİK TATİl”

Limak Uludağ Elektrik, çocukla-
rın yaz tatili heyecanına ortak 
oluyor. Yoğun geçen eğitim-öğ-
retim yılının ardından öğren-
cileri karne telaşı sararken, Li-
mak Uludağ Elektrik de görevli 
elektrik tedarik şirketi olduğu 
bölgedeki anaokulu öğrencileri-
nin hem öğrenebileceği hem de 
eğlenceli dakikalar geçirebilece-
ği yenilenebilir enerjiyi anlatan 

“Enerjik Tatil” boyama ve etkin-
lik kitabı hazırladı.

Bursa Öğretmen Neşe Horasan 
Anaokulu’ndaki öğrencilerle 
buluşan Limak Uludağ Elektrik 
Genel Müdürü Ali Erman Aytac, 
boyama kitaplarını öğrencilere 
dağıttı. 

Aytac, ülkenin geleceği olan ço-
cukların alacakları iyi eğitimle 
Türkiye’yi daha ileriye taşı-

yacaklarını belirterek, “Biz de 
Limak Uludağ Elektrik olarak 
geleceği inşa edecek olan çocuk-
larımıza güveniyoruz. Yıl içinde 
başta Bursa olmak üzere Balı-
kesir, Çanakkale ve Yalova’da 
eğitim kampanyalarına destek 
verdik. Okulların ihtiyaçlarını 
karşıladık. Bugün de çocukla-
rımızın tatil heyecanına ortak 
olurken hem eğlenceli saatler 
geçirebileceği hem de öğrenebi-
leceği tatil aktivitesi düşündük. 
Çocuklarımızın zamanını iyi 
değerlendirmesini sağlamalı ve 
çeşitli aktivelerle kişiliklerini 
de zenginleştirmeliyiz. Bu amaç-
la hazırladığımız yenilenebilir 
enerji kaynakları ile yaşamımıza 
sağladığı faydaları anlatan ve 
“Bunları Biliyor musunuz?” şek-
linde soru sorarak; cevaplarını 
eğlenceli resimlerle anlatan bo-
yama kitabını hazırladık” dedi. 
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ÇevRe KİRlİlİğİ HeR YIl 12.6 MİlYoN  
KİşİNİN ölüMüNe SeBep oluYoR

Dünya Sağlık Örgütü’nün açık-
ladığı rapora göre, her yıl 12,6 
milyon insan çevre kirliliğine 
bağlı hastalıklar yüzünden haya-
tını kaybediyor. Rapor, yine her 
yıl 1,7 milyon insanın sağlıksız 
çevre koşulları sebebiyle kanse-
re yakalandığına da yer veriyor. 
Ajans Press’in derlediği bilgilere 
göre dünya nüfusunun yüzde 
92’si yüksek derecede kirli mad-
de bulunan hava soluyor. Hava 
kirliliğine bağlı hastalıklar se-
bebiyle her yıl 6 milyon insanın 
yaşamını kaybettiği belirtilirken 
ölümlerin yüzde 90’ı düşük ve 
orta gelir düzeyi ülkelerde mey-
dana geliyor. 
İçinde bulunduğumuz yıl 4 bin 

523 habere konu olarak medya-
nın önemli sağlık başlıklarından 
birisi olduğu belirlendi. Suudi 
Arabistan, Katar, Mısır ve Bang-
ladeş havanın en kirli solundu-
ğu ülkeler oldu. Havanın en te-
miz olduğu ülkeler ise sırasıyla; 

Solomun Adaları, Yeni Zelanda, 
Kiribati, Brunei Darüsselam, Va-
nuatu, İsveç, Micronesi, Fiji ve 
Avustralya oldu. Türkiye’de ha-
vayı en kirli soluyan ilk üç şehir 
sırasıyla Batman, Hakkâri ve Ga-
ziantep olarak belirtildi.

TeSlA, KİReMİT pANelleRİ İÇİN SİpARİş AlMAYA BAşlADI
Tesla, kiremit şeklinde tasarla-
dığı, daha ucuz, estetik ve ömür 
boyu garantili güneş panelle-
rinin satışı için sipariş almaya 
başladı. ABD’li elektrikli oto-
mobil ve teknoloji şirketi Tesla 
Motors Inc. Başkanı Elon Musk, 
2017’nin ortasında üretilmesi 
planlanan “Tuscan” olarak bili-

nen klasik turuncu, kayrak taşı, 
dokulu ve pürüzsüz model seçe-
nekli kiremitler için dün itiba-
riyle sipariş almaya başladıkları-
nı duyurdu. Ömür boyu garantisi 
olan solar kiremitlerden sipariş 
vermek isteyenler şirketin in-
ternet sitesinden adres bilgisi 
bırakarak Tesla çalışanlarının 

eve gelip teklif vermesini isteye-
biliyor. Güneş kiremitleri bu yıl 
sadece ABD’de satılacak. Dünya-
nın diğer bölgelerine satışlar ise 
önümüzdeki yıl başlayacak.

Solar Roof  maliyetinin normal 
çatı kaplama materyalinden 
daha ucuza malolacağı belirti-
liyor. Her 0.092903 metrekare 
için solar kiremitlere yaklaşık 
21.85 dolar ödenecek. Bu mik-
tar normal güneş panelleri için 
24.50 dolar.

Ayrıca Tesla’nın geliştirdi-
ği ve evlere entegre edilecek 
Powerwall pil sistemiyle çatılar-
dan gün boyu toplanacak ener-
ji, akşam saatlerindeki tüketim 
için de kullanılabilecek. 
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TuRKcell, eleKTRİK TeDARİK lİSANSI AlDI
Turkcell iştiraki Turkcell Enerji Çözümleri ve 
Elektrik Satış Ticaret Anonim Şirketi, elektrik 
tedarik lisansı aldı. Turkcell İletişim Hizmetleri 
A.Ş. yüzde yüz bağlı ortaklığı olan Turkcell Enerji 
Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret Anonim Şirke-
ti’nin elektrik tedarik lisansı aldığını açıkladı. 

Açıklamada, “Şirketimizin sermayesinin tama-
mına sahip olduğu Turktell Bilişim Servisleri 
A.Ş.’nin, sermayesinin tamamına sahip olduğu 
Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret 
Anonim Şirketi’ne EPDK’nın 11.05.2017 tarih ve 
7064-6 sayılı Kurul Kararı ile elektrik tedarik li-
sansı verilmiştir” denildi.

Turkcell, elektrik enerjisi ticareti, toptan ve pera-
kende satış alanında faaliyet göstermeye hazırla-
nıyor.

Tp’NİN HeDefİ İlK 3’e gİRMeK
Zülfikarlar Holding şirketlerin-
den Turkuaz Petrol, 2016 yılının 
en büyük özelleştirme ihalesine 
imza atarak Türkiye Petrolleri 
Petrol Dağıtım’ın yeni sahibi 
oldu. Turkuaz Petrol, satın alma-
nın ardından yola Türkiye Pet-
rolleri markasıyla devam etme 
kararı aldı. İki şirketin güçlerini 
Türkiye Petrolleri markası altın-
da birleştirmesiyle, Türkiye Pet-
rolleri pazar payına göre yapılan 
sıralamada yükselerek sektörün 
ilk 5 şirketi arasına girdi. Tür-
kiye Petrolleri’nin istasyon sa-
yısı da 700’ü aştı. Hedeflerinin 
pazar payı açısından sektördeki 
ilk 3 içinde yer almak olduğu-

nu söyleyen Turkuaz Petrol ve 
Türkiye Petrolleri Genel Müdürü 
Çağdaş Demirağ, “Hem yurtiçin-
de hem yurtdışında organik ve 
inorganik büyüme fırsatlarını 
değerlendiriyoruz” dedi. 2018 
yılı sonuna kadar toplam istas-
yon sayısının da 800’e çıkarıl-
ması hedefleniyor.
Türkiye Petrolleri ise 700’ü 
aşkın akaryakıt istasyonu, 10 
akaryakıt depolama tesisi, 4 LPG 
tesisi ve 150 bin metreküpün 
üzerindeki akaryakıt depolama 
kapasitesi ile Türkiye akaryakıt 
dağıtım sektöründeki ilk 5 şir-
ketten biri oldu. Toplam ciro ise 
3,6 milyar TL’ye yükseldi.

RüzgARIN eN HIzlIlARI Bellİ olAcAK
Türkiye’nin yenilenebilir enerji 
kaynaklarını geliştirmek üzere 
13 il sınırları içinde yapılacak 
olan toplam 710 MW’lık rüzgar 
enerjisi santralleri için yarışma 
21-23 Haziran tarihleri arasında 
yapılacak. TEİAŞ, “Rüzgar Veya 
Güneş Enerjisine Dayalı Üretim 
Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Ön-

lisans Başvurularına İlişkin Ya-
rışma Yönetmeliği” kapsamında, 
24-30 Nisan 2015’te başvuruları 
alınan ve belirtilen bölgelere 
ait yarışmalar 21-22-23 Haziran 
2017 tarihlerinde Holiday Inn 
Ankara Çukurambar Oteli’nde 
yapılacağını duyurdu. 

Yarışma bölgeleri ve kapasiteleri 

şöyle: Kayseri – Niğde (80 MW), 
Adana (120 MW), Ankara - Kırık-
kale - Çankırı (60 MW), Aksaray 
- Kırşehir - Nevşehir (60 MW), 
Edirne (40 MW), Tekirdağ (60 
MW), Kırklareli (70 MW), Sivas 
(80 MW), Tokat (40 MW), Ordu 
(50 MW) ve Bilecik - Eskişehir – 
Kütahya (50 MW).



Prime enerji ve 
InTeC Türkiye 
için imza attı

Enerji nakil hatları ve güneş 
enerji santral kurulumu 

projelerinde çalışan Prime Enerji 
ve Almanya merkezli InTEC Ener-
gy Solutions Türkiye’de lisanslı ve 
lisanssız güneş enerji sistemleri 
kurulumları için ortaklık imzaladı. 
İmzalanan anlaşma sonrasında 
açıklamalar yapan Prime Enerji 
Genel Müdürü Murat Ekici “Anahtar 
teslim yaptığımız projeler, kurulum 
sonrası bakım ve satış sonrası hiz-
metlerimizle müşterilerimiz, ça-
lışanlarımız ve ülkemiz için, enerji 
üretimi, iletimi, dağıtımı, servisleri 
ve planlamasında üstün, nitelikli 
ve sürdürülebilir değer sağlamayı 
amaçlıyoruz” diye konuştu. Prime 
Enerji tarafından yapılan açıkla-
mada ise “Türk ve Alman mühen-
dislik tecrübesini bir araya getiren 
bu iş birliği, profesyonel iş disipli-
ni sayesinde ülkemiz yatırımlarını 
daha da değerli hale getirmeyi he-
defliyor” denildi.

2015 yılından beri güneş ener-
jisi çalışmaları yapan Prime Enerji, 
100 MW’dan fazla güneş enerjisi 
santralinin anahtar teslim kurulu-
munu gerçekleştirdi. InTEC Energy 
Solutions ise güneş enerjili elektrik 
santralı tasarımı ve inşası yapıyor.

ÇalIk enerji,  
aden santralını devreye aldı

Çalık Enerji, Yemen’in elektrik ihtiyacını karşılamak üzere 60 me-
gawatt (MW) gücünde sıvı yakıtla çalışan mobil Aden enerji sant-

ralini açtı. Çalık Enerji’nin mobil enerji santrali olarak imzaladığı ilk anlaş-
ma ve aynı zamanda Yemen’de gerçekleştirdiği ilk proje olan Aden Basit 
Çevrim Enerji Santrali, Yemen Başbakanı ve Enerji Bakanı ile birlikte üst 
düzey yetkililerin de katılımlarıyla, 26 Mayıs tarihinde açıldı. 

Çalık Enerji’nin mobil enerji santrali olarak imzaladığı ilk anlaşma ve 
aynı zamanda Yemen’de gerçekleştirdiği ilk proje olan Aden Basit Çevrim 
Enerji Santrali Projesi’nin son testleri 16 Mayıs 2017 tarihinde tamam-
lanmıştı. 

abu dabi güneşte büyük oynuyor

Çin-Japon ortaklığı Abu Dabi’de 1177 MW’lık güneş enerjisi santrali 
kuracak. Santral tamamlandığında dünyanın en büyük bağımsız 

güneş santrali olacak. Abu Dabi Su ve Elektrik Kurumu ADWEA, Japon Ma-
rubeni Corp şirketi ve Çinli JinkoSolar Hoding’in oluşturdukları konsorsi-
yumla dünyanın en büyük bağımsız güneş santralini kurmak için anlaşma 
imzaladı. Abu Dhabi’nin 120 km güneydoğusunda Suwaihan bölgesinde 
kurulacak olan santral 1177 MW kapasiteye sahip olacak.

2019 yılında faaliyete geçmesi planlanan “Abu Dhabi’nin Işığı” adı 
verilen santral, 3.2 milyar dinara mal olacak. Santral üretime geçtiğin-
de ABD Kaliforniya’da bulunan 550 MW’lık Desert Sunlight santralının en 
büyük rekoronu elinden alacak. BAE yenilenebilir enerji stratejisi çerçe-
vesinde toplam elektrik üretiminin 2020 yılına kadar yüzde 7’sini, 2030 
yılına kadar yüzde 25’ini, 2050 yılına kadar da yüzde 75’ini temiz enerji 
kaynaklarından sağlamayı hedefliyor. 
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genel energy, kuzey ırak yaTIrImlarInI arTIrIyor

Genel Energy, Kuzey Irak Kürt 
Yönetimi Bölgesi’nde bulu-

nan Taq Taq petrol sahasında daha 
fazla yatırım yapmayı hedefliyor. 
Irak Kürt bölgesinde petrol arama 
ve üretim lisanslarına sahip Londra 
merkezli Genel Energy Plc., Kuzey 
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi kont-
rolündeki bölgede bulunan Taq 
Taq petrol sahasında daha fazla 
yatırım yapmayı hedeflediğini bil-
dirdi. Çukurova Holding’in patronu 
Mehmet Emin Karamehmet’in his-
sedarı olduğu Genel Energy ayrıca 
açıklamada, Taq Taq petrol saha-
sında üretimin düşmekte olduğu-
nu ancak, düşüş hızının yavaşladı-
ğını da belirtti. 

2011 yılında, Nat Rothschild ve 
Tony Hayward tarafından kurulmuş 
ve halka açık olan İngiliz petrol ya-

tırım şirketi Vallares ile birleşen 
Genel Energy Plc’nin bugün Kuzey 
Irak’ta toplam 6 bölgede petrol ve 
gaz arama ve çıkarma ruhsatı bu-
lunuyor ve halen Taq Taq ve Tawke 

sahalarında fiili olarak petrol üreti-
mi yapıyor. Bilgin Enerji Grubu, ge-
çen yılın başlarında Genel Energy 
şirketine yüzde 10.5 hisseyle ortak 
olmuştu.

latin amerika’nın ilk Biyogaz sanTralInI  
Fransızlar kuracak

Fransız Veolia Grubu, Mexico 
City’de kuracağı 886 mil-

yon euro değerinde biyogaz tesisi 
ile 965 GWh elektrik üretilecek ve 
şehrin metro sistemini besleyecek. 

Fransız enerji şirketi Veolia, Mexico 
City ile şehrin atıklarının yakılacağı 
bir biyogaz tesisi kurma ve işletme 
konusunda 886 milyon euro de-
ğerinde bir anlaşma imzaladığını 

açıkladı. Dünyanın en büyük biyo-
gaz santrallerinden olan santral 
aynı zamanda Latin Amerika’da 
kurulan ilk biyogaz santrali olacak. 

Açıklamaya göre tesisten elde 
edilecek ısı şehrin metro siste-
minde kullanılacak. Tesiste yılda 
1.6 milyon ton evsel atık yakılacak 
ve 965 GWh elektrik üretilecek. 
10 milyon nüfuslu Mexico City’de 
günde 13 bin ton atık oluşuyor. 
Tesis bu atıkların yaklaşık üçte bi-
rini temiz elektriğe dönüştürecek. 
Biyogaz santralinin kurulumuna 
bu yıl başlanacak ve 3 yıl sürecek. 
Santral 2020 yılında üretime baş-
layacak.
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Fransız engie güneş 
Paneli şirketi satın aldı

Fransız enerji şirketi Engie, Hollanda merkezli 
Sungenity şirketinin Avrupa işletmesini Solar 

Spectrum’dan satın aldı. Fransız enerji grubu Engie, 
evlere ve küçük işletmelere güneş panelleri kuran 
Hollanda merkezli Sungenity şirketinin Avrupa işlet-
mesini Solar Spectrum’dan satın aldığını açıkladı. 
Açıklamada, enerji sektörünün bir devrim geçirdiği ve 
güneş enerjisinin burada önemli rol oynadığı belirtile-
rek, sübvansiyon olmasa bile bu enerjinin sürdürlebilir 
ve karlı kaynak olduğu vurgulandı. 

Satın alma ile ilgili herhangi bir fiyat bilgisi veril-
mezken, satın alma işleminin Engie’nin Belçika kolu 
Electrabel’in Sungevity International ile geçen yaz or-
taklık başlatmasının ardından gerçekleştiği belirtildi. 
Sungevity’nin 90 çalışanı Engie çatısında çalışmaya 
devam edecek. Sungevity International son beş yılda 
Hollanda, Belçika, Almanya ve İngiltere’de güneş pa-
nelleri kuruyor.

kenya’nIn yaBani oTlarI 
enerji kaynağı olacak

İngiliz enerji şirketi Equinox Energy, Kenya’daki 
Viktorya gölü üstünde yetişen yabani otları elekt-

riğe çevirmek için 35 MW’lık biyogaz santrali kuracak.
İngiliz enerji firması Equinox Energy Capital’in 

Kenya’nın batısında Viktorya gölünde yer alan yaba-
ni otlardan enerji üretmek için 250 milyon dolarlık 
bir yatırımla 35 MW’lık bir biyogaz santrali kuracağı-
nı açıkladı. Açıklamaya göre, 12-18 ay içinde gerek-
li altyapı çalışmaları bitirilecek ve ilk aşamada 8 MW 
enerji üretilecek. Şirket ayrıca, elde edilen elektriğin 
dağıtımının yapılması için Kenya Power ile görüşme-
lere devam ediyor. Gölün yüzeyini neredeyse tamamen 
kaplayan ot ve yosunlarda yer alan şekerin bakterilerle 
parçalanarak metan gazı elde edilmesi ve gazın yakı-
larak elektrik enerjisi elde edilmesinin planlanıyor. 

transatlantic exploration,  
Bismil’de dePolama Tesisi kuraCak

Avustralya merkezli Transatlantic Explorati-
on Mediterranean International Limited, daha 

önce petrol arama ve üretim izni aldığı Diyarbakır Bis-
mil ilçesi Işıklar Köyü sınırları içindeki ruhsat sahasın-
da depolama tesisi de kuracak. 

AR/TEM/4845 Hak Sıra Numaralı saha içerisindeki 
kuyulardan çıkarılacak petrolün, kurulacak boru hat-
ları ile taşınarak 3,64 hektarlık alan içerisinde belir-
lenen üç adet lokasyonda depolanması, buradan da 
tankerlere yüklenerek rafinerilere ulaştırılmak üzere 
TPAO’nun istasyonuna gönderilmesi planlanıyor. 

3 adet lokasyon noktasını içine alan ÇED izin süreci 
için çalışmalara başlandı.
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Kanay, Shell & Turcas 
CFO’su oldu 

2012 yılından bu yana Akdeniz Ülkeleri ve Kuzey 
Afrika Bölgesi Finans Kontrolörlüğünü yürüten Nihal 
Kanay, Shell & Turcas’ta CFO pozisyonuna getirildi. 
Enerji sektöründe finans alanındaki kariyeri üniversi-
te mezuniyetinin hemen ardından Shell ile başlayan 
Kanay’ın, firmada 26 yılı aşan tecrübesi bulunuyor. Bu 
süre içinde  Hazine, Krediler Yönetimi, Bütçe ve Plan-
lama, Vergi ve Finans Müdürü pozisyonlarının yanında, 
aynı zamanda Shell’in çeşitli projelerinde de rol alan 
Kanay, 2012 yılından bu yana Akdeniz Ülkeleri ve Ku-
zey Afrika Bölgesi Finans Kontrolörlüğü pozisyonunda 
bulunuyordu. Shell & Turcas’taki yeni görevinde Ka-
nay; Bilişim, Satınalma ve Finans Departmanların-
dan Sorumlu CFO görevi ve Shell & Turcas İcra Kurulu 
üyeliğinin yanı sıra bazı Shell & Turcas İştirakleri’nin 
Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de üstlendi. Kanay 
ayrıca Shell Türkiye Koordinasyon Kurulu’nun da üyesi 
oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden 1989 
yılında mezun olan Nihal Kanay’ın, denetim üzerine 
yüksek lisans eğitimi de bulunuyor.

Eaton’un Türkiye Satış 
Müdürü Özcan oldu

Enerji yönetim şirketi Eaton Elektrik Türkiye’nin satış müdürlüğü-
ne Yılmaz Özcan getirildi. Gayrimenkul, alışveriş merkezleri, sanayi 
tesisleri, siteler ve organize perakende şirketlerine enerji verimliliği 
alanında hizmet veren Eaton Elektrik Türkiye’nin yeni ülke Satış Mü-
dürü Yılmaz Özcan oldu. 2007-2017 yılları arasında ABB Elektrik San. 
A.Ş.’de çeşitli yönetim kademlerinde görev yapan Özcan, 15 Mayıs 
2017 itibarıyla Eaton Elektrik kadrosunu dahil oldu. 

Kabataş Erkek Lisesi’nin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Elekt-
rik Mühendisliği bölümünden 1998 yılında mezun olan Özcan, 2012 
yılında Milano Bocconi Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansını ta-
mamladı. 1998 yılında Elsim Elektroteknik Sistemler A.Ş.’de mühen-
dis olarak iş hayatına başlayan Özcan, 2001-2007 yılları arasında 
Leroy Somer’de satış müdürü olarak görev yaptı. 2007-2017 yılları 
arasında ABB Elektrik’te farklı bölümlerde yöneticilik yapan Özcan, 
son olarak şirketin Motor & Generator bölümünde satış ve pazarlama 
müdürü olarak çalışıyordu. 



ENERJİ PANORAMA • Haziran 2017 • 21

  KARİYER     

Enerji bürokrasisinde 
değişim sürüyor

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) Ge-
nel Müdürü Mehmet Ayerden ve Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürü Elmas Yaşar ile TETAŞ, PİGM, YEGM ve 
TEİAŞ’ın genel müdür yardımcıları görevlerinden alın-
dı. Mehmet Ayerden ile Eti bakanlık müşavirliği kadro-
suna atandı. 

TETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Özcan Altındağ, 
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 
Biçer, Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Salim Ko-
şar ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı 
Hayati Çetin de görevlerinden alındı. Türkiye Elektrik 
İletim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Doğanbey Akgül de 
görevinden alınan isimler arasında. Bu isimlerden aynı 
zamanda Strateji Geliştirme Başkanı olan Doğanbey 
Akgül de bakanlık müşavirliği kadrosuna atandı.

PERYÖN’ün yeni 
başkanı STFA 
Holding’ten 

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği PERYÖN’ün yeni 
yönetim kurulu başkanlığına STFA Holding Strateji 
ve İnsan Kaynakları Başkanı Berna Öztınaz seçildi. 3 
bini aşan üye sayısı ile yaklaşık 2,5 milyon çalışan ve 
1147 kuruma ulaşan PERYÖN, Türkiye İnsan Yönetimi 
Derneği, 24’üncü Dönem Yönetim Kurulu’nu belirledi. 
STFA Holding Strateji ve İnsan Kaynakları Başkanı Ber-
na Öztınaz, PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Genel kurulda bir konuşma yapan Öztınaz, “Belir-
sizliğin ve değişimin bol olduğu bir dönemden geçiyo-
ruz. Dolayısıyla zamanın ihtiyaçlarına cevap verebilen, 
Türkiye gerçeklerini göz önünde bulunduran, fark yara-
tabilecek projelere odaklanmak istiyoruz. Herkesi ku-
caklayan, iş üretmeye odaklanan samimiyetle iletişim 
kurmak için çalışan bir yaklaşımla ilerleyeceğiz” dedi. 

Yönetim kuruluna Öztınaz’ın dışında seçilen isim-
ler şöyle: İdil Türkmenoğlu, Önder Şenol, Buket Çele-
biöven, Pınar Kalay, Murat Yeşildere ve Seyfettin Sağ-
lam.



Rus enerji devi Gazprom, Türkiye’de hamle üs-
tüne hamle yapıyor. Türkiye’de, çok kısa süre önce 
ilk kez Enerji Panorama’nın duyurduğu “Gazprom 
Turkey” adlı gaz sektöründe faaliyet gösterecek bir 
şirket kuran şirket, sektörde merak uyandıran yeni 
bir adım daha attı. Gazprom, Rusya’dan gaz ithal 
eden önemli ithalatçı şirketlerden biri olan Bospho-
rus Gaz’daki yüzde 71’lik hissesini Adnan Şen’e sattı. 
Bosphorus Gaz’ın kalan yüzde 29’luk hissesi, Adnan 
Şen’e ait Tur Enerji AŞ’de bulunuyor. Bosphorus Gaz, 
yılda 2.5 milyar metreküp gaz ithal ediyor.  

Türkiye ile “Türk Akımı Doğalgaz Projesi”ni yürü-
ten Rusya, enerji alanında ses getiren yeni girişim-
leriyle gündemdeki yerini  koruyor. Rus enerji devi 
Gazprom, Türkiye’de kurduğu Gazprom Turkey Enerji 
AŞ ile doğal gaz dağıtımı ve ticaretinde daha görünür 
olmaya hazırlanıyor. Şirket, sıvılaştırılmış dahil her 
türlü formda doğal gaz alacak ve satacak, bu ürün-

Gazprom, Bosphorus Gaz’dan 
çekildi yeni hamlelere hazırlanıyor

Kısa bir süre önce Gazprom Turkey adlı bir şirket 
kuran Gazprom, Bosphorus Gaz’daki yüzde 71’lik 
hissesini şirket ortağı Adnan Şen’e sattı. Sektör 
oyuncuları, “Gazprom, bu hareketiyle Türkiye’de 
büyüyeceğinin, satın almalar yapacağının 
sinyallerini veriyor. Türk Akımı sonrası ticari 
faaliyetlerini organize ediyor; enerjide oyun 
büyüyor” yorumunu yapıyor…

Adnan Şen
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lerin toptan satışını, ithalatını, ihracatını ve iletimini 
gerçekleştirecek gerekli altyapıyı ve tesisleri kura-
cak.

Gazprom, Türkiye’de bu şirketi kurmasının ardın-
dan, Bosphorus Gaz’daki yüzde 71’lik hissesini sattı. 
Bu hisseler, Gazprom’un Türkiye’de yıllardır ortak 
olduğu Adnan Şen tarafından satın alındı. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve 
Rekabet Kurumu onayının ardından Bosphorus 
Gaz’a ait hisselerin tamamı Şen Grubu’na geçti. 
Bosphorus Gaz Murahhas Azası Adnan Şen, konuyla 
ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bosphorus Gaz’ın 
hisselerinin tamamını devralmamız Türkiye’nin güç-
lü ekonomik performansına ve enerji alanındaki bü-
yüme potansiyeline olan güvenimizin göstergesidir” 
dedi. 

Bu girişim ne anlama geliyor? 
Sektör temsilcileri, Gazprom’un Türkiye’de özel-

likle doğal gaz olmak üzere enerji sektöründe etki 
alanını genişletmek istediğine işaret etti. Bu hedef 
doğrultusunda Gazprom’un Türkiye’de yeni bir şirket 
kurduğuna işaret den sektör temsilcileri, “Gazprom, 
bundan sonra gazla ilgili operasyonlarını yeni kur-
duğu şirket üzerinden yürütecek. Yeni satın alma-
lar gündeme gelebilir, gaz santrali de satın alabilir. 
Şirket, doğal gazda hem ticaret hem ithalat hem de 
ihracat konularında öne çıkacaktır” dedi.

Türk Akımı Doğalgaz Projesi’nin hızlandığına dik-
kat çeken sektör temsilcileri, “Gazprom, bu proje ta-
mamlandığında hem Türkiye’de hem de bölgede yü-
rüteceği ticari faaliyetleri şimdiden organize ediyor. 
Enerji sektörü büyük bir rekabet alanı haline geliyor” 
diye konuştu.

Gazprom omV ile lNG koNusuNda aNlaşma imzaladı 
Gazprom ve Avusturyalı enerji şirketi OMV arasında Karadeniz’de düşük hacimli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) 
üretim, nakliye ve satışının artırılmasına yönelik iş birliği anlaşması imzalandı. Rusya’nın St. Petersburg ken-
tindeki Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen imza törenine Gazprom İcra Komitesi Başkanı 
Aleksey Miller ve OMV Yönetim Kurulu Başkanı Rainer Seele katıldı. Anlaşma kapsamında Gazprom ve OMV, 
Rusya’nın Karadeniz sahilinde düşük hacimlerde LNG üretim, nakliye ve satışına yönelik yapılacak terminalin 
inşası için iş birliği yapacak.
İki şirket Orta ve Güneydoğu Avrupa bölgelerinde bulunan doğal gaz iletim altyapılarının geliştirilmesine yöne-
lik koordinasyonun artırılmasında ortak çalışmalar yürütecek.
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Aralık 2015’te Fransa’nın başkenti Paris’te bir 
araya gelen Birleşmiş Milletler Dünya İklim Zirvesi, 
insanlığa sürdürülebilir bir dünyanın ‘hayal’ olma-
dığı mesajıyla sonuçlandı. Bugüne kadar imzalanan 
onca anlaşma ABD, Çin gibi karbon emisyonu şam-
piyonu olan ülkelerin destek vermemesi nedeniyle 
başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Yaklaşık 200 ülkenin 
katılımıyla imzalanan Paris İklim Anlaşması’yla kü-
resel sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar 2 de-
recenin altında tutulması konusunda uzlaşıldı. ABD 
eski Başkanı Barack Obama’nın öncülük ettiği Paris 
Anlaşması’na sadece Nikaragua ve Suriye imza at-
mamıştı. Artık bu ikiliye ABD de katıldı, çünkü Kasım 
2016 tarihinde ABD Başkanı seçilen Donald Trump, 

Dünya Trump’ın blöfünü görecek mi?

Başkan olduğu günden bu yana hem ulusal 
hem de uluslararası arenada aldığı kararlar, 
attığı adımlarla şaşkınlık yaratan ve tepki 
gören ABD Başkanı Trump, şimdi de Paris İklim 
Anlaşması’ndan çekildiğini açıkladı. Trump’ın 
bu kararının dünyanın geleceği için kurulan 
işbirliğini nasıl etkileyeceği tartışılıyor. Çin ve 
Hindistan’ın “anlaşmaya sadık kalacağız” 
açıklaması tedirginliği azaltsa da Trump, en 
azından moralleri bozmayı başardı...
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seçim sürecinde söz verdiği gibi Paris İklim Anlaş-
ması’ndan imzasını çekeceğini duyurdu. 

Anlaşmada imzası olan ülkeler, küresel sera gazı 
emisyonunu düşürmeyi hedefliyor. Bu adım, fosil ya-
kıtların yanması sonucu oluşan karbondioksit gazı-
nın da azaltılması anlamına geliyor. Anlaşmaya göre 
ABD’nin karbon emisyonlarını 2025 yılı itibariyle 
2005 seviyesinden yüzde 26-28 düşürmesi gereki-
yordu.

Karar mücadeleyi olumsuz etkileyecek
Her ne kadar anlaşma 2020 tarihinde yürürlüğe 

girecek olsa da Trump’ın bu kararı, belirlenen he-
defe ulaşmayı zorlaştıracak. Çünkü ABD, tek başına 
dünya genelindeki karbon emisyonlarının yaklaşık 
yüzde 15’ini üretiyor. ABD’nin bir diğer önemli etki-
si de gelişmekte olan ülkelerin mücadelesine mali 
ve teknolojik olarak destek veriyor olması. Konunu 
bir de manevi yönü var. Zira küresel ısınmayla mü-
cadelede öncü rol oynamaya başlayan ABD’nin bu 
kararlılıktan vazgeçmiş olmasının, diğer ülkeleri de 
olumsuz olarak etkileyeceği kaygısı hakim. 

Trump’ın hedefi istihdamı artırmak
Trump seçim kampanyasına başladığı günden 

itibaren Paris Anlaşması’na uymanın ABD ekono-
misine kabul edilemez maliyetler getirdiğini ve Çin, 
Hindistan gibi diğer ülkelere ise haksız avantajlar 

Trump 2020’Yi Beklemek 

zoruNda
Trump’ın geri çekilme kararını Birleşmiş Milletler’e 
yazacağı bir mektupla bildirmesi gerekiyor. Ancak 
anlaşma hükümlerine göre, Trump’ın, Paris An-
laşması’nın yürürlüğe girmesinin üzerinden üç yıl 
geçeceği 4 Nisan 2019’a kadar bu mektubu gönder-
mesi mümkün değil. Mektubun ardından ABD’nin 
anlaşmadan ayrılması için bir yıl daha beklemesi 
gerekecek. O da, başkanlık seçimlerinden bir gün 
sonrasına denk gelen 4 Kasım 2020 tarihine rastlı-
yor. Kısaca yeni seçilecek başkanın kararı, belirleyici 
olacak. 
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sağladığını savundu. İklim değişikliği tehdidini önem-
semediğini belirten Trump, ABD’nin fosil yakıt üre-
timinin genişlemesine vurgu yaparken enerji plan-
larında petrol fiyatını düşürmek, enerji bağımsızlığı 
elde etmek, yerli petrol kaynaklarını tetiklemek ve 
yerli enerji ile ilgili işler yaratmaya odaklanıyor. Se-
çim sürecinde Birleşmiş Milletler Yeşil İklim Fonu’na 
kayıtsız şartsız ödeme olarak gördüğü maliyeti sona 
erdirme sözü veren Trump, bu fona zaten 1 milyar 
dolar ödediklerini ve 2 milyar dolarlık ödeme sözü 
için ise bir tercih yapacaklarını belirtmişti. Trump’ın 
Baş Ekonomi Danışmanı Gary Cohn’e göre, Paris’e 

sCHWarzeNeGGer Video 
Hazırladı

ABD’li çevre örgütü Sierra Club yöneticilerinden Mi-
chael Brune, ABD’nin imzasını geri çekmesini “to-
runlarımızın bir gün hayretler içerisinde geri dönüp 
baktıklarında bir dünya liderinin gerçeklikten ve ah-
laktan ne kadar uzaklaşmış olabileceğini görecekleri 
tarihi bir hata” olarak tanımladı.
TESLA’nın sahibi Elon Musk ve Apple CEO’su Tim 
Cook gibi Silikon Vadisi’nin önde gelen isimleri, bu 
kararı protesto ederek üyesi oldukları hükümet da-
nışma kurullarından istifa ettiler. Hatta Trump’ın 
kızı ve danışmanı İvanka Trump bile, Amerikan şir-
ketlerinin yönetim kurulu başkanlarına seslenerek, 
anlaşmanın iş dünyası için ne kadar yararlı olduğu-
nu anlatmaları konusunda babasını arayıp ikna et-
melerini istedi.
Ünlü aktör ve Kaliforniya Eski Valisi Arnold Schwar-
zenegger de konuyla ilgili bir video hazırladı. Schwar-
zenegger konuşmasında, başta Trump olmak üzere 
ülkedeki tüm siyasi liderleri iklim değişikliğinin en-
gellenmesine yönelik çalışmalara devam etmeye ça-
ğırarak “Bir adam ilerlememizi yok edemez. Bir adam 
temiz enerji devrimimizi durduramaz. Ve bir adam 
zamanda geri dönemez” dedi. 

TÜrkiYe de askıYa aldı 
ama…

Türkiye, ABD’nin geri çekilme haberinin 
ardından anlaşmayı onaylamak için Yeşil 
İklim Fonu’ndan pay alma şartını ileri sü-
rerek Paris İklim Anlaşması onay süreci-
ni askıya aldı. Fon, iklim anlaşması kap-
samında oluşturulmuştu ancak Türkiye 
gelişmiş ülkeler sınıfında görüldüğünden 
100 milyar dolarlık fondan pay alamıyor-
du. Türkiye gelişmekte olan ülkeler statü-
süne geçirilirse, anlaşmanın bu ülkelere 
karbon emisyonunu sınırlandırmaları 
için sağlayacağı “Yeşil İklim Fonu” mali 
desteğinden yararlanmış olacak.
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uyma ve ABD ekonomisini yükseltme arasında bir 
tercihle karşı karşıya kalan yönetim, “Ekonomimizi 
büyütme hedefi kazanacak” diyerek tercihini yaptı.

Anlaşmadan ayrılmanın yeni istihdama olanak-
ları sağlayıp sağlamayacağını tartışan ekonomist-
ler; petrol, gaz ve kömür endüstrilerindeki işlerin 
korunması ile temiz enerji endüstrisindeki yatırım-
ların maliyetini karşılayabilecek daha uzun vadeli 
bir istihdam ortamı yaratılacağını düşünüyor. ABD 
Enerji Bakanlığı’na göre, geleneksel fosil yakıt en-
düstrisinde halen çok sayıda işçi bulunurken, enerji 
verimliliği ve yenilenebilir enerji işlerinde çalışan 
Amerikalıların sayısı da oldukça yüksek. 1.1 milyon 

Amerikalı geleneksel fosil yakıtlarla elektrik enerji-
si üretiminde çalışıyor; bu sayıyı 880 bin çalışanıyla 
yenilenebilir enerji takip ediyor.

Dikkatler Çin’in tavrına çevrildi
Trump’ın geri adım atması, Çin’in pozisyonunu 

değiştirmesine de yol açabilir. Uzun zaman karbon 
emisyonunun düşürülmesi çabalarının dışında ka-
lan Çin, Obama ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in 
girişimleriyle bu sürece dahil oldu. İki lider, en ufak 
ada devletlerinden Avrupa Birliği gibi örgütlere ka-
dar birçok ülkenin katılımıyla bir ortak zemin oluş-
turmuştu. Henüz geri adım atmış değil ancak karbon 
emisyonunda ilk sırasında bulunan Çin’in, ABD’nin 
izinden gitmesi gibi bir tehlike de var. Sanayisi ağır-
lıklı olarak kömüre dayalı olan Çin’in böyle bir karar 
almaması için Avrupalı ülkeler lobi faaliyeti yapı-
yor. AB’li yöneticiler, 2020 yılına kadar yenilenebilir 
enerji kaynaklarına 360 milyar dolar yatırım yapa-
rak 13 milyon yeni iş yaratacağını ilan eden Çin’in bu 

dıCaprıo: GeleCeĞimiz risk 
alTıNda 

Tutkulu bir çevreci olarak da bilinen Oscarlı aktör 
Leonardo DiCaprio’nun da Trump’a tepkisi gecik-
medi. DiCaprio, “Bugün, gezegenimizin gelecekteki 
yaşanabilirliği, Başkan Trump’ın Paris Anlaşması’n-
dan ABD’yi geri çekme konusundaki dikkatsiz kara-
rıyla tehdit edildi. Bu gezegendeki geleceğimiz her 
zamankinden daha fazla risk altındadır. Amerikalı-
lar ve dünya toplumunda iklim konularında güçlü 
liderlik arayanlar için şimdi, her zamankinden daha 
fazla iklim değişikliğini çözmeye kararlı olmalı ve 
bilimsel gerçeklere veya ampirik doğrulara inanma-
yan liderlere meydan okumalıyız. Hepimizin ayakta 
durması, örgütlemesi, savaşması ve enerjimizin ta-
bandan politik eylemlere yönelmesinin zamanı gel-
di” açıklamasını yaptı.

WWF: iklim mÜCadelesi 
durmaz

Google, Apple, Tesla gibi teknoloji şirketlerinin veya 
Royal Dutch Shell, BP gibi petrol şirketlerinin dahi 
Paris Anlaşması’nı desteklediğini ve çekilme kararı-
nı üzüntüyle karşıladığını hatırlatan WWF-ABD’nin 
Genel Müdürü Carter Roberts, “Ülkemizde gelişen 
temiz enerji ekonomisinin 3,3 milyon Amerikan va-
tandaşından fazlasına istihdam sağladığını unutma-
malıyız. Bu sayı, fosil yakıt sektöründeki iş imkanı-
nın tamamından fazla. Dolayısıyla ekonomik refah 
ve insanlarımız için daha güvenli bir gelecek arasın-
da seçim yapmak zorunda değiliz” dedi ve Trump’ı 
kararını gözden geçirmeye çağırdı.
WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, “Çevre 
Günü öncesi Amerika gibi ekonomide dünya devi 
bir ülkenin Paris Anlaşması’ndan desteğini çekiyor 
olması talihsiz bir gelişme. Neyse ki iklim süreci yal-
nızca liderlerin ya da ülkelerin tek taraflı kararları-
nın yönlendirdiği bir alan değil. Paris Anlaşması’nın 
hedeflerine ulaşmak için başka yollar da var. İklim 
hareketi artık önüne geçilemeyecek şekilde büyü-
yor, insanlık artık bu tehdidin farkında” açıklaması 
yaptı. 
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kararının arkasında durmasını sağlamaya çalışıyor. 

Küresel ısınmayla mücadelede önemli bir diğer 

ülke ise Hindistan. 1.3 milyarlık nüfusuyla Hindistan, 

sera gazı salımında üçüncü sırada yer alıyor. Hindis-

tan da enerji dönüşümü planına sadık kalacağının 

sinyalini verdi. Ülke, 2022’ye kadar elektrik üretimi-

nin yüzde 40’ını yenilenebilir kaynaklardan sağlama 

hedefinde ancak “geri çekilme” dalgasına kapılması 

da olasılıklar arasında gösteriliyor. 

Kömüre dönmek mümkün mü?
İklim değişikliğiyle ilgili en önemli adım ABD ve 

diğer gelişmiş ülkelerin elektrik üretiminde kömü-

rün payını azaltma kararı oldu. Şu anda ABD’de kö-

mür sektöründe istihdam edilenlerin sayısı, güneş 

enerjisi üretiminde çalışanların ancak yarısına denk 

geliyor. Ancak Trump’ın kömüre olan ilgisi biliniyor, 

sürekli bu kozu kullanmasına karşın ABD’de elektrik 

üretiminin önemli bir bölümü artık kömürden çok 

gazla yapılıyor. Kaya gazı kaynaklarının kullanılma-

ya başlanması nedeniyle gazın önemi ve kullanımı 

arttı, kömürün değeri ise düştü. 

Dünyanın diğer bölgelerinde yenilenebilir enerji 

fiyatlarının düşmesi, kömürün eski tahtına çıkmasını 

zorlaştıracak gibi. Çünkü, Hindistan’da son dönemde 

yapılan ihalelerde, solar enerjinin fiyatı, kömürle ça-

lışan santrallerde üretilen elektriğin ortalama fiyatı-

nın yüzde 18 altında kaldı.

pıTTsBurG BelediYe 

BaşkaNı’NdaN YaNıT GeCikmedi
Özellikle Kaliforniya gibi yenilikçi eyaletler, ABD’nin 
politik yapısı içerisinde Paris İklim Anlaşmasını des-
tekleyecek kararlar alabiliyor. Birçok eyelet anlaş-
maya uyacak politikalar izleyeceklerini açıkladı bile. 
Trump’ın “Ben Pittsburgh halkını temsil etmek için 
seçildim, Paris’i değil” sözlerine de ilginç bir yanıt 
geldi. Pittsburg Belediye Başkanı William  Peduto, 
“Pittsburg’da Hillary Clinton yüzde 80 oy aldı” dedi. 
Peduto, bu açıklamasından kısa bir süre sonra özel 
bir kararname yayınlayarak diğer 81 şehir ile birlikte 
Paris İklim Anlaşması’nın şartlarına sadık kalacak-
larını belirtti ve karbon emisyonlarının azaltılması 
için çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

diĞer Ülkeleri TeTikleYeBilir
Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu- Enerji Ekonomisi 
Derneği Başkanı 
“ABD’nin kararı AB içerisindeki muhalifleri yürek-
lendirecek ve görüş ayrılıklarını derinleştirebilecek 
bir gelişme. Bu gelişme karşısında uluslararası top-
lum bir önlem almazsa ve başka çekilmeler gelmeye 
başlarsa küresel ısınmaya karşı onlarca yıldır yürü-
tülen mücadeleye önemli bir darbe vuracak. Ortaya 
konulan ekonomik gerekçeler uzun vadede geçerlili-
ğini yitirmekte, bugünün kazancı yarın kat kat fazla-
sıyla ekonomik kayba yol açmakta. Ancak son sözü 
söyleyen siyasi otorite ve maalesef siyasi kararlarda 
kısa vadeli çıkarlar öncelikli olabiliyor. Tüm bu ge-
lişmeler ışığında ABD’nin Paris İklim Anlaşması’n-
dan çekilmesi başka ülkeler için örnek teşkil eder ve 
devamı çorap söküğü gibi gelebilir.
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Do-
nald Trump, 1 Haziran’da ABD’nin, Paris İklim An-
laşması’ndan çekileceğini açıkladı. Bu kararın iç ve 
dış ekonomi ve siyasetteki maliyet-fayda analizi, 
hem Trump’ın şahsi siyaset planlarını hem de kü-
resel ekonomik ve siyasi dengeleri nasıl gördüğü-
nü göstermesi bakımından önemli. Temel tespitim, 
Trump’ın, oynadığı iki sahalı oyunda (iç ve dış saha-
lar), ekonomi ve siyasette, kısa vadeli iç parametre-
leri, dış parametrelerin önünde tuttuğu şeklinde.

Aslında uluslararası medyada yapılan birçok yo-
rum, Trump’ın kararının kendi siyasi geleceği açısın-

ABD’nin Paris Anlaşması’ndan 
çekilmesinin siyasi ekonomisi

Trump’ın kararı kısa vadede siyasi ve ekonomik 
olarak işine yarayacak gibi görünüyor. Bir 
yandan kendi tabanını yakınlaştıran Trump, 
diğer yandan iklim için harcaması gereken parayı 
ekonomiye yatıracak. Uzun vadede ise başkan 
kim olursa olsun iklim değişikliğiyle mücadele 
etmek, bu alana yatırım yapmak zorunda. Yani 
Trump yeniden başkan seçilirse iklim değişikliğini 
gündemine almak zorunda… 

Trump, kutuplaşma siyaseti uygulayarak seçmenlerini daha radikal hale getiriyor

 YAKIN PLAN   
Serhan ÜNAL 
TENVA Direktörü
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dan hiç de rasyonel bir seçim olmadığını düşündür-
tüyor. Hatta ABD’nin uzun vadeli çıkarları açısından 
da felaketler yaratacak bir karar olduğu akla geliyor. 
Ancak durum, adil bir iç ve dış siyasi ekonomi tahlili 
yapıldığında, pek de öyle görünmüyor. Kısa vadede 
Trump’ın kazanma ihtimali çok yüksekken, uzun va-
dede ülkenin zarar görme ihtimali çok yüksek değil.

İç siyaset açısından bakıldığında, bu kararın 
Trump açısından ciddi bir maliyet taşımadığı iddia 
edilebilir. Hatta seçim kampanyasının ilk günün-
den beri yaratmaya çalıştığı ‘sözünün eri’ imajını 
kuvvetlendirmesi yönünden, bu kararın iç siyasette 
maliyetten ziyade fayda yaratan bir karar olduğu 
dahi savunulabilir. Trump, anlaşmadan çekileceği-
ni zaten en başından beri söylüyordu ve Amerikan 
milli iradesi, bunu bile bile kendisini seçti. Kısaca, bu 
karardan ötürü Trump’ın seçmen kaybetmesi olası 
gözükmüyor. Üstelik Türk siyasetinden aşina oldu-

ğumuz bir süreç daha işliyor: Kutuplaşma siyaseti. 

Kendi tabanını birleştiriyor
Trump’ın her kararı, ona karşı olanları daha da 

kızdırırken kendi cephesinde, omuzlar birbirine yak-
laşıyor. Yani, Trump’ın seçmenleri arasında, icraatı 
sebebiyle karar değiştirecek büyük bir kitle gözük-
müyor. Fazladan, ‘sözünün eri’ imajı sayesinde, kar-
şı taraftan çalabileceği oylar da, iç siyasette fayda 
hanesine yazılmakta. Bir sonraki başkanlık seçimine 
daha güçlü girmek, Trump’ın ana hedefi gibi görü-
nüyor. Kısaca, Trump’ın kararının, birçok yorumun 
aksine, dahili siyasette ona güç kazandıran karlı bir 
yatırım olarak okunması daha akla yatkın.

Dış siyaset nazarından, kısa vadedeki etkiler ha-
sarsız atlatılabilir gözükse de uzun vadede, müstak-
bel ABD başkanlarının uğraşmak zorunda kalacağı 
birçok meselenin tohumu atılıyor olabilir. Öncelikle, 

Trump’ın iklim anlaşmasıyla ilgili kararını kızı İvanka Trump bile eleştirdi
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Ivanka Trump’ın da dikkat çektiği, ABD’nin manevi/
ahlaki otoritesinde aşınma riski, gerçek bir risk. ABD 
iklim konusunda söylem ve eylem düzeyinde geride 
kalarak, ‘yeşil yumuşak güç’ alanında özellikle Çin’e 
alan bırakıyor ve Çin, uzun vadede bu alanda nüfuz 
sahibi olabilir. Ancak nüfuzun da bir fiyatı var. Diğer 
bir deyişle, Çin’in nüfuz artırıcı çabaları, yüksek har-
cama kalemleri olarak baş gösterecektir ve bu da 
Çin’in Amerikan ekonomik ve askeri gücünü den-
gelemek için daha az kaynak ayırmasını anlamına 
geliyor. 

Sonraki başkanın başını ağrıtacak
Diğer taraftan ABD, iklim meselesinde, masadan 

kalkmayı seçerek pazarlık imkanlarını önemli ölçü-
de azaltmış oldu. Fakat bu, ya Trump’ın ikinci baş-
kanlık döneminde uğraşacağı bir sorun olacak ya 
da Trump’tan sonra başka bir başkanın uğraşacağı 
bir sorun olacak. İlk durumda Trump zaten istedi-
ğini alacağı için bir sorun yok; ikinci durumda ise, 
Trump’ın aktif siyasi hayatı (muhtemelen) biteceği 
için, yine bir sorun yok!

Ekonomi açısından Trump, kampanyasının ilk 
günlerinden beri, büyük çaplı bayındırlık projeleri-
nin de sayesinde ekonomik canlanmayı hissedilir 
kılacağını, işsizlikle daha iyi mücadele edeceğini ve 
Amerikan işgücünün çıkarlarını koruyacağını iddia 
etti. Paris Anlaşması’ndan çekilerek ABD, hem vaat 
ettiği mali yardımlardan hem de muhtemel harca-
ma kalemlerinden kurtulmuş olacak. Bütün bunlar, 
Trump’ın ekonomik vaatlerini uygulayabilmesi için 
bir basamak oluşturabilir. İleride Trump başkanlığı 
ikinci kez kazanabilirse, kendi yarattığı problemle-
ri çözmeye odaklanmasında bir engel kalmayacak. 
Uzun vadede, ABD’nin yeni gelişen teknoloji alanla-
rında geri kalacağı iddiası ise muğlak bir tez; tarih-
sel örnekler bu iddiayı doğrulamıyor. ABD’nin geç-
mişte Kyoto protokolünden çekilmesi, ülkenin yeşil 
teknolojiler üretme konusunda geriye düşmesine 
neden olmadı.

Teknoloji geliştirmeye devam edecekler
Bu durumun altında iki etken yatıyor. İlki, iklim 

alanındaki söylem gücünü rakiplerine kaptırsa dahi 
ABD, hala zeki beyinleri kendine çekme cazibesini 
korumaya devam edecek. Basit bir soru: Parlak be-
yinler, imkanları olsa Çin’de mi, yoksa Amerika’da mı 

yaşamayı/çalışmayı tercih ederler? Cevap, bugün 
olduğu gibi, öngörülebilir bir gelecekte de Amerika 
olmaya devam edecek. İkincisi, ABD’nin teknoloji ge-
liştirmekte geri kalacağı iddiası; temelde, yeşil tek-
nolojiler konusunda Amerikan iç talebinin zayıflaya-
cağı ve ülkenin bu alanda geliştireceği teknolojilerin, 
talep azlığından muzdarip olacağı öngörüsüne da-
yanıyor. Oysa artık teknolojiler tek bir ülkenin pazarı 
için geliştirilmiyor. Her sektörde pazar küresel ve 
yeşil teknolojilerin küresel pazarı olduğu müddetçe, 
Amerikan şirketleri bu pazarı ıskalamayacaklardır. 
Hatta ABD, küresel iklim teknolojileri pazarının ge-
nişletilmesi konusunda, bir ‘free rider’ haline dahi 
gelebilir.

Özetle, Trump’ın tercihleri, kısa vadeli neticeleri 
daha belirgin olan dahili parametrelerin, uzun vade-
li etkileri muğlak olan harici parametrelere baskın 
çıktığını gösteriyor. Kendi siyasi geleceği açısından 
rasyonel bir karar olan bu durum, ne yazık ki küre-
sel iklim hedefleri üzerinde olumsuz etki yapacak. 
Ancak egemen devletler dünyasında hiçbir devlet, 
iklimi korumak için ahlaki bir pencereden yargıla-
namıyor maalesef. Gözüken, artık iklim değişikliği 
sorununun, daha kısa vadede oy getiren ‘temiz hava’ 
meselesine doğru evirileceği.

Son not olarak şunu belirtmekte fayda var. ABD, 
önceki başkan Obama döneminde, senato onayı ol-
maksızın tek kişinin imzası ile Paris Anlaşması’na 
dahil olmuştu; şimdi yine tek kişinin imzası ile çıkı-
yor. Obama zamanında, tek kişinin imzasıyla Paris 
Anlaşması’nın kabulünü eleştirmeyenler, bugün tek 
kişinin imzasıyla çıkılmasını eleştiriyor. Elbette hem 
giriş hem de çıkış kararı, toplumun değişik kesimle-
rinin talebi dinlenerek alındı. Ancak kurumlara değil, 
kişilere bağlı sistemlerdeki istikrarsızlığı gösterme-
si açısından, bu durum önemli bir örnek.
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Dünyaca ünlü fütürist Roger Stapley’in makalesi yakın geleceğimizle 
ilgili çok çarpıcı değişimleri anlatıyor. 3D yazıcılarla evde 
ayakkabımızı üretmekten tutun, hastalıkları daha kesin ve ucuza 
teşhis eden cihazlar, avukatların yerini alan programlar, tarlalarda 
çalışan robotlar, draje halinde satılan böcek proteinleri... Bu köklü 
ve hızlı değişime ne kadar hazırsınız? 

Gelecek!
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Düşünün, hayal edin... 1998’de Kodak’ta 170 bin 
kişi çalışıyordu, şirket ürettiği fotoğraf kağıtlarının 
yüzde 85’ini dünya çapında satıyordu. Birkaç yıl son-
ra fotoğraf kağıdı üretimine gerek kalmadı ve şirket 
iflas etti. Kodak’a ne oldu? Önümüzdeki 10 yıl içinde 
diğer birçok endüstri alanında neler olacak? İnsan-
ların çoğu değişimi anlayamıyor. 1998 yılındayken, 
çok değil üç yıl sonra 2001’de fotoğraflarınızı film ka-
ğıdına basmayacağınız aklınıza gelmiş miydi? Dijital 
kameralar 1975 yılında icat edildi. İlk kameralar sa-
dece 10 bin piksel kabiliyetindeydi, sonrakiler Moore 
Kanunu’nu izledi. (Çok hızlı artışla ilgili bir elektronik 
kanun) Bütün üstel teknolojilerde olduğu gibi dijital 
kameralar, uzunca bir süre hayal kırıklığı yarattı ama 
daha sonra, sadece birkaç yıl içinde, film fotoğrafçılı-
ğına göre çok üstün olduğu kanıtlandı ve fotoğrafçılık-
ta kullanılan başlıca yöntem haline geldi. Şimdi aynı 
şey yapay zeka, sağlık, elektrikli/otomatik (şoförsüz) 
araçlar, eğitim, üç boyutlu baskı, tarım ve diğer alan-
larda da yaşanıyor. Dördüncü endüstri devrimine hoş 

IBM Watson hem avukatların hem de doktorların işini 
elinden alacak. Hata payları daha düşük üstelik daha 

az maliyetli
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geldiniz! Üstel yazılım teknolojisine hoş geldiniz... Bu 
yazılım kabiliyeti 5-10 yıl içinde geleneksel endüstri 
yöntemlerinin büyük bölümünü yok edecek. UBER’in 
sadece bir yazılımdan ibaret olduğunu, şirketin ken-
dine ait bir tek otomobili bile olmamasına rağmen 
dünyanın en büyük taksi şirketi olduğunu hatırlatmak 
isterim. Aynı şekilde AirBnB; binası, oteli, moteli yok 
ama dünyanın en büyük otel işletmecisi. 

Yapay zeka: Bilgisayarlar artık dünyayı anlama 
ve yorumlama konusunda büyük yol aldı. İçinde bu-
lunduğumuz yıl bilgisayar, dünyanın en iyi “GO PLAY” 
(Damaya benzer, çok zor bir uzak doğu oyunu) oyun-
cusunu yendi. Bu olay, tahmin edilen tarihten 10 yıl 
önce gerçekleşti. ABD’de genç avukatlar işsiz. Avu-
katların ilgilendiği çok karmaşık olmayan hukuki ko-
nularda gerekli öneri veya çözüm yollarını saniyeler 
içinde ve yüzde 90 doğrulukla “IBM Watson” prog-
ramından alabilirsiniz. Aynı işlem avukatlarla yapı-
lırsa doğruluk oranı yüzde 70’ten yukarı çıkmıyor. 
Eğer hukuk eğitimi alıyorsanız yapıyorsanız hemen 
bırakın! Yakın gelecekte avukat sayısı bugünkünden 
yüzde 90 daha az olacak, sadece özel konularda ye-
tişmiş olanlar kalacak.

Watson, kanser teşhisinde de sağlık personeline 
yardımcı oluyor. Bu program tarafından yapılan kan-
ser teşhisi, insan tarafından yapılana göre ‘DÖRT’ 
kat daha doğru ve kesin. Facebook tarafından geliş-
tirilen “Model Tanıma Yazılımı” da insan yüzünü in-

sandan daha iyi tanıyor. Bu gelişmeler ışığında 2030 
yılında bilgisayarların insanlardan daha akıllı hale 
geleceğini söyleyebiliriz. 

şoförsüz araçlar: 2018 yılında ilk şoförsüz araç-
lar yollarda görünecek. 2020 yılı civarında günümü-
zün otomobil endüstrisi çökmeye başlayacak. Özel 
bir aracınızın olması gerekmeyecek. İhtiyaç duydu-
ğunuzda telefonla araç isteyeceksiniz, araç kapını-
za gelecek ve sizi gitmek istediğiniz yere götürecek. 
Park etme sorunu ortadan kalkacak, gittiğiniz me-
safenin karşılığı olan ücreti ödeyeceksiniz. Seyahat 
sırasında işinizi yapabileceksiniz, zaman kaybınız 
olmayacak. Çocuklarımız araba sahibi olmak ve eh-
liyet almak zorunda kalmayacaklar. Böyle bir düzen-
leme için yüzde 90-95 daha az sayıda araca ihtiyaç 
olacağından şehirler değişecek. Eskiden araç park 
sahası olarak kullanılan alanlar, yeşil parklara dö-
nüştürülecek. Her yıl dünyada meydana gelen trafik 
kazalarında 1.2 milyon kişi hayatını kaybediyor. Bu-
gün her 100 bin kilometrede bir kaza meydana geli-
yor. Otopilotla yönetilen araçlarda kaza oranı her 10 
milyon kilometrede bire düşecek. Her yıl milyonlar-
ca insanın hayatı kurtulacak. Araç üreten şirketlerin 
çoğu iflasın eşiğinde... Tesla, Apple, Google gibi tek-
noloji şirketleri devrim sayılabilecek bir yaklaşımla 
tekerlekli bilgisayarlar üretirlerken, geleneksel araç 

Otopilotla yönetilen araçlarda kaza oranı her 

10 milyon kilometrede bire düşecek. Her yıl 

milyonlarca insanın hayatı kurtulacak
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şirketleri evrimsel bir yaklaşımla daha iyi araçlar 
üretecekler. Audi ve Volkswagen’de çalışan birçok 
mühendisle konuştum, Tesla’dan çok korkuyorlar. 
Kaza olmadığı için sigorta şirketleri büyük sorunlar-
la karşılaşacak, sigorta bedelleri 100 kat azalacak. 
Bugünkü araç sigortalama modeli ortadan kalkacak. 
Arsa, arazi ev alım satım işlemleri de değişmek zo-
runda kalacak. İnsanlar işe giderken bile çalışabil-
me imkanına kavuştuktan sonra, uzak da olsa daha 
güzel ve doğaya daha yakın yerlere taşınacaklar. 
2020 yılına kadar yollardaki araçların büyük kısmı 
elektrikli olacak. Etrafı kirletmeyen, maliyeti oldukça 
düşük elektrikle çalışan araçlar kullanıldığından şe-
hirler daha temiz ve daha sessiz hale gelecek. Güneş 
enerjisi ile çalışan araçlar üstel eğride 30 yıl sonra 
görünüyor. Fakat etkilenmeleri şimdiden izliyoruz. 
Geçen yıl dünya çapında açılan güneş enerjisi is-
tasyonu sayısı, fosil yakıt istasyonu sayısından fazla 
oldu. Güneş santralı maliyetleri o kadar düşecek ki 
bütün kömür şirketleri 2025 yılına kadar faaliyetini 
durduracak. Ucuz elektrikle birlikte ucuz ve bol su 
da gelecek.. Bir metreküp tuzlu suyu içme suyu ha-
line getirmek için sadece 2 KW elektriğe ihtiyaç var. 
Dünya üzerinde çok yerde yeterli su var ama içme 
suyu yeterli değil. İnsanların istedikleri an istedikleri 
kadar (maliyeti yok denecek kadar az) suya sahip ol-
duklarında neler olabileceğini bir düşünün...

sağlık: Tricorder X’in fiyatı bu yıl açıklanacak. İlaç 
şirketleri cep telefonu ile birlikte çalışarak retinayı 
tarayan, analiz için kan ve nefes örneği alıp 54 deği-
şik test yaparak hangi hastalık varsa ortaya çıkaran 
“Tricorder” adı verilen bir tıbbi cihaz üretiyor. Cihaz 
oldukça ucuz olacağından birkaç yıl içinde, dünya 
üzerindeki herkes hemen hemen hiç harcama yap-
madan en üst düzeyde sağlık hizmetine kavuşacak.

Üç boyutlu baskı: Önümüzdeki 10 yıl içinde en 
ucuz üç boyutlu (3D) baskı cihazının fiyatı 18 bin do-
lardan 400 dolara düşecek. Aynı zamanda cihazlar, 
100 kat daha hızlı hale gelecek. Bütün önde gelen 
ayakkabı firmaları, şimdiden bu cihazlarla ayakkabı 
üretmeye başladı. Üretim merkezlerine uzak hava-
limanlarında uçak yedek parçalarının 3D yazıcıyla 
üretimine de başlandı, hatta uzay istasyonlarında da 
3D yazıcı kullanılıyor. Bu sayede ihtiyaç duyulan ye-
dek parça veya malzeme yerinde üretilebildiğinden 
geçmişte olduğu gibi büyük miktarda yedek parça 
taşınmasına gerek kalmıyor. Bu yılın sonuna kadar 
yeni akıllı telefonlarda 3D tarama kabiliyeti olacak. 
Bu sayede kendi ayaklarınızın ölçüsünü çıkararak 
en uygun ayakkabıyı evde üretebileceksiniz. Çin’de 
6 katlı bir iş merkezi 3D ile üretilerek tamamlandı. 
2027 yılına kadar bugün geleneksel yöntemlerle 
üretilmekte olan malzemenin yüzde 10’u 3D ile üre-
tilmiş olacak.
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iş imkanları: Belirli bir sahada iş hayatına atıl-
mayı düşünüyorsanız, kendinize sorun; “Bu işi ger-
çekleştirebilecek miyim?” Cevabınız evet ise; “Bunu 
daha erken nasıl yapabilirim?” konusuna odaklanın. 
Tasarladığınız iş telefonunuzla yapılamıyorsa, fikri-
nizi unutun. 20’nci yüzyılda başarı için tasarlanmış 
herhangi bir fikir, 21’inci yüzyılda başarısızlığa mah-
kum olabilir.

meslekler: Bugünkü mesleklerin yüzde 70-80’i 
önümüzdeki 20 yılda yok olacak. Pek çok yeni mes-
leğin ortaya çıkacağı kesin, ancak “Böylesine kısa bir 
zaman aralığında yeterli sayıda yeni meslek ortaya 
çıkar mı?” sorusunun cevabını henüz bilemiyoruz.

Tarım: Önümüzdeki yıllarda “Tarım robotları” 100 
dolara satılacak. 3’üncü dünya ülkelerindeki çiftçiler, 
arazilerinde bütün gün çalışmak yerine tarım robo-
tunu yöneten birer yönetici olacaklar. Aeroponiklerin 
(havada yetiştirilen bitkiler) daha az suya ihtiyacı 
olacak. Dana eti üreten ilk PETRI tabağının (bakteri 
üreten tabak) ürettiği et, 2018 yılında danadan elde 
edilen etten daha ucuz olacak. Şu anda, tarıma el-
verişli arazinin yüzde 30’u büyükbaş hayvan üretimi 
için kullanılıyor. Hayvan yetiştirmek için bu araziye 
ihtiyacınızın kalmadığını düşünün. Böcek proteinini 
kısa süre içinde piyasaya sürecek girişimler var. Bö-
cek proteini, etten daha fazla protein içeriyor. Halen 
çoğu insanın böcek yeme fikrine soğuk bakmasına 
rağmen “böcek proteini” alternatif protein kaynağı 
olarak adlandırılıyor.

moodies:  Hangi ruh hali içinde bulunduğunuzu 
söyleyen ‘Moodies’ adında bir uygulama var. 2020’ye 
kadar yüz ifadenizden yalan söyleyip söylemediğini-
zi tespit edebilecek uygulamalar geliyor. Tartışanla-
rın doğru veya yalan söylediklerinin kolayca anlaşı-
labildiği politik bir tartışma izlediğinizi düşünün.

Bitcoin (BTC- elektronik para Birimi):  Bu yıl ana 
para birimlerinden biri olabilir, hatta varsayılan re-
zerv para birimi haline bile gelebilir.

eğitim: Afrika’da ve Asya’da en ucuz akıllı tele-
fonlar şimdiden 10 dolara satılıyor. 2020’ye kadar 
insanların büyük çoğunluğu, dünya klasında eğitim 
ve bilgiye ulaşmayı sağlayacak, akıllı telefon veya 
benzeri bir kolaylığa sahip olacaklar. Her çocuk sa-
nat, mühendislik, tasarım, dil, bilim, müzik, matema-
tik gibi alanlarda eğitim almak için ‘Khans Academy’ 
veya benzeri diğer imkanları kullanabilecek.

uzun yaşam: Günümüzde ortalama ömür yılda, 
üç ay uzuyor. Dört yıl önce 79 yıl olan ortalama ömür, 
şimdi 80 yıl. Aynı zamanda şimdi üç ay olan yıllık ar-
tış da artıyor. 2036 yılına kadar yıllık artış yılda 12 ay 
(bir yıl) olabilir. Bu nedenle hepimiz çok uzun süre 
yaşayabiliriz, muhtemelen 100 yaşının çok üzerine 
kadar. 

Bu bugünün bilim ve teknolojisine göre bilebil-
diklerimiz. Kim bilir gelecekte daha neler olacak, 
tam anlamıyla büyüleyici mi, ürkütücü mü heyecan 
mı verici? 
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Gelişmekte olan piyasalarda artan talep ve yeni 
enerji kaynakları, elektrikli taşıtların (EV) büyüme 
olasılığı, sabit durumu bozan unsurlardan sadece 
bazıları. Artçı sarsıntıların olağanüstü karmaşık olan 
sektör ve paydaş ağlarını nasıl etkilediğini ayırt et-
mek oldukça zor. McKinsey ve Dünya Ekonomik Fo-
rumu tarafından yapılan yeni araştırmalar, şirketler 
ve politika yapıcılar için oyun değiştiricilerin yanı sıra 

Enerjide üç oyun değiştirici

Araştırmaya göre, günümüzde 
şirketlerin koşullar değiştikçe ya da yerel 
koşullar belirlendiğinde, başlangıçtaki 
yatırımlarını daha küçük tutmaları 
ve stratejilerini hızla ayarlamaları 
gerekiyor. Yerel farklılaşma, artan rekabet 
ağırlığını taşıyor. Enerji şirketlerinin 
hammaddelerin seçimine ve kendi 
enerjisini üreten hane halkı ve işletmelerin 
sayısına bağlı olarak farklı şehirler için 
farklı stratejiler düşünmesi gerekiyor.
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tüm bunların etkilerini de tek tek belirliyor.

Yeni enerji kaynaklarının yaygınlaşması
Günümüzde bir dizi enerji teknolojisi, sıradaki 

atılımları için hazır bekliyor. 20 yıl içinde yakıt hüc-
releri de dahil olmak üzere, 20’ye kadar yeni enerji 
kaynağı küresel ekonomiyi güçlendirebilir. Küçük, 
modüler nükleer füzyon reaktörleri ve hatta nükleer 

füzyonun kendisi… Fosil yakıtlar halen karışımın bir 
parçası ancak yenilenebilir enerjinin daha rekabet-
çi olmasını sağlayan çevresel kaygılar, maliyetlerin 
azaltılması ve artan elektrik talebi gibi nedenlerle 
yenilenebilir enerji payının artmaya devam erme-
si muhtemel görünüyor. Yüzyılın ortalarına kadar 
elektrik talebinin neredeyse iki katına çıkması bekle-
niyor ve bu yükselişin başında Çin ve Hindistan’daki 

Yeni kaynakların gelişmesi, elektrikli araçlara doğru yönelen 

mobilite ve büyük endüstri anlayışının parçalanması sistemi 

bozuyor gibi görünebilir. Ancak enerji sistemlerini ayakta tutan, bu 

değişimlerin ta kendisi…
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ekonomik kalkınma gösteriliyor. (şekil 1) Analizlere 
göre, 2050’de rüzgar ve güneş gibi düşük karbon-
lu enerji kaynakları tarafından üretilebilen elektrik 
enerjisi, küresel enerji talebinin dörtte birini karşı-
layabilecek.

Pek çok teknolojiye dayanan enerji sektörü eko-
nomisi, diğer büyük ekonomilerden daha benzersiz 
bir yapıya sahip. Sanayi devrimi, ahşap, su veya kö-
mürle çalışan buhar motorlarına dayanıyordu. 20. 
yüzyılda, bu karışıma petrol ve gaz eklendi, daha 
sonra nükleer füzyon uygulandı. Tüm bu gelişmeler 
bolca seçim imkanı; çokça yeni ikilem yaratmaya 
devam ediyor. Hükümetlerin yatırım ve araştırma-
larını nereye odaklaması gerektiği güncelliğini ko-
ruyan bir tartışma. Çoğu, enerji taleplerini karşı-
lamak için seçeneklerini açık tutmaya, maliyet ve 
çevre konularına dikkat etmeye çalışıyor; zamanla 
seçim yapmak zorunda kalabiliyor. Fonların yeni 
teknolojiler arasında nasıl paylaştırılacağına ilişkin 
belirsizlik, gelişme sürecini yavaşlatabiliyor. Ve eğer 
teknolojiler çekişme içindeyse, hükümetler daha gü-
venilir enerji arzını sağlamak için mücadele edebilir. 
Bu kaynakların güvence altına alınması petrol, gaz 
ve kömür rezervlerine erişime de bağlı olmayacak. 
Yarının dünyasında, yeryüzünün özden ısı kaynakları 
rüzgar, güneş, su ve bu teknolojilere erişim, büyük 
olasılıkla en önemli konular olacak.

Mobilite 
Gelişmekte olan şehirler teknoloji sayesinde 

kirliliği ve karbon emisyonlarını azaltma konusun-
da dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşümün merkezinde 
yer alan ise elektrikli araçlar. Klasik araçlara kıyasla 
hala başlangıç maliyeti yüksek ancak kısmen düşen 
pil fiyatları sayesinde 2020’li yılların ortalarında re-
kabet edebilir olacakları tahmin ediliyor. Araştırma-
lar, 2030’lu yılların ortalarından itibaren yeni araç 
satışlarının yüzde 27 ila 37’sini elektrikli araçların 
oluşturabileceğini gösteriyor.

Tüm bu faktörler bir takım potansiyel sonuç-
lar doğurabilir. Örneğin, hafif araçlarda kullanılan 
sıvı yakıt için küresel talep, günde iki milyon ila altı 
milyon varil arasında düşebilir yani yüzde 8 ila 25 
arasında bir düşüş yaşanabilir. Bu yakıtlar sadece 
ulaşım değil, kimya sanayiini de talep büyümesinin 
kaynağı haline getiriyor ve daha fazla elektrikli araç 
yola çıktığında sıvı yakıtlara olan talep düşecek. (şe-
kil-2)

Petrol şirketlerinin stratejilerini yeniden düşün-
meleri, belki de nafta (Nafta: ham petrolün atmos-
ferik koşullarda damıtılması sırasında elde edilen 
renksiz, uçucu ve yanıcı sıvı hidrokarbon karışımları) 
ya da kimyasal tesisler için anahtar besleme stokla-
rı olan doğal kaynaklı sıvıların üretimini destekle-
mek için daha fazla alan elde etmesi gerekebilir. Bu 
mobilite kalıpları hızla değişirse, şehir plancıları pa-
halı park yerlerini yıllarca boş bulabilirler. Şehirde 

42 • Haziran 2017 • ENERJİ PANORAMA

▶ Enerjide üç oyun değiştirici



kendi kendine sürüş ve paylaşımlı araçlarla dolaşım 
maliyeti, toplu taşıma sistemlerini kullanma maliye-
tiyle eşleşen bir noktaya düşerse, bu sistemleri kul-
lanmayı talep eden yolcu sayısı ve geliri düşebilir ve 
bu durumun devam etmesini zorlaştırabilir.

Endüstriyel parçalanma
Geçtiğimiz yarım yüzyıl boyunca, enerji pazar-

larına büyük oyuncular hakim oldu. Günümüzde 
ise teknoloji ile birlikte yeni sermaye kaynakları ve 
birçok küçük işletmeci aynı anda ortaya çıkabiliyor. 
Geçmişe oranla piyasa oynaklığı artmış durumda. 
(şekil-3) Bir zamanlar kamu piyasaları ve hükü-
metler enerji sektöründeki tek yatırımcıyken şimdi 
birçok hükümet nakit sıkıntısı çektiğinden, emekli-
lik fonları ve özel sermaye şirketlerinin bu boşluğu 
doldurması bekleniyor. Son beş yılda, özel serma-
ye şirketleri, sektöre dönmek için sermayelerini, 
yeni fikir ve iş modellerini eşleştirerek 200 milyar 
doların üzerinde enerji yatırımı yaptı. Sektördeki bu 
parçalanma, büyük ölçeklerin pazarı şekillendirme 
gücünü azaltıyor. Örneğin, Kuzey Amerika’da çok sa-
yıda kaya gazı ve petrol üreticisi Petrol İhraç Eden 
Ülkeler Örgütü’nün fiyatları etkilemesi konusunda 
petrol arzı ile ilgili koordinasyonsuz kararlar vere-
biliyor. Araştırmanın vurgusu, büyük kuruluşların 
kendi enerjilerini yenilenebilir kaynaklardan üreten 
ve giderek artan sayıda şehir, işletme ve hane hal-
kını kendi stratejilerine dahil etmesi gerektiği; hü-
kümetlerin de etkili düzenlemeleri hayata geçirmesi 
yönünde.

Kuzey Amerika’da su tasfiyesi, halk sağlığı ve gü-
venliği ile ilgili kurallar, petrol ve gaz üreticilerinin 
çalışmaları halihazırda test ediliyor. Ayrıca, şebeke 
kullanıcılarının dağıtık enerji üretimini adil bir şekil-
de nasıl kullanabileceklerine yönelik çözüm arayış-
ları var. Çatısına güneş panelleri takmaya gücü ye-
ten tüketicilerin daha varlıklı olduğu varsayıldığında, 
şebekenin bakım masrafları daha az varlıklı hane 
halkına yansıyor ve bu öncelikli düzenleme bekleyen 
alanlardan biri.

Yeni işbirliği modelleri ortaya çıkacak
Öte yandan, ironik olarak sektördeki bu bölünme 

daha fazla ortaklığı teşvik edecek gibi görünüyor. 
Araştırma, büyük sermaye projelerinin maliyetini 
ve riskini bölen petrol ve doğal gaz projelerinde or-
taklıkların zaten yaygın olduğunu belirtirken bunun 
maliyet ve risk açısından daha küçük olan projelerin 
ortaklığa daha az ihtiyaç duyduğu anlamına gelme-
diğini vurguluyor: “Yerel farklılaşmanın önemli oldu-
ğu bir enerji sistemine katılan katılımcı sayısı art-
tıkça, tersinin de doğru olabileceği akılda tutulmalı.”

Enerji sistemindeki değişimin hızı ve ölçeği, daha 
ucuz, verimli enerji depolamasının yanı sıra hükü-
met politikaları, yönetmeliği ve teknolojik ilerleme-
nin hızına bağlı olacak gibi görünüyor. Sistem katı-
lımcıları bu süreçleri şimdi planlamaya başlamazsa, 
kendilerini geride kalmış bulmaları an meselesi.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ta-
rafından açıklanan “Elektrik Piyasası 2016 Yılı Piya-
sa Gelişim Raporu, Türkiye’nin elektrik altyapısının 
röntgenini çekiyor. Raporda üretim portföyü, fiyatlar, 
altyapıda gelinen son durum, tüketici rakamları yer 
alıyor. Raporun öne çıkan başlıkları şöyle: 

kurulu güç ve kaynaklara göre dağılım: 2016 
yılında kurulu güç, geçen yıla oranla yüzde 6.27 
artarak 77 bin 737 MW oldu. Kurulu güç içerisinde 
doğal gaz santrallerinin payı yüzde 32.77, baraj-
lı-hidroelektrik santrallerin payı yüzde 25.16, akar-
su-hidroelektrik santrallerinin payı yüzde 9.16, linyit 
santrallerin payı yüzde 11.92, rüzgar santrallerinin 
payı yüzde 7.39 olarak gerçekleşti. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarının (hidrolik dahil) toplam kurulu 
güç içerisindeki payı yüzde 43.41 oldu. Toplam ter-
mik kurulu gücün oranı yüzde 56.59 oldu.

Üretim ve tüketim: Puant talep ise 3.34 artarak 
44 bin 734 MW’a ulaştı. 2016 yılında elektrik üretim 
miktarı, 2015 yılına göre yüzde 4.12 artarak 272,56 

TWh oldu. Tüketim miktarı ise 2015 yılına göre yüzde 
4.44 artarak 277,52 TWh’a ulaştı.

Üretimde kaynakların payı: Üretimin yüzde 
32.16’sı doğal gazdan, yüzde 24.7’si hidroelektrik-
ten, yüzde 15.35’i taş kömürü ve linyitten, yüzde 
17.52’si ithal kömürden, yüzde 5.69’u rüzgardan, ka-
lanı da diğer kaynaklardan elde edildi.

lisanssız güç: 2016 yılında lisanssız kurulu güç, 
geçen yıla oranla yüzde 191.95 artarak bin 48 MW 
oldu. Bu miktarın yüzde 89.81’i güneş (fotovoltaik) 
enerjisinden elde edildi. 2016 yılında lisanssız üre-
tim miktarı, 2015 yılına göre yüzde 410.89 artarak 
1.14 TWh oldu. Bu miktarın yüzde 90.64’ü güneş (fo-
tovoltaik) enerjisinden sağlandı.

Faturalanan tüketim: 2016 yılında faturalanan 
elektrik tüketimi bir önceki yıla göre, yüzde 9.78 ar-
tarak 212.33 TWh oldu. Bu miktarın 49.78 TWh’lik 
kısmı iletim gerilim seviyesinden bağlı tüketicilere, 
kalan 162.55 TWh’lik kısmı dağıtım gerilim seviye-
sinden bağlı tüketicilere satıldı. 212,33 TWh’lik tüketi-

İŞTE ELEKTRİĞİN 
RÖNTGENİ
EPDK’nın verileriyle elektrik sektörü

EPDK’nın açıkladığı “Elektrik Piyasası 2016 Yılı Piyasa 
Gelişim Raporu”na göre, 2016 yılında YEKDEM’den 
yararlanan katılımcı sayısı 556’ya ulaştı. Bu 
katılımcıların kurulu gücü 15 bin 83 megavat oldu. 2016 
yılında YEKDEM katılımcılarının üretimleri, 2015 yılına 
göre yüzde 250 artarak 44.69 TWh olarak gerçekleşti
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min 131.23 TWh’lik kısmı serbest tüketicilerin, 81.10 
TWh’lik kısmı ise serbest tüketici olmayanlara ait.

İthalat ve ihracat: 2016 yılında elektrik ithala-
tı önceki yıla göre, yüzde 13.64 azalarak 6.40 TWh 
olarak gerçekleşti. Elektrik ihracatı ise yüzde 51.36 
azalarak 1.44 TWh seviyesinde kaldı.

piyasa fiyatı: 2016 yılında ağırlıklı ortalama Pi-
yasa Takas Fiyatı (PTF) 148.32 TL/MWh olurken, en 
yüksek PTF değeri 1 bin 899.99 TL/MWh (23 Aralık 
2016 tarihinde saat 14:00) ve en düşük PTF değeri 
ise 0 TL/MWh oldu.

sistem marjinal fiyat: 2016 yılında ortalama 
Sistem Marjinal Fiyatı (SMF) 139.80 TL/MWh oldu. 
En yüksek SMF değeri 1 bin 899.99 TL/MWh (23 Ara-
lık 2016 tarihinde saat 14:00) olurken, en düşük SMF 
değeri ise 0 TL/MWh olarak gerçekleşti.

ek maliyet: 2016 yılında DGP’de verilen talimat-
lar nedeniyle elektrik piyasasında 878.62 milyon TL 
ek maliyet oluştu.

Yekdem desteği: 2016 yılında YEK Destekleme 
Mekanizması’ndan (YEKDEM) faydalanan katılımcı 
sayısı 556’ya ulaştı. Bu katılımcıların kurulu gücü 15 
bin 83 megavat oldu. 2016 yılında YEKDEM katılım-
cılarının üretimleri, 2015 yılına göre yüzde 250 arta-
rak 44.69 TWh olarak gerçekleşti. Bu miktarın yüzde 
57.10’u hidroelektrikten, yüzde 31.69’u rüzgardan, 
kalan kısmı da jeotermal ve biyokütleden elde edildi.

serbest tüketici: 2016 yılı için serbest tüketici 
limiti 3 bin 600 kWh olarak belirlendi. Bu limite kar-
şılık gelen talep tarafında teorik piyasa açıklık oranı 
yüzde 85.8 olarak hesaplandı. Serbest tüketicilerin 
2016 yılı tüketimi, 131.23 TWh olarak gerçekleşti. Bu 
oran, toplam faturalanan tüketimin yaklaşık olarak 
yüzde 61.8’ine karşılık geliyor. 2016 yılı sonunda 
serbest tüketici sayısı 2 milyon 635 bine ulaştı. Bu 
sayı toplam tüketici sayısının yüzde 6.42’sine karşı-
lık geliyor.

altyapı: 2016 yılı sonu itibarıyla iletim sistemin-
de 997 adet trafo merkezi, 180 bin 485 MVA kapa-
siteli 2 bin 38 adet trafo bulunuyor. İletim hatlarının 
uzunluğu 61 bin 269 km olarak hesaplandı.

Yatırım: 2016 yılında iletim şirketi tarafından 1.9 
milyar TL yatırım yapıldı. 2016 yılında iletim sistemi 
kayıp oranı ise yüzde 2.23 olarak gerçekleşti.

dağıtım sistemi: 2016 yılı sonu itibarıyla dağı-
tım sistemini kullanan tüketici sayısı 41.06 milyon 
oldu. En yüksek tüketici sayısına sahip bölgeler 4.87 

milyon ile Boğaziçi, 4.1 milyon ile Başkent bölgele-
rindeki toplam faturalanan tüketim miktarı 162.55 
TWh olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim miktarı-
na sahip bölgeler 23.24 TWh ile Boğaziçi, 14.34 TWh 
ile Toroslar dağıtım bölgeleri oldu.

En yüksek kayıp oranları yüzde 67.63 ile Dic-
le’de, yüzde 56.42 ile Vangölü’nde ve yüzde 25.68 ile 
Aras’ta. En düşük kayıp oranları yüzde 5.46 ile Trak-
ya, yüzde 5.57 ile Uludağ dağıtım bölgelerinde oldu.

istihdam: Elektrik dağıtım sektöründe 54 bin 
412 kişi istihdam edildi. Bunlardan 14 bin 984’ü da-
ğıtım şirketi kadrolu personeli olarak, 39 bin 428’i de 
taşeron firma personeli olarak görev yapıyor.

Hat uzunluğu ve yatırım: Dağıtım sisteminde 
148 bin 368 MVA gücünde 436 bin 299 adet trafo bu-
lunuyor. Dağıtım hatlarının uzunluğu, 1 milyon 102 
bin 508 km olarak belirlendi. Bu rakamın 933 bin 
158 km’sini havai hatlar, 169 bin 369 km’sini de ye-
raltı hatları oluşturuyor. 2016 yılında dağıtım şirket-
leri tarafından cari fiyatlarla 4.28 milyar TL yatırım 
yapıldı. En yüksek yatırım harcaması 546 milyon TL 
ile Başkent ve 539 milyon TL ile Boğaziçi bölgelerin-
de gerçekleşti.
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ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen 
üretimin artmasıyla piyasa dinamikleri geri dönüşü 
olmayan bir değişimin eşiğine geldi. 

Esasen, yenilenebilir enerji yatırımları, piyasada-
ki üretici fiyatlarını azaltırken tüketici fiyatlarını artı-
rıyor. Türkiye örneğini incelediğimizde 2016 yılında 
üretici fiyatları (GÖP fiyatları) 14 krş/kWh iken YEK-
DEM maliyeti 2,55 krş/kWh olarak gerçekleşti. 2017 
yılı için ise YEKDEM portföyünde yüzde 17’lik bir ar-
tış oldu; ilk 4 ayda ise 3,82 krş/kWh YEKDEM maliye-
ti gerçekleşti. Bu maliyet, üretici fiyatlarının şimdilik 
yüzde 25’ini oluşturuyor. Ayrıca ülkemizde kurulacak 
her 1000 MW’lık yenilenebilir üretim tesisi (Yüzde 25 
kapasite faktörü varsayımı ile) üretici fiyatlarını 0,4 
kr/kWh azaltıyor. Diğer taraftan, Türkiye’deki tüketi-
ciler, elektriğe 2016 yılında yaklaşık 120 Euro / MWh 

Yenilenebilir enerji ve elektrik 
piyasalarının geleceği

Yenilenebilir enerjinin toplam portföy 
içindeki payını artırması, geleneksel 
üreticileri zor duruma düşürdü. Bu 
yıl doğal gaz çevrim santrallerinin 
yaşadığı bu sıkıntıyı, kısa sürede 
kömür santralleri de yaşayabilir. 
Sistemin zarar görmemesi için her 
iki üretim yönteminin rolleri yeniden 
tanımlanmalı ve kapasite piyasası 
kurularak dengeleme ve kapasite 
hizmeti sunan santrallere kapasite 
ödemesi yapılmalı... 

Yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasıyla, elektrik 
piyasaları hızlı bir dönüşümün içine girdi. Bu dönü-
şüm bazı piyasa katılımcılarını olumlu etkilerken, 
bazı katılımcıları ise iflasın eşiğine getirdi. Daha 
da önemlisi geleneksel enerji üretim teknolojilerini 
esas alarak geliştirilen mevcut elektrik piyasaları, 
günümüzde piyasa katılımcılarının ihtiyaçlarını kar-
şılama konusunda yetersiz kalmaya başladı. Özellik-
le yenilenebilir enerji üretim teknolojisindeki gelişim 

 VİZYON   
Fehmi Tanrısever
TENVA Direktörü
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bedel ödedi. Piyasa takas fiyatlarının yaklaşık 40 
Euro / MWh olduğu düşünüldüğünde üretici ile tüke-
tici fiyatları arasında bire üçlük bir makasın olduğu 
görülüyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarının daha 
yüksek olduğu Almanya gibi ülkelerde ise üretici-tü-
ketici fiyatları arasındaki makas bire altı seviyesine 
ulaştı. 

Kömür santrallerini de tehdit edebilir
Üretici fiyatlarındaki gerileme, öncelikle konvan-

siyonel enerji üretim tesislerini tehdit ediyor. Pek 
çok doğal gaz kombine çevrim santralinin ve kömür 
santralinin bu fiyat seviyelerinde –teşvik olmaksı-
zın- rekabet edebilmesi oldukça zor. Bunun sonu-
cu olarak da ülkemizde pek çok doğal gaz kombine 
çevrim santrali üretime ara vermek durumunda kal-
dı. Ancak bu durum, büyük bir piyasa değişimi önce-
sinde sadece bir başlangıç mahiyetinde. Ülkemizde 
güneş enerjisinden üretim sadece yüzde bir civa-
rında. Önümüzdeki yıllarda bu oranın hızlı artması 
ve yüzde 5 düzeylerine çıkması bekleniyor. 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 santralle-
rinin yakın gelecekte baz yük ya da “peaker” olarak 
üretim yapmasının imkansız olacağı öngörülebilir. 
Üretici fiyatlarındaki bu düşüş, kömür santrallerini 
dahi tehdit edecek duruma gelebilir. 

Diğer taraftan yenilenebilir enerji santrallerinin 

artması, geleneksel üretim santrallerine olan ihtiya-
cı ortadan kaldırmadığı gibi, aksine geleneksel üre-
tim kapasitesine olan ihtiyacı daha da artırdı. Diğer 
bir değişle, yenilenebilir enerjinin yükselişiyle bera-
ber, geleneksel üretim tesislerinin piyasadaki rolü, 
dengeleme ve arz güvenliği sağlama olarak yeniden 
tanımlandı. Ancak mevcut enerji piyasasında sant-
raller, sadece ürettikleri enerji karşılığında ödeme 
aldıkları için bu santraller devre dışı kalmak zorun-
da kaldı. 

Kapasite piyasası kurulmalı
Sonuç olarak, günümüzde yenilenebilir ener-

ji üretim teknolojileri ile beraber enerji piyasası ve 
geleneksel üretim tesislerinin rolleri yeniden tanım-
lanmalı. Bu noktada, elektrik piyasalarının üretim 
ve kapasite piyasaları olarak ikiye ayrılması yakın 
gelecekte kaçınılmaz olacak. Bizim önerimiz de Tür-
kiye’de bir kapasite piyasası kurularak, dengeleme 
ve kapasite hizmeti sunan santrallere kapasite öde-
mesi yapılması yönünde.

Kapasite piyasalarının oluşturulması ülkemizde 
enerji piyasalarını geleceği için hayati öneme sahip 
bir konu. Bu konuda yapılacak hatalar, önümüzdeki 
yıllarda üretici ve tüketici fiyatlarını önemli ölçüde 
etkileyebilir. Bu noktada kapasite piyasaları ve ka-
pasite teşviki/ödemesi bir birinden tamamen ayrı ve 
karıştırılmaması gereken iki konudur. Bizim öneri-
miz kapasite teşviki verilmesi yerine kapasite piya-
salarının oluşturulması. 
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IRENA’nın seçilen ülkelerde yenilenebilir enerji 
istihdam durumunu ve teknolojik olasılıkları sun-
duğu Yenilenebilir Enerji & İstihdam Raporu’nun 
dördüncü baskısında, 2016 yılında yenilenebilir 
enerjinin tüm dünyada 9,8 milyon kişiye istihdam 
sağladığı ve 2015 yılına oranla yüzde 1,1 artış gös-
terdiği tespit edildi. Yenilenebilir enerji işlerinin ço-
ğunluğunu oluşturan ülkeler ise Çin, Brezilya, ABD, 
Hindistan, Japonya ve Almanya oldu. Asya kıtasına 
doğru artan temiz enerji istihdamı, küresel toplamın 
da yüzde 62’sini oluşturuyor.

Güneş, biyokütle, hidroelektrik ve rüzgar gibi 
temiz enerji üreten sektörlerin ele alındığı rapor-
da, güneşten elektrik üretimi 3 milyon 100 bin işle 

birinci, 1 milyon 724 bin istihdamla sıvı biyoyakıt 
sektörü ikinci ve 1 milyon 500 bin istihdamla büyük 
ölçekli hidroelektrik santrallar üçüncü oldu. Rüzgar 
endüstrisi 1.2 milyon çalışanı ile 2015’ten bu yana 
yüzde 7 artış gösterdi.

Fotovoltaik (PV) sektörü 2015’ten bu yana yüzde 
12 artışla 3.1 milyon yeni iş sağladı ve en büyük iş-
veren oldu. Güneş enerjisi sektöründeki bu büyüme 
esas olarak Çin, ABD ve Hindistan’dan geldi; buna 
karşın işler Avrupa Birliği’nde ve Japonya’da ilk kez 
azaldı. Güneş enerjisi ile ısıtma ve soğutma işleri, 
Çin, Brezilya ve Avrupa Birliği gibi büyük pazarlarda-
ki kurulum yavaşlamasının etkisiyle yüzde 12 düşe-
rek 800 bine geriledi. Öte yandan, Amerika Birleşik 

Küresel 
yenilenebilir 
enerji istihdamı 
10 milyona 
yaklaştı
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı IRENA, 
yenilenebilir enerjideki istihdamın 10 milyon 
sınırına yaklaştığını duyurdu. Yenilenebilir enerji 
alanında artan iş potansiyelleri ile başı çeken 
ülkeler Çin, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri 
olurken en çok istihdam yaratan kaynak güneş 
enerjisi oldu
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Devletleri, Almanya, Hindistan ve Brezilya’daki yeni 
rüzgar enerjisi tesislerinin küresel rüzgar istihda-
mındaki artışa yüzde 1,2 oranında katkıda buluna-
rak 1,2 milyon istihdam yarattığı belirtildi.

Sıvı biyoyakıtlar (1.7 milyon iş), katı biyokütle 
(700 bin iş) ve biyogaz (300 bin iş) da önemli işve-
renler arasında sayılırken bu alandaki işler özellikle 
ham madde arzında yoğunlaşıyor. Brezilya, Çin, ABD 
ve Hindistan önemli biyoenerji iş piyasaları arasın-
da gösteriliyor. Büyük hidroelektrik enerji sektörü, 
operasyon ve bakımda çalışanların yaklaşık olarak 
yüzde 60’ını oluşturduğu 1,5 milyon kişiye doğrudan 

iş olanağı sağlıyor. Başlıca büyük hidroelektrik iş pi-
yasaları Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya Federasyonu 
ve Vietnam’dan oluşuyor.

“2030’a kadar 24 milyon istihdam”
IRENA Genel Müdürü Dr. Adnan Z. Amin, “IRE-

NA’nın sektörde yaklaşık 7 milyondan fazla insanın 
çalıştığı 2012 yılındaki ilk yıllık değerlendirmesin-
den bu yana, düşen maliyetler ve sağlanan politika-
larla birlikte dünya genelinde yenilenebilir enerjiye 
yatırım ve istihdamın sürekli olarak arttığı görülü-
yor. Son dört yılda, güneş ve rüzgar sektörlerindeki 
işlerin sayısı iki katına çıktı. Yenilenebilir kaynaklar, 
daha geniş sosyo-ekonomik hedefleri doğrudan 
destekliyor ve istihdam yaratma potansiyelleri kü-

GÜNeş sekTörÜ, aBd 
ekoNomisiNdeN 17 kaT  

daHa Hızlı BÜYÜYor

IRENA raporu, ABD’de güneş enerjisi alanındaki işle-

rin genel ekonominin büyüme hızından 17 kat daha 

hızlı bir oranda büyüdüğünü ortaya koydu. Kasım 

2016 verileri ile 2015’ten bu yana yüzde 24.5’lik bir 

artışla Amerikan güneş enerjisi endüstrisinde 260 

bin 77 kişi çalışıyor.  

TÜrkiYe araşTırmaYa  
ilk kez daHil edildi

Bu yıl ilk kez Türkiye’deki yenilenebilir enerji sektö-
ründe çalışan personel sayısına ilişkin istatistiklere 
de yer veren rapordaki 2016 verileri şöyle: 

 î Türkiye’de 53 bin kişi rüzgar enerjisi alanında 
çalışıyor.

 î 16 bin 600 kişi güneş enerjisi ile ısıtma ve soğut-
ma sektöründe çalışıyor.

 î 12 bin 700 kişi fotovoltaik alanında çalışıyor.
 î Yaklaşık olarak 94 bin 400 kişi yenilenebilir 

enerji alanında çalışıyor.
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resel enerji geçişinin gittikçe merkezi bir bileşeni 
oluyor. Ölçekler yenilenebilir enerji lehine ilerleme-
ye devam ederken, yenilenebilir enerji sektöründe 
çalışan insan sayısının 2030 yılına kadar 24 milyona 
ulaşmasını, fosil yakıt kaynaklı iş kayıplarını telafi 
ederek dünyada önemli bir ekonomik sürücü haline 
gelmesini bekliyoruz” dedi.

Temiz enerji işlerinde de kadınlar ikinci 
planda

Dünya genelinde işsizlik oranları artarken, ye-
nilenebilir enerji istihdamı yükseliş gösteriyor. Bu 

artışta bölgesel değişimler, enerji teknolojileri ma-
liyetlerindeki düşüş, artan talep ve rekabet ile artan 
çevresel duyarlılık konularının etkili olduğu vurgu-
lanıyor.

Rapor, sektördeki işlerle ilgili yıllık güncelleme-
nin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki (MENA 
bölgesi) temiz enerji iş piyasalarında kadınlara yö-
nelik engellerle ilgili yapılan araştırma sonuçlarını 
da içeriyor. Cinsiyete dayalı ayrımcılık yenilenebilir 
enerji istihdamında, enerji sektörünün geneline göre 
daha az belirgin gibi dursa da istihdam ve terfi ko-

50 • Haziran 2017 • ENERJİ PANORAMA

▶ Küresel yenilenebilir enerji istihdamı 10 milyona yaklaştı



nusunda kadınlar için zorluklar devam ediyor. IRENA 
bu anketi Temiz Enerji İş Konseyi (CEBC) ve Bloom-
berg Yeni Enerji Finansı (BNEF) ile birlikte yürüttü. 
Dünya genelinde 90 yenilenebilir enerji şirketi ile 
yapılan anket, işgücünün yüzde 35’inin kadınlar-
dan oluştuğunu, yenilenebilir kaynaklardaki kadın 
çalışan oranının geleneksel enerji sektörüne göre 
daha yüksek; ekonominin geneline oranla ise düşük 
olduğunu gösterdi. Ankete katılanların ücret pers-
pektifleri de ilginç sonuçlar ortaya çıkardı: Katılım-

cıların 3’te 1’i kadın çalışanların maaşlarının daha 

düşük olduğunu tahmin ederken; 3’te 2’si eşit mik-

tarda maaş aldıklarına inanıyor. Erkek çalışanların 

büyük bir kısmı ise maaşların eşit olduğuna inanı-

yor. MENA, temiz enerji sektöründe özellikle cinsiyet 

ayrımcılığına maruz kalan ve maaşların değişkenlik 

gösterdiği yerler arasında başı çekse de rapora göre, 

birçok ülkede kadınlar aynı pozisyondaki işler için 

erkek meslektaşlarından daha az gelir elde ediyor. 
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Fosil yakıtların atmosferin 

içerisinde yakılmasının yaşam 

çevresine zarar verdiği bilimsel 

bir gerçek. Endüstri devriminin 

sonuçları ve İngiltere’de kömür 

kullanımının artması, bu aşama-

nın ilk kısmıydı ve sonrasında tüm 

dünya petrolün onları, kömürden 

“kurtaracağını” düşündü ancak 

bunun yanlış bir fikir olduğu orta-

ya çıktı. Daha iyi bir kaynak olarak 

petrolün kullanıma sokulmasın-

dan beş yıl sonra dünya nükleer 

atık ısı enerjisine döndü ancak 

Fukuşima kazası sonrasında 

“eski teknolojileri” terk etmeye ve 

enerji üretmek için daha iyi yollar 

bulmaya çalıştılar. Karar vericiler 

1990’ların başından itibaren çö-

zümün yenilenebilir enerji oldu-

ğuna inanmaya başladı ve hedef 

yüzde 100 yenilenebilir enerjiye 

Türkiye’de temiz enerji rotası 
IRENEC’in konferansında tartışıldı

Dünyada ve Türkiye’de temiz enerji bulunduğu durum, nasıl geliştirileceği ve önündeki 
engeller IRENEC 7. Uluslararası % 100 Yenilenebilir Enerji Konferansı’nda tartışıldı. 
Şebekelerden finansman sorununa, devlet desteğinden yerel yönetimlerin işlevlerine 
kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen oturum, gelecek adına ümit verdi... 

 İZLENİM   
Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar 
IRENEC 2017 Konferans Başkanı / EUROSOLAR Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği Başkanı
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geçiş  haline geldi. 
18-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılan IRE-

NEC 2017 7. Uluslararası % 100 Yenilenebilir Enerji 
Konferansı’nda da bu konu tartışıldı. Konferansın 
açılışında söz alan Maltepe Belediye Başkanı Ali 
Kılıç, yaptığı konuşmada değişimin yerelden başla-
ması gerektiğinin altını çizdi. Ali Kılıç, insanların ye-
nilenebilir enerji kavramını kabul etmeye başlaması 
ve yerel halkın bilincini geliştirerek bu kaynakların 
daha fazla kullanılması için neler yapılabileceğinden 
bahsetti. Salondaki herkesi bu yöndeki çalışmalarını 
ve çabalarını arttırmaya çağırdı ve Maltepe Beledi-
yesi’nin de bu alanda ciddi çalışmalar yürüttüğünü, 
yenilenebilir enerjilerin kullanımını geliştirdiğini ve 
yerel halka bu konuda yardımcı olacak önlemler al-
dıklarını ifade etti. 

Konferansın bir diğer konuşmacısı olan WCRE 
Dünya Yenilenebilir Enerji Konseyi  Başkanlar Kurulu 
Genel Direktörü Dr. Harry Lehmann ise yenilenebilir 
enerji pazarının gittikçe büyüdüğünü, bu kaynakla-
rın daha ucuzlaması ve herkesin erişimine açık hale 
gelmesi için çalışmaların devam ettiğini; araştırma-
ların bir gün yenilenebilir enerjinin en ucuz seçenek 
haline geleceğini gösterdiğini söyledi. 

“Rüzgara kamu desteği şart”
Bu alandaki yatırımlar, küresel çapta artıyor ve 

gittikçe daha fazla ülke en geç 2050 itibarıyla yüzde 
100 yenilenebilir enerjiye geçmek için hedefler ko-
yuyor. Almanya’nın yaşadığı en büyük sorun bina ve 
ulaşım sektörünün bu yönde düzeltilmesi. Başlan-
gıçta fiyatlar yüksekti ve yenilenebilir enerjilerin bo-
yutu büyük bir şehri karşılayacak büyüklükte değildi. 
Ancak bugün yenilenebilir enerjilerin boyutunda ve 

gücünde ciddi bir artış görüyoruz. Bir diğer konu da 
düzenlemeler... Yatırımcıların bu pazara girmesini 
teşvik edecek olumlu değişiklikler yapılıyor. Bu yön-
de başka yasalar da hazırlanıyor. Almanya’nın bir 
başka planı da çatıları güneş enerjisi için kullanmak. 
Bu da mevzuatta değişiklikler gerektiriyor. 

Dr. Lehmann’ın ardından söz alan TÜREB Türki-
ye Rüzgar Enerjisi Birliği Genel Sekreteri Ünal Terzi, 
hükümetin kamu desteği ve teşviklerle rüzgar ener-
jisine destek sağlaması gerektiğini vurguladı. Tür-
kiye, bu yola geç başladı ama belli mekanizmalarla 
enerji sektörünü geliştirdi. Türkiye büyük bir potan-
siyele sahip ve yatırımcılar işe başlamak için can 
atıyor çünkü pazar olgunlaşmış durumda ve büyük 
bir kâr getirdiği için ülkedeki yatırım artıyor. Ayrıca 
ticari yatırımcılar yenilenebilir kaynakların temiz ol-
ması ve olumlu özelliklerinden dolayı da bu konuda 
heyecanlılar. Enerji, tüm dünya doğal gaza ve petrole 
bağımlı olduğu için savaşların başlıca nedenini oluş-
turuyor. Türkiye’deki güneş enerjisi biraz geç geliş-
miş olsa da rüzgar enerjisi yüzde 7 oranına ulaştı. 
Bakanlığın desteklediği YEKA programı kapsamında 
Türkiye’de türbin imal etmeye başlayacak. Bu ihale 
birkaç ay içinde başlayacak ve bir firma seçilecek. 
Türkiye’deki enerji üretiminin büyük bir bölümünü 
meydana getiren bir başka enerji formu da elektrik 
üretim kapasitesi 1000 MW’a ulaşmış olan tektonik 
plakaların hareketi sonucu oluşan jeotermaldir. Ta-
rım,orman ve belediye atıklarından enerji üreten ve 
çevre temizliğine de katkıda bulunan biyoenerji de 
çok önemlidir. Şirketler bu yöntemi de kullanıyorlar 
ve tarımın yoğun olduğu Çanakkale’de örneği görül-
düğü gibi biyogaz üretiyorlar. Türkiye’de keşfedilme-
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miş daha pek çok alan var ve bu da yetkililerin üze-
rinde çalıştığı bir başka sorunu teşkil ediyor. 

Enerji finansmanında zayıf noktaların 
giderilmesi gerekiyor

Proje finansmanı da bu alandaki bir başka konu. 
Türkiye İş Bankası Finans Birimi Müdür Yardımcısı 
İmge Koç, 2016’da, 2015 yılıyla kıyaslandığında ener-
ji üretiminde ve kapasitesinde bir artış olduğunu be-
lirtti ve eylem planları, mevzuat destekleri, kaynak 
alanları ve kapsamlı planlarla önlemlerin alınması 
ve 2020’ye kadar uzanan uzun vadeli planlar ya-
pılması gerektiğini ifade etti. Koç, finansman konu-
sunun bir sorun olarak durduğunu ve uluslararası 
bankaların yanı sıra kendi bankalarının da bu alanda 
finansman sağladığını dile getirdi. Bununla beraber 
teknik riskler ve danışmanlık ve fizibilite konuları 
hala aşılması gereken sorunlar olarak karşımızda 
duruyor. Yenilenebilir enerji alanında, yüksek yatırım 
potansiyeli, düşük risk ve yatırım maliyeti, şebeke 
için enerji alım garantisi, iyi bir bankacılık altyapısı 
ve ülkedeki büyüme potansiyeli gibi pek çok olum-
lu ve güçlü yönler bulunuyor. Bunların yanında özel 
enerji bankacılığı birimlerinin bulunmaması, sürek-
li/düşük tüketim fiyatı, finans sektörü için teşvikle-
rin olmaması, uzun geri ödeme periyodu, jeopolitik 
risklerin yarattığı belirsizlik, sigorta ve performans 
sözleşmelerinin teminat olarak kabul edilmemesi 

gibi zayıf noktalar yer alıyor. Elbette enerji verimlili-
ği, çek veya kredi gibi performans garantileri, teknik 
destek ve banka kredilerinin artması gibi çeşitli çö-
zümler de geliştiriyor. 

Konferansta Türkiye’de yenilenebilir enerji tesis-
lerinin kurulması süreci de ele alındı; önce lisansla-
rın alınmasıyla başlıyor, ardından risk değerlendir-
mesi ve güvenliğe ek olarak doğru bir hesaplama 
yapılıyor. Bu konudaki yasalar da dile getirildi. Hub 
yüksekliğinin en az 90 metre olması gerektiği rüzgar 
türbinlerinin yerleşim alanlarından belli bir uzaklık-
ta olması gerektiği, herhangi bir projenin fizibilitesi 
için iş takibinin, uzman analizinin ve yerel halkla gö-
rüşmelerin yapılması gerektiği de üzerinde durulan 
başlıklar oldu. 

Verimli depolama sorunu çözülmeli
Birinci gün sona ererken tüm konuşmacılar 

yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine ulaşılması 
için bakanlıklar ve devlet yetkilileri ile bu yöndeki 
ihtiyaçlarla ilgili görüşülmesi ve bu yolda beraber 
çalışması gerektiği konusunda hemfikirdi. Son za-
manlarda bazı ülkelerde yenilenebilir enerjiden çok 
miktarda elektrik üretiliyor ve sera gazı emisyonları 
da hızla azalıyor. Bununla beraber en önemli sorun 
depolama gibi görünüyor çünkü tüm yenilenebilir 
kaynaklar 7/24 kullanılamıyor ve bu da verimli bir 
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depolama sağlanmasını gerektiriyor. Bu konuda Dr. 
Harry Lehmann, hidrojenin metana çevrilmesi ve 
gaz şebekesine pompalanması, enerjinin sıvıya veya 
biyokütleye çevrilmesi yönündeki çözümleri dile ge-
tirdi. 

15 yıldır enerji modelleri üzerine çalışan Dr. 
Kathleen Vaillancourt’un da belirttiği gibi bu geçiş 
mümkün. Dr. Kathleen Vaillancourt bu konuda şun-
ları söyledi: “Bu modeller en muhtemel senaryolar 
hakkında bir simülasyon sunuyor ve maliyetlerin 
azaltılması için optimizasyonun yanı sıra tekno-e-
konomik ve makro-ekonomik analizler de sağlıyor. 
Modeller pek çok moddan meydana geliyor ve bir 
denge meydana getiriyor. Bir senaryoyla işe başla-
dığımız için devam ettikçe daha fazla şey bulabiliyor 
ve daha fazla teknoloji ekleyebiliyorsunuz. Yani te-
mel olarak geleceğe uzanan yolu, geleceğin teknolo-
jileriyle planlıyoruz.” 

Dr. Vaillancourt sözlerini bitirirken zorlukları an-
lamanın ve önceliklendirme için daha sağlam ve çok 
unsurlu çözümlere sahip olmanın önemini vurgula-
dı. Konuyla ilgili bir başka çözüm de Prof. Dr. İbrahim 
Dinçer tarafından sunuldu. Yüzde 100 yenilenebilir 
enerji hedefine ulaşmak için hidrojenin kullanılması 
gerektiğini belirten Dinçer bunun, depolama konu-
sunda büyük bir potansiyele sahip, güvenilir, geri 
dönüştürülebilir, etkili, verimli ve doğal bir yöntem 
olduğunu ifade etti.

UNDP projelerinin tanıtımı yapıldı
Açık arttırma modelleri üzerine yapılan oturum-

da E3 Analytics’in Kurucusu ve Başkanı Toby Coutu-
re bunun tüm sistem değil, sadece bir araç olması 
gerektiğini ifade ederek, ihalelerde bir kontrat su-
nulduğunu ve bununla ilgili bir dizi kural bulundu-
ğunu belirtti ve konuyla ilgili modelleri ve detayları 
açıkladı. 

Ardından Türkiye’deki, enerji standartlarını arttı-
ran UNDP projeleri tanıtıldı ve katılımcılar kendile-
rinin geliştirdikleri yazılımı, Türkiye’de uygulanacak 
kitapları tanıttı. Uygulanabilirliği göstermeyi ve yaz 
kamplarında öğrencileri bu konuda teşvik etmeyi 
amaçladıklarını çünkü gençler olmadan bir gelecek 
olamayacağını ifade ettiler. Bu oturumun ardından 
konuşmasını yapan Prof. Dr. Hans-Josef Fell yeni-
lenebilir enerjinin önemini vurguladı ve dünyanın 
başka bir şansının olmadığını söyledi. Fell, petrol ve 
fosil yakıttan dolayı tüm dünyada yıllardır savaşlar 

ve yoksulluk yaşandığını söyleyerek nükleer enerji-
nin ve fosil yakıtların dezavantajlarını açıkladı ve ye-
nilenebilir enerjilerin en ucuz seçenek ve gezegeni 
soğutmak ve karbonu atmosferden temizlemek için 
mümkün olan tek çözüm olduğunu belirtti. Fell bir-
kaç örnek ve istatistik vererek yenilenebilir enerji-
lerin avantajlarını açıkladı ve konuşmasını temiz bir 
gelecek için anahtarın yenilenebilir enerji olduğunu 
söyleyerek tamamladı.

“olaCaksa BeNimle BaşlasıN”
Sonraki oturumda Türkiye’deki büyük enerji yapısı 
üzerine konuşuldu ve temel sorunun dağıtım sis-
temleri olduğu dile getirildi. Dağıtım sistemlerinin 
voltaj dalgalanmasından ve harmoniklerden dolayı 
bu haliyle yüzde 100 yenilenebilir enerjiye uygun 
olmadığı ve Türkiye’nin bu sistemi düzeltmekte 
başarılı olamadığı söylendi. Bu nedenle sistemin 
kararlılığını sağlamak için dikkatli bir planlama ya-
pılmasının gerektiği belirtildi. Donanımın iyileştiril-
mesi, sistemin yüksek voltaja yükseltilmesi ve akıllı 
rölelerin uyum içinde iletişim kurmaları ve titizlikle 
programlamaları da diğer gereklilikler arasında yer 
alıyor. Aksi takdirde daha fazla zarara neden olaca-
ğı söylendi, depolama veya esnek güç tesisi yoluyla 
dengeleme yapılabileceği belirtildi. Bazı çözümler 
tartışıldı ve konferans boyunca Türkiye’nin mevcut 
durumunu ve çözümlerini ele alan paneller gerçek-
leştirildi. Tüm panellerde, esas anahtarın iletişim ol-
duğu sonucu çıkarken Türkiye’deki şehirler arasında 
iletişim eksikliği olduğuna dikkat çekildi. Avrupa 
gibi bir ‘süper şebeke’ bulunmadığı için Türkiye’nin 
kendi şebekesini kullandığını; karar, politikacılar ve 
karar vericiler tarafından alınacak olsa da şehirlerin 
ve belediyelerin iletişim kurmasının, çözüme giden 
yolda ilerlemeye başlamasının gerektiği vurgulandı. 
“Olacaksa, benimle başlasın” sözünün sloganımız 
olması gerektiği ve Türkiye’nin her bölgesinin temiz 
enerji için çalışması ve bu kavramı tanıtması gerek-
tiği ifade edildi.  Bu nedenle okullarda konferanslar 
ve dersler düzenlenerek gelecek nesiller çevrenin ve 
üzerinde yaşadığımız gezegenin korunması ve çözü-
mün yenilenebilir enerji olduğu konusunda eğitil-
melidir.

ENERJİ PANORAMA • Haziran 2017 • 55

▶ Türkiye’de temiz enerji rotası IRENEC’in konferansında tartışıldı



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 
elektrik dağıtım şirketlerinin 2017 hedeflerini açık-
ladı. Elektrik dağıtım sektöründe “müşteri memnu-
niyeti”ni yüzde 80’e çıkarmayı hedeflediklerini be-
lirten Albayrak, 2017 için yatırım tabanının 4 milyar 
24 milyon lira olarak belirlendiğini ama bu rakamı 5 
milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. 

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) 
10. Sektör Toplantısı, 26 Mayıs’ta Bakan Albayrak’ın 
katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Albayrak, 21 
elektrik dağıtım şirketinin hizmet kalitesi ve müşte-
ri memnuniyetine yönelik karnesini açıklarken, yeni 
hedefleri de ilan etti.

Albayrak, elektrik dağıtım sektöründe 2015 
Mart-2016 Mart dönemini baz alarak tüketici mem-
nuniyeti anketini ilk olarak geçen yıl Trabzon’daki 
sektör toplantısında açıkladıklarını, toplantıda tüke-
tici memnuniyeti odaklı yeni dönemi başlattıklarını 
anımsattı. 2016 Mart-2017 Mart dönemindeki anket 
sonuçlarının ortaya çıktığını kaydeden Albayrak, 44 
ilde 22 bin 606 kişi ile anket yaptıklarını söyledi. Al-
bayrak, geçen yıla kıyasla daha iyi bir noktaya gelin-
diğini belirterek, “Bu yeterli mi? Bence değil. Henüz 
bir yıl geçti, iyi bir ilerleme var. Bunu sistematikleşti-
rerek arzuladığımız tüketici memnuniyeti için en üst 
düzeye çekecek bir süreci başlatacağız” dedi.

Elektrik dağıtımında 2017 
yatırım hedefi 5 milyar lira

Enerji Bakanı Berat Albayrak, elektrik dağıtımında müşteri memnuniyetini artırmak için bu yıl 4 milyar 
TL olarak açıklanan yatırım rakamının 5 milyar TL’ye çıkacağını söyledi. Elektrik dağıtım şirketlerinin 
memnuniyet karnesini de açıklayan Albayrak, “Geçen yıl 5 puan üzerinden 2.86 olan not bu yıl 3.45’e 
çıktı. Hizmetlerden duyulan memnuniyet noktasında baktığımızda ise geçen yıla kıyasla yüzde 53 
oranında artış var ancak yeterli değil, bu oranı yükseltmeliyiz” uyarısında bulundu
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Vatandaşların yarısı hala “devlet” diyor 
Vatandaşın, sunulan hizmetle ilgili elektrik dağı-

tım şirketlerine verdiği puanda yüzde 20’ik bir artış 
olduğunu belirten Albayrak, “Geçen yıl 5 puan üze-
rinden 2.86 olan not bu yıl 3.45’e çıktı. Hizmetlerden 
duyulan memnuniyet noktasında baktığımızda ise 
geçen yıla kıyasla yüzde 53 oranında artış var. Tüm 
vatandaşlarımız nezdinde bakarak iki yılı kıyaslayın-
ca yüzde 60’lık bir seviyeye ulaşıyor ki bu olumlu bir 
performans. Ama bu yeterli değil” diye konuştu.

Albayrak, şirketleri “tanınırlık” başlığı altında da 

değerlendirdiklerini, elektrik dağıtım hizmetini ki-
min verdiğine ilişkin soruyu tüketicinin yüzde 46’sı-
nın doğru yanıtladığını, yüzde 54’lük kesimin ise 
“devlet” yanıtını verdiğini söyledi. 

Albayrak,  “Her gün elektrik kesiliyor” diyen va-
tandaşların oranında yüzde 19’luk bir düşüş oldu-
ğunu belirterek, “haftada bir iki kez kesiliyor” diyen-
lerin oranında yüzde 40, “ayda bir iki kez kesiliyor” 
diyen oranında  da yüzde 50’lik bir düşüş olduğunu, 
“Elektrik nadir veya hiç kesilmiyor” yanıtını veren 
kesimde ise yüzde 60’lık artış olduğunu söyledi. Ke-
sintiden önceden haberdar olma oranının yüzde 64 
olduğunu anlatan Albayrak, “Yani kesintiyi nereden 
öğreneceğini bilenlerin oranı yüzde 64, ama kesinti-
yi önceden bilenlerin oranı yüzde 37. Halkımızın üçte 
ikisi bu kesintileri önceden bilme konusunda sorun 
yaşıyor” diye konuştu.

Çağrı merkezlerinde 3 bin 200 istihdam 
Albayrak, 2016 yatırım tabanı olarak 3 milyar 

576 milyon lira belirlediklerini fakat hizmete alınan 
toplam yatırımın 3.7 milyar lira olduğunu söyleyerek 

Anket sonuçlarına göre Doğu, Güneydoğu ve 

Doğu Akdeniz bölgelerinde tüketici memnuniyeti 

yüzde 50’nin altında. en yüksek memnuniyet 

ise yüzde 67-68 bandıyla ege Bölgesi ile İç 

Anadolu’nun bazı illerinde... 
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2017 için yatırım tabanının 4 milyar 24 milyon lira 
olarak belirlendiğini; bu rakamı da 5 milyar liraya 
çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı. Çağrı merkezi 
yatırımlarının çok önemli adımlardan biri olduğuna 
işaret eden Albayrak, geçen yıl açılan 9 yeni çağrı 
merkeziyle çağrı merkezlerinde 3 bin 200 kişilik is-
tihdama ulaşıldığını aktardı.

Albayrak, bu istihdamla önemli bir altyapı eksiği-
nin giderildiğini ve tüketicinin telefon başında bek-
leme süresinin azaldığını belirterek, “Özellikle be-
lirlediğimiz 20 saniyede operatöre ulaşma hedefini 
21 firmadan 18’i sağladı. Hepinizi tebrik ediyorum. 
Cevaplama oranıyla ilgili belirlediğimiz kriterlerde 
de yüzde 90-95 hedefleri açısından önemli bir ivme 
yakaladık ama 21’de 21 şirket değil henüz” dedi.

Memnuniyet hedefi yüzde 80 
Albayrak, yeni döneme ilişkin hedeflerini de pay-

laştı ve şunları kaydetti:
Önümüzdeki yıl için memnuniyet oranında hedef 

yüzde 80 olmalı. Kesintileri önceden bilme yüzde 
70. Belirtilen sürede kesintilerin giderilmesinde he-
def yüzde 80. Çağrı merkezleri konusunda olumlu 
adımlar attık ama mükemmellik noktasında belirle-
diğimiz çıtaları 21 bölgemizin tamamı yakalayacak. 
Türkiye 80 milyon, 780 bin kilometre karanın tama-
mında aynı hizmet kalitesini memnuniyeti, yakala-
mak zorunda çünkü büyük ve güçlü Türkiye diyorsak 
her alanda olduğu gibi bu alanda da en iyiyi hedef-
lemek zorundayız. Son hedef olan sorulara hızlı ya-

kömÜr Ve NÜkleer YaTırımları 

sÜreCek 
Yerli kömürde yeni nesil, doğa dostu ve ileri tekno-
lojiye sahip santrallerin kazandırılması için gerekli 
altyapıyı hazırladıklarını belirten Albayrak, “Şu 
anda dünyadaki en ileri çevreci kriterlerle bu yatı-
rımları bunu yapacağız, eski teknolojiler yok artık. 
Türkiye’de bir iş yapıyorsak en iyisini en çevrecisini 
ve doğru olanını yapmak zorundayız. Milletimizin 
hayır duasını almayan, teveccühünü kazanmayan 
hiçbir yatırımın başarıya ulaşmayacağını düşünüyo-
ruz. Kaynaklarımız yüksek teknolojiyle milletimizin 
hizmetine sunulacak” dedi. 
Albayrak, Türkiye’nin nükleer enerjide de adımları-
nı attığını ve en kısa sürece hayata geçirmek için çok 
çalıştıklarına dikkat çekerek, “Tüm dünyanın yüzde 
11, OECD ülkelerinin ise yüzde 21 elektrik ihtiyacı-
nın nükleerden sağlandığı bir dünyada nükleeri de 
en kısa sürece hayata geçirmek için çok çalışmaya 
devam ediyoruz. Hedefimiz 2023’e kadar toplamda 
10 milyar metreküpün üzerinde bir doğal gaz depo-
lama hedefini hayata geçirmek. Yani Türkiye’nin yıl-
lık tüketiminin en az yüzde 20’sini depolayan bir 
kapasiteye ulaşmak. Türkiye olarak, enerji köprüsü 
olmanın ötesine geçmek istiyoruz” diye konuştu.
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nıt noktasında yüzde 70’lik hedefi ortaya koyacağız. 
Geçen yıla kıyasla ortaya konulan iyileştirmeler hu-
susunda herkese tek tek teşekkür ediyorum. Daha 
iyiye gidiyoruz, gideceğiz. Yeni hedeflerle çıtayı daha 
da yukarıya taşıyacağız.

5 yılda 30 milyar lira yatırım
2016-2020 yıllarında altyapı iyileştirmesi 

için  özel sektör eliyle 18 milyar lira, kamu eliyle 
12 milyar lira olmak üzere 30 milyar liradan fazla 
yatırım yapılacağını anımsatan Albayrak, “Mevcut 
hatlarımız, altyapımız yeterli değil. Enerji talep ar-
tışında dünyada Çin’den sonra ikinci, OECD ülkeleri 
arasında birinci olan Türkiye’den olan bahsediyoruz. 
Son bir yılda enerji altyapısında büyük değişimler 
yaşadık. Doğal gazın elektrik üretimindeki  payını 
yüzde 10 azaltarak ithal gazın dış ticaret üzerindeki 
baskısını daha da azaltmak için çok çalışıyoruz. Yerli 
kaynaklardan elektrik üretiminde yüzde 49 ile rekor 
yaşandı. Yerli kömürün elektrik üretimindeki payını 
yüzde 23 arttırdık. Yenilenebilir kaynakların üretim-
deki payını yüzde 31 artırarak, dünyadaki birçok ül-
keyi geride bıraktı” diye konuştu. 

Albayrak, son 10 yılda enerjide 75 milyar dolar-

dan fazla yatırım gerçekleştiğini ve elektrik kurulu 
gücünün 80 bin megavata ulaştığını anımsattı. Gele-
cek 10 yıl içinde asgari 50 bin megavatlık yatırımla 
sektörü büyütmeye devam edeceklerini vurgulayan 
Albayrak, bu dönemde güneşte ve rüzgarda ilk ola-
rak 5’er bin megavat, sonrasında 10’ar bin megavat 
ilave kapasiteyi sisteme kazandırmayı hedeflerini 
söyledi.

ÇeÇeN: Yıllık 4 milYar Tl 
YaTırım 

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen de 
toplantıda yaptığı konuşmada, 2011-2015 dönemle-
ri arası yıllık yatırım tutarının yaklaşık 3 milyar lira 
olduğunu söyledi. Çeçen, elektrik dağıtım şirketleri-
nin 2016-2020 döneminde yıllık yatırım bütçeleri-
nin ise 4 milyar lira üzerinde gerçekleşeceğini ifade 
ederek kaçak elektrik kullanımını ise hızla düşüre-
rek OECD ülkeleri seviyesine getirilmesini hedefle-
diklerini belirtti. “Özellikle kaçak oranının yüksek 
olduğu bölgelerde kaçak mücadelesinde ileri tekno-
loji kullanılıyor. EPDK, Ar-Ge bütçeleri kapsamında 
yürütülen pilot projelerde başarılı sonuçlar elde 
edildi” diyen Çeçen, yüksek kaçağın yaşandığı böl-
gelerde ise gerek ileri teknoloji kullanılması, gerek 
tüketicilerin bilinçlendirilmesi çalışmalarıyla kısa 
sürede çok başarılı sonuçların alınacağının görüldü-
ğünü söyledi. 

“TÜm kurumlar TÜkeTiCiNiN 
YaNıNda” 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı 
Mustafa Yılmaz, kurum olarak müşteri odaklı her 
adımı desteklediklerini ifade ederek, “Tüketicinin 
yanında olmanın, piyasa oyuncularının ya da da-
ğıtım şirketlerinin karşısında olmak anlamına gel-
mediği, sanırım hepimizin ortak anlayışıdır. Tüke-
ticinin memnun olmadığı bir piyasa sağlıklı olmaz. 
Yatırımcının küstürüldüğü bir piyasada vatandaşı-
mızın hak ettiği üstün hizmet kalitesini beklemek de 
gerçekçi değildir. Türkiye’nin geleceği için taş üstü-
ne taş koyan, ülkemizin en ücra köşelerine hizmet 
götüren, iş bekleyen gençlerimize istihdam sağlayan 
her şirket bizim için değerlidir. Türkiye’nin yeni bir 
dönem girdiğinin bilincinde olarak 2023 hedefleri-
mizi hayata geçirmek için hepimize düşen sorumlu-
luklar var” dedi.
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▶ Elektrik dağıtımında 2017 yatırım hedefi 5 milyar lira



Siemens Finansal Hizmetler (SFS) olarak ya-
yımladığımız yeni bir araştırma, dijitalleş-
menin üreticilere sunduğu potansiyel değeri 
inceliyor. Dijitalleşme Verimlilik Primi olarak 

da anılan dijitalleşmenin potansiyel finansal değeri-
nin 2025 yılı itibarıyla toplam yıllık gelirlerin yüzde 
6,3 ila yüzde 9,8’i arasında olacağı tahmin ediliyor. 
Finansın dijital devrimi mümkün kılan en önemli un-
surlardan biri olduğu şüphesiz bir gerçek; Endüstri 
4.0 finansman araçları ise üreticilerin dijitalleşme-
nin potansiyelini ortaya çıkarmalarına yardım edi-
yor.

Siemens Finansal Hizmetler (SFS), Hannover 
Messe 2017’de ilk kez açıklanan ve dijitalleşmenin 
üreticiler açısından değerini inceleyen bir araştırma 
yayınladı. Yeni nesil dijitalleştirilmiş teknoloji (bir di-
ğer adıyla Endüstri 4.0), üretim verimliliğinde artış, 
daha iyi planlama ve tahminlerde bulunma, rekabet 
becerilerinde gelişme ve daha üstün finansal sür-
dürülebilirlik gibi yollarla üreticilerin performans-
larını arttırmalarına olanak tanıyor. Dijitalleşmenin 
üreticiler açısından önemi ve potansiyeli, Siemens’in 
Hannover Messe’de bulunmasının temel nedenini 
teşkil ediyor.

Örnek sektörler incelemeleri de yapıldı
Verimliliğin çeşitli boyutları, sanayi ve ülkelere 

göre ciddi farklılıklar gösteriyor. Ancak aynı sayı-
da ürünü daha düşük maliyetle üretmek veya aynı 
maliyetle daha fazla sayıda ürün üretmek anlamına 
gelen üretim verimliliğinde artış kavramı, maliyet ve 
marjlar üzerinde açık ve hesaplanabilir bir etki oluş-
turuyor. Yeni makale ise bu olumlu etkiye Dijitalleş-
me Verimlilik Primi adını veriyor.

11 ülkede bulunan 60’ın üzerinde uluslararası 

sanayi şirketinin, uzman yönetim danışmanlık şirke-
tinin ve akademik uzmanların görüşlerini derleyen 
araştırma, farklı sanayi sektörleri için Dijitalleşme 
Verimlilik Primini tahmin eden bir model geliştirdi. 
Potansiyel Dijitalleşme Verimlilik Priminin (tüm ima-

Siemens Finansal Hizmetler tarafından Hannover 
Messe’de ilk kez açıklanan araştırma, farklı 
sanayi sektörleri için dijitalleşmenin imalat 
verimliliğini nasıl artıracağını ortaya koyuyor. Bu 
durumu, ‘Dijitalleşme Verimlilik Primi’ni olarak 
adlandıran çalışmaya göre, şirketlerin 2025 yılı 
itibarıyla toplam gelirlerinin yüzde 6,3 ila yüzde 
9,8’i bu primden gelecek... 

Üretici gelirlerinin yüzde 6,3’ünden fazlasını 
dijitalleşme potansiyeli oluşturuyor

 KONUK YAZAR   
Aydın Yusufoğlu 
Siemens Leasing Genel Müdür Yardımcısı
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lat sektörleri) 2025 itibarıyla toplam gelirlerin yüzde 
6,3 ila yüzde 9,8’i arasında olacağı öngörülüyor. 

Çalışma, dijitalleşmenin imalat verimliliğini arttı-
racak şekilde nasıl hayata geçirilebileceğini göster-
mek için ilaç ve yiyecek-içecek sektörlerini inceliyor. 
Örneğin, yiyecek-içecek sektöründe dijital bilgilerin 
dağıtım kanalları ve tedarik zinciri içerisinde yuka-
rı ve aşağı yönlü akışı, aşırı sipariş ve aşırı üretime 
karşı kalkan oluşturacak şekilde arz ile talebin bir-
birlerini daha iyi karşılamalarına yardımcı oluyor. 
İlaç sektöründe ise dijitalleşme ve veri analizi, ilaç 
fabrikalarının genel olarak maruz kaldığı yüksek iş 
kaybı sürelerini azaltabiliyor. 

Uzman finansman teknikleri gerekli
Dijitalleşme Verimlilik Primi, yalnızca bir üre-

ticinin üretim teknolojisini yeni nesil dijitalleşmiş 
sistem ve donanımlarla değiştirmesi durumunda 
hayata geçirilebilir. Üreticilerin dijital dönüşümü 
sürdürülebilir biçimde hayata geçirebilmeleri için 
teknolojik platformları ve Endüstri 4.0’ın getirdiği 
yeni anlayışı devreye almak amacıyla uzman finans-
man teknikleri geliştirildi. Söz konusu teknikler, şir-
ketlerin sözü edilen yeni olanaklar getiren bu tek-
nolojinin maliyetini karşılamak için dijitalleştirilmiş 
donanımın gelecekteki avantajlarından faydalanma-
larına olanak tanıyor.

Çalışma, finansal kiralama (leasing)  kullanıma 
göre ödeme, teknoloji yükseltme finansmanı, sonu-

ca göre ödeme ve daha fazlasını içeren finansman 
yöntemlerini inceliyor. Bu yöntemler tek bir parça 
dijitalleştirilmiş donanımın satın alınmasından yeni 
bir fabrikanın tamamının finansmanına kadar geniş 
bir yelpazedeki gerekliliklere hitap ediyor. Siemens 
Finansal Kiralama olarak, sadece dijitalleştirilmiş 
teknolojiye erişimi sağlamakla kalmıyor, bu teknolo-
jinin pratikte nasıl hayata geçirileceği konusundaki 
uzmanlığımızla da müşterilerimize yardımcı olu-
yoruz. Finansman çözümlerimizle üreticilerin son 
teknolojiye erişmelerini ve Dijitalleşme Verimlilik 
Primi’nden yararlanmaya başlamalarını sağlıyoruz.

60 uzmaNla GörÜşÜlerek 
HazırlaNdı 

2017 yılı Şubat ve Mart aylarında 60’ın üzerin-
de uluslararası sanayi şirketi, uzman yönetim 
danışmanlık şirketi ve akademik uzmanlarla gö-
rüşüldü. Görüşülen kişilerden dijitalleştirilmiş 
teknolojiye geçişin üretim kurumlarına özellikle 
üretim verimliliğinde artış bağlamında sağla-
yabileceği potansiyel finansal faydaları tahmin 
etmeleri istendi. Üretim verimliliği, üretim ma-
liyetinde azalma veya diğer bir ifadeyle maliyet 
sabitken üretim miktarında artış olarak tanımla-
nıyor. Katılanlar üretim maliyetlerindeki bu azal-
ma, yani Dijitalleşme Verimlilik Primi hakkında-
ki değerlendirmelerini, toplam gelirler üzerinden 
bir oran olarak ifade ettiler. Katılımcılar aşağıdaki 
ülke ve bölgelerden seçildi: Çin, Fransa, Alman-
ya, Hindistan, Nordik Ülkeleri, Polonya, Rusya, 
İspanya, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD.
Ayrıntılı bilgi için linke bakınız www.siemens.
com/the-digitalization-productivity-bonus 
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▶ Üretici gelirlerinin yüzde 6,3’ünden fazlasını dijitalleşme potansiyeli oluşturuyor



Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Me-
kanizması (YEKDEM) kapsamındaki santral sayısı 
artmaya devam ediyor. 2016 yılında, bir önceki yıla 
göre çok hızlı bir artışla yaklaşık 15-16 bin mega-
vata çıkan YEKDEM kapsamındaki elektrik kurulu 
gücü, 2017 yılı için 18 bin megavat düzeyine kadar 
ulaştı. YEKDEM kapsamına giren santraller, üret-
tiği elektriği döviz bazında sabit fiyattan şebekeye 
satıyor. Bu yıl YEKDEM’deki santrallerin 46 milyar 
kilovatsaat elektrik üretmesi hedefleniyor. Piyasa 

satış fiyatı dikkate alındığında destek tutarı yani 
piyasa fiyatının üzerine ödenecek fark bu yıl 6-7 
milyar TL’yi bulacak. 

Dolar kurundaki hızlı artış, YEKDEM’den yararla-
nacak santrallerin hızla makas değiştirmesine yol 
açtı. Daha önce piyasaya satış yapan santraller, YEK-
DEM kapsamına dahil oldu. 2015 yılında başlayan 
YEKDEM trendi, 2016 yılında hızlandı; bu yıl da zirve 
sayılabilecek bir düzeye ulaştı. Enerji Panorama’nın, 
Ankara’da enerji sektörüne yön veren kaynaklarla 

YEKDEM’e destek miktarı 
7 milyar TL’ye ulaşacak

YEKDEM kapsamında bu yıl 46 milyar 
kilovatsaat elektrik üretilecek. Bu miktarla 
piyasa fiyatının üzerinde ödenecek fark 6-7 
milyar TL’ye ulaşacak

62 • Haziran 2017 • ENERJİ PANORAMA

 HABER   
Deniz Suphi 



yaptığı görüşmeye göre, 2017 yılında YEKDEM kap-
samındaki santrallerin kurulu gücü 18 bin megavata 
ulaştı. Bu santrallerin, yıllık 45-46 milyar kilovatsaat 
elektrik üretmesi bekleniyor.

Listede, en yüksek payı 418 tesis ile hidroelekt-
rik enerji santralleri (HES) alıyor. 141 rüzgar santrali 
(RES), 57 biyokütle santrali (BES), 29 jeotermal sant-
rali (JES) ve 2 adet de güneş santrali (GES), elektri-
ğini sabit fiyattan satacak.

YEKDEM kapsamındaki kurulu gücün 
dağılımı şöyle:
•	 Kurulu güçte en yüksek pay, yaklaşık 11 bin 100 

megavat ile HES’lere ait.
•	 Bunu 5 bin 238.7 megavat ile rüzgar santralleri 

izliyor.
•	 752.1 megavat ile jeotermal santralleri, 300 me-

gavat ile biyokütle santralleri, 12 megavat ile gü-
neş santralleri geliyor.

GES’lere ekipman desteği de veriliyor 
Sayıları sadece iki olmasına rağmen, güneş 

enerjisi santralleri de yenilenebilir enerji kaynak-
larını destekleme mekanizmasından yararlanıyor. 
Kaynak türleri arasında, yerli ekipman desteği hariç, 
en yüksek sabit alım fiyatı garantisi kilovatsaat ba-

şına 13.3 dolar/cent ile güneş enerjisi santrallerine 
(GES) veriliyor. Ancak GES’lerin kurulumundaki yerli 
katkı oranı, henüz yerli ekipman kullanımına verilen 
ilave destekten yararlanmalarını sağlayabilecek dü-
zeyden uzak.

Uygulama kapsamındaki tesis sayısı ve kurulu 
güç miktarının artmasıyla, elektriğini sabit fiyat-
tan satma hakkı elde eden santrallere ödenecek 
tutar da artacak. Bu kapsamda ödenecek toplam 
tutarın  2017 yılında (ortalama 30 kuruştan hesap-
landığında) 14-15 milyar TL’yi bulması bekleniyor. 
Piyasa satış fiyatı dikkate alındığında destek tutarı 
bu yıl 6-7 milyar TL’yi bulacak. 

Rüzgar “aslan payı”nı alacak
Rakamlara bakılınca, yerli ekipman kullanımına 

bağlı ilave katkı bedeli açısından en avantajlı tesis-
ler, rüzgar enerji santralleri olarak görülüyor. 2017 
yılında yenilenebilir enerji kaynaklı santraller 110 
milyon doların üzerinde yerli katkı payı farkı alacak.  
Bu katkıdan aslan payını RES’ler kapacak. Rüzgar 
santralleri, 2017’de 90 milyon dolar yerli katkı payı 
farkından faydalanacak. Yerli katkı payı farkı kapsa-
mında yaklaşık rakamlarla JES’lere 15 milyon dolar, 
HES’lere 5 milyon dolar, BES’lere 1 milyon 130 bin 
dolarlık ödeme yapılacak.

ENERJİ PANORAMA • Haziran 2017 • 63

▶ YEKDEM’e destek miktarı 7 milyar TL’ye ulaşacak



Deniz suyu ve tatlı suyun birleştiği haliçler, taze 
okyanus suyunun sahille buluşup karıştığı sudaki 
ekosistem alanları. Bilim insanlarının uzun zaman-
dır ilgisini çeken kıyılardaki bu “yaşayan laboratu-
varlar”, karbon nötr teknolojisiyle elektrik üretimine 
hazırlanıyor.

Penn State’deki araştırmacılar, sudaki tuz kon-
santrasyonlarının farklılıklarından kaynaklanan 
enerjiyi yakalamak için mevcut yöntemlerin en etkili 
parçalarını bir araya getiren yeni bir hibrid teknoloji 
geliştirdi. Bu yeni harmanlanmış süreç, tuzlu su ile 
tatlı suyun buluştuğu yerlerde benzeri görülmemiş 
miktarda elektrik enerjisi üretiyor.

Çalışmaları devam eden bu yeni hibrid teknolo-

jisi hakkında açıklamalarda bulunan Penn State’te-

ki çevre mühendisliği asistanı Christopher Gorski, 

“Bu teknolojinin amacı, nehirlerin okyanusa karış-

tığı noktalardan elektrik üretmek. Teknik, bu iki su 

kaynağı arasındaki tuz konsantrasyonundaki fark-

lılığa dayanıyor. Burada işlerlik kazanan iki konu 

var: Birincisi, elektrotlara giden tuza sahip olmak, 

ikincisi ise zarın üzerinden aktarılan klorür. Bu iş-

lemlerin her ikisi de gerilim ürettiği için, elektrotlar-

da ve zar boyunca kombine bir voltaj geliştiriliyor” 

açıklamasında bulundu.

Yeni hibrid teknolojisi ile  
enerji sahile yöneldi

Araştırmacılar, daha verimli bir enerji 
sistemi icat etmek için tatlı ve tuzlu suyun 
buluştuğu sahillerle enerji teknolojilerini 
bir araya getirdi. Bu yeni teknoloji 
sayesinde küresel enerji talebinin yüzde 
40’ının karşılanabileceği tahmin ediliyor
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Yeni yöntemler kapasiteyi de artırdı
Bugüne kadar tuz konsantrasyon diferansiyelle-

rinden enerjiyi yakalamak için en başarılı ve yaygın 
olarak kullanılan yöntem, “Basınç geciktirmeli oz-
moz (PRO)” yöntemi olmuştu. PRO, suyun yarı ge-
çirgen bir zardan geçmesini sağlayarak tuzu geride 
tutar ve suyun meydana getirdiği ozmotik basınçla 
türbinleri hareket ettiren bir güç üretir. Bu yöntem 
son derece tuzlu su ile yapıldığında zarlar tıkanma 
eğilimi gösterdiğinden daha az kullanışlıdır. “Ters 
elektrodiyaliz yöntemi (RED)” ise zarlarda daha az 
tıkanma sağlasa da PRO’ya göre tuzlu sudan daha 
az miktarda güç üretebildiği için çok kullanışlı bu-
lunmuyordu. 

Penn State araştırmacıları, RED ve kapasitif 
karıştırma (CapMix) teknolojilerini içeren bir elekt-
rokimyasal akış hücresi oluşturarak bu sorunları 
çözdü. CapMix, tuz konsantrasyonu değişen suya 
daldırılan iki elektrotun ürettiği enerjiyi çeken ol-
dukça yeni bir teknik. CapMix, tek başına çok az güç 
üretirken, RED teknolojisi ile birleştiğinde, enerji 
üretim verimliliğini RED’in tek başına kullanımına 
kıyasla dört kat artırarak PRO yönteminden bile 
daha yüksek bir enerji üretim yoğunluğuna erişiyor. 
Bu yöntemle, birden çok hücrenin istiflenmesinin de 
elektrik üretimini etkilediği tespit edildi. Metrekare 
başına 12,6 vattlık bu teknoloji, daha önce bildirilen 
RED (metrekare başına 2,9 watt) ve PRO (metrekare 
başına 9,2 watt) için maksimum hesaplanan değer-
lere kıyasla kirlenme problemi olmaksızın benzeri 
görülmemiş derecede yüksek bir güç yoğunluğuna 
ulaşıyor.

Toplam talebin yüzde 40’ını karşılayabilir
Araştırmacılar, tuz konsantrasyonundaki fark-

lılığın kullanıldığı bu tekniğin, küresel elektrik ihti-
yacının yüzde 40’ını karşılayacak enerji yaratma po-
tansiyeline sahip olduğunu düşünüyor. Yakın tarihli 
bir araştırmaya göre, güneş panelli çatılar ABD›de 
kullanılan enerjinin yüzde 25›ini sağlayabiliyor; bu 
yeni teknoloji ise fosil yakıtlara olan bağımlılığın 
çoğunu ortadan kaldırabilir.

Bu teknoloji tahmin edildiği kadar etkili olur-
sa, sahillere doğru göç muhtemel görünüyor. 
Penn State ekibi ve dünyanın dört bir yanında-
ki diğer destek ekipleri, geliştirdikleri teknoloji-
yi mükemmelleştirmekle kalmıyor aynı zamanda 
herkesin erişebilmesini sağlamak ve fiyatları da dü-
şük tutmak için çalışıyor.

Sonuçlar umut verici olsa da, iş henüz bitmiş de-
ğil. Araştırmacılar, elektrodların zaman içindeki is-
tikrarı konusunda daha fazla araştırma yapmaya ih-
tiyaç duyuyor. Ayrıca sülfat ve magnezyum gibi diğer 
deniz suyu elementlerinin performansı nasıl etkile-
yebileceği de henüz inceleme sürecinde. Daha uzun 
vadeli olumlu sonuçlar alınırsa, fosil yakıt endüst-
risinin serbestleştirilmesi yönündeki çalışmaların 
karşısına, karbon nötr bu hibrid teknoloji de eklene-
bilir. Ka
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▶ Yeni hibrid teknolojisi ile  enerji sahile yöneldi



Liderler uyandıkları andan itibaren dikkat dağı-
tan şeylerin ve türlü türlü isteklerin bombardıma-
nına uğrar. Akıllı telefonlarında susmak bilmeyen 
e-mail uyarı sesleri, mesajlar, talepkar telefon ko-
nuşmaları, hatırlatmalar liderin tüm ilgisini ve dik-
katini adeta boğar.

Araştırmalar, en çok stres hormonunu uyan-
dıktan sonraki birkaç dakika içinde salgıladığımızı 
söylüyor. Bunun sebebi ise günün geri kalanını dü-
şünüp vücudumuzda daha çok kortizol hormonunun 
salgılanması. Tüm bu uyarıcılar da kişinin dikkatinin 
sağılmasına, stres seviyesinin yükselmesine ve dü-
şünce süreçlerinin hızlanmasına neden oluyor. Tüm 
bu negatif unsurların farkında olmak ve gün içinde 

fiziksel ve duygusal durumu düzenlemek, verimlili-
ği artırmak için liderlerin farkındalıklarını artırması 
gerekiyor.

Yapılan birçok çalışma araya giren işler, sosyal 
medya ve e-maillerin verimliliği ve işyerine bağlılı-
ğı negatif anlamda etkilediğini gösteriyor. Örneğin 
Wall Street Journal’da çalışan bir kişi günde 21 defa 
Facebook’a bakıyor ve 74 defa e-maillerini kontrol 
ediyor. Kaliforniya Üniversitesi’nden Gloria Mark’ın 
yaptığı bir çalışmaya göre ise kişinin dikkati her da-
ğıldığında, yeniden dikkatini toparlaması ciddi za-
man alıyor.

Birçok liderlik geliştirme programında hala stra-
teji, kurumsal inisiyatifler, finans veya pazarlama 

Liderlerin günlük rutin içinde kaybolmadan gerçek 
sorumluluklarına odaklanması beklenir ancak 
bunu sağlamak söylendiği kadar kolay değil. 
İşte farkındalığınızı yükseltmek için yapmanız 
gerekenler... 

Zihinsel farkındalığı yüksek 
bir lider olmak için edinmeniz 
gereken 7 alışkanlık

66 • Haziran 2017 • ENERJİ PANORAMA

 YÖNETİM-İK   



konuları temel alınıyor. Oysa araştırmalar duygusal 
zeka ve “soft yetenekler” denilen unsurların başarı-
da kritik öneme sahip olduğunu gösteriyor. Liderlik 
konusundaki birçok kitap ve makale, liderlerin nasıl 
daha iyi, daha hızlı, daha çok ve daha büyük sonuç-
lar alabileceğine odaklanıyor. Günümüz toplumu, 
sürekli ilerleme fikrine bağlanıp kalmış durumda 
ve bu fikir hem liderler hem de onların ekiplerinin 
stres seviyelerini artırıyor, kurum içindeki ilişkileri 
yıpratıyor, kişilerin kendi zihinsel durumlarını kötü-
leştiriyor.

Nörolojik çalışmalar ise beynin reaktif ve koru-
yucu mekanizmaları bizleri yönettiği için bazen bi-
linçsizce kararlar verdiğimizi gösteriyor. Örneğin 
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liderler bir sorunun tüm yönleri üzerine çalışacak 
vakitleri olmadığını düşündüklerinde, aslında bakış 
açılarını daraltmak ve bilinçli kısa yollar oluştur-
mak istiyor. Bu da onları daha uyarıcı ve reaktif bir 
konumu sokuyor. Yani bir başka deyişle, eylemleri 
otomatik hale geliyor. Bizler bu duruma liderlerin 
“otomatik pilot hali” de diyoruz. Buna ek olarak, son 
dönemde yapılan çalışmalar liderlerin kişisel far-
kındalık faaliyetleri için genellikle vakit bulamadı-
ğını gösteriyor. Oysa farkındalık liderlere sorunlarla 
mücadele etmeleri için güçlü bir strateji oluşturma 

imkanı sunar. Wisconsin Üniversitesi’nden Richard 
Davidson’ın yaptığı çalışma, meditasyonun beynin 
sakinlikle ilgili bölümlerinde fiziksel değişiklikler 
bile yaratabildiğini gösteriyor. Benzer şekilde UCLA 
Zihinsel Farkındalık Araştırma Merkezi meditasyo-
nun, dikkat ve odaklanma gibi beyindeki yönetim 
fonksiyonlarını geliştirebildiğini tespit etti. John 
Hopkins Üniversitesi’ndeki çalışmalarda ise farkın-
dalık meditasyonunun anksiyete, depresyon, ağrı ve 
uyku sorunu gibi psikolojik stres kaynaklarının azal-
tılmasına yardımcı olduğu ortaya çıktı.
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Tüm bu nedenlerle zihinsel farkındalığı yüksek hale getirmeyi zorunlu kılıyor. İşte bunu 
sağlamak için edinilmesi gereken 7 alışkanlık şöyle:

1. Bilinçli olarak ana odaklanmak
Liderlerin zihni iki taraftan çekiştirilmiş bir 

halde olabilir; gelecek ve geçmiş. Geçmişi düşün-
mek genellikle geçmişteki hataları gözden geçir-
mek veya problemleri analiz etmek için kendini 
gösterir. Geçmişteki hataların üzerine düşünerek 
bunlardan ders çıkarılabilir. Ancak gerçek olan bir 
şey var ki; o da geçmişte yaşanan şeylerin hiçbir 
zaman aynı şekilde tekrarlamayacağı, aynı prob-
lem çok farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Gelecek 
üzerine düşünmek ise liderlerin daha çok hedef-
lerini veya stratejilerini gözden geçirmek için baş-
vurdukları bir alan. Ancak geleceği çok fazla dü-
şünmek de, liderlerin bugün ortada olan fırsatları 
gözden kaçırmasına neden olabilir.

2. İçsel farkındalık
Duygusal zekanın en önemli unsurlarından biri 

kişisel farkındalıktır. Bu aynı zamanda, farkındalı-
ğı yüksek bir lider olmak için de kilit öneme sahip. 
Kişisel farkındalık, çevrenizdekilerin fikirlerini al-
manın yanı sıra aynı zamanda kendi içinize yönel-
meyi, içsel dünyanızın sesini dinlemeyi, hayattaki 
amacınızı düzenli olarak kendinize hatırlatmayı, 
duygusal durumuzun farkında olmayı da ifade 
ediyor.

3. Enerji yönetimi
Optimum performansı sürdürebilen ve farkın-

dalığı yüksek bir lider olmak için enerjinizi yönet-
meniz gerekir. Ancak burada bahsedilen sadece 
fiziksel enerji değil, zihinsel ve duygusal enerji. Bu 
yüzden enerjinizi yüksek tutmak denildiğinde, sa-
dece fiziksel egzersiz, iyi uyku, düzenli beslenme 
ve pozitif ilişkiler kurmayı düşünmemelisiniz. Aynı 
zamanda öz duyarlılık, kibarlık ve şükretmeyi dü-
şünmelisiniz.

4. Bilinçsizce tepki göstermek 
yerine, duyusal olarak yanıt vermek

Araştırmalar, beynin savunmacı ve koruyucu 
sistemleri yüzünden birçoğumuzun nasıl da spon-

tane, bilinçsizce ve reaktif davranışlar sergiledi-
ğini gösteriyor. Bu davranışların bazen negatif ve 
yıkıcı sonuçları da olabiliyor. Zihinsel farkındalığı 
yüksek liderler ise sakince tepkiler verip, nefes 
alarak, duygusal durumlarını dikkatlice gözlemle-
yerek ve bilinçli kararlar verebiliyor.

5. Onaylamak ve duyarlılık 
göstermek

Araştırmalar çalışma kültürlerinde karşıla-
şılan birçok kötü uygulamanın, çalışanların iş-
yerine olan bağlılığındaki zayıflığın ve yaptıkları 
işten aldıkları tatmindeki azalmanın liderleriyle 
ilişkilerinden kaynaklanabileceğini gösteriyor. Zi-
hinsel farkındalığı yüksek liderler ise başkalarıyla 
ilişkilerinde sadece empati kurmakla yetinmeyip, 
yargılamalarında ve eleştirilerinde de kendileri-
ni sınırlandırıp onaylama ve duyarlılık gösterme 
mekanizmalarını devreye sokar. Böylelikle daha 
insancıl bir iş kültürünün oluşmasını sağlar.

6. Açıklık
Bu sadece başka fikirlere ve bakış açılarına 

açık olmak değil, aynı zamanda bilişsel süreçle-
re, bir işe yeni başlayan kişinin düşünce yapısına 
veya farklı tecrübe seviyesindeki çalışanların dü-
şüncelerine açık olmayı ifade ediyor. Bu özellik, 
aynı zamanda bir liderin karar sürecindeki önyar-
gılarını da azaltır.

7. Bağlı olmamak
Günümüzde kurumsal sistemler ve liderlik geli-

şim uygulamalarının hepsi, sonuç ve kontrol odaklı 
bir adanmışlığı gerekli kılıyor. Oysa sonuca odak-
lanmak, kısa vadeli bir bakış açısının yansımasıdır. 
Sonuca odaklanmak ve kontrol mekanizmaları, 
çalışanların yaratıcı ve yenilikçi bakış açılarını kö-
reltir. Zihinsel farkındalığı yüksek liderler ise sahip 
oldukları gelecek vizyonu sayesinde sonuca odak-
lanmak yerine bazı çıktıları hesaplama yoluna gi-
derler ve bu onlara daha esnek, uyumlu ve hatalara 
karşı anlayışlı bir bakış açısı kazandırır.
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2017 yılı Nisan ayında gerçek-
leşen toplam 22.102 GWh elektrik 
üretimin %69,6’sı serbest üretim 
şirketleri tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. Serbest üretim şirketle-
rinin üretimdeki payı, bir önceki 
aya göre 3,5 puan artarken, geç-
tiğimiz yılın aynı dönemine göre 7 

puan artmıştır. 
Serbest üretim şirketlerini 

%13,9 oran ile EÜAŞ santralleri ve 
%10,2’lik oran ile Yap-İşlet sant-
ralleri izlemektedir. Toplam üreti-
min %6,3’una karşılık gelen mik-
tar ise Yap-İşlet-Devret Santralleri 
ve İşletme Hakkı Devir santralleri 

tarafından üretilmiştir1.
Gerçekleşen elektrik üretimi 

kaynak bakımından incelendiğin-
de ise, 2017 Nisan ayında top-
lam üretimin %33,2’sinin doğal 

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

 

2016 yılı Nisan ayında 118,48 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama takas fiyatı (PTF), 2017 
yılı Nisan ayında, bir önceki yıla göre %22,5 oranında artarak 145,13 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (145,29 TL/MWh) 
yalnız %0,1 oranında azalma göstermiştir.  

Nisan 2017’de en yüksek ortalama piyasa takas fiyatı 6 Nisan Perşembe günü 171,08 TL/MWh 
olarak gerçekleşirken, en düşük günlük ortalama PTF ise 23 Nisan Pazar gününde 112,27 
TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise, en yüksek 
PTF değerinin 6 Nisan Perşembe günü saat 09:00’da 208,09 TL/MWh, en düşük PTF değerinin 
ise 17 Nisan Pazartesi günü saat 03:00’te 9,41 TL/MWh olarak gerçekleştiği görülmektedir.  

 

Doğalgaz + LNG; 33,2

İthal Kömür; 11,8Yerli Kömür; 15,1

Barajlı HES; 19,2

Akarsu HES; 13,0

Rüzgar; 4,4

Diğer Yenilenebilir; 1,8 Diğer Termik; 1,5
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APLUS ENERJİ NİSAN 2017 ANALİZİ 

2017 yılı Nisan ayında gerçekleşen toplam 22.102 GWh elektrik üretimin %69,6’sı serbest 
üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 3,5 puan azalırken artarken, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 7,0 puan 
artmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini %13,9 oran ile EÜAŞ santralleri ve %10,2’lik oran ile Yap-İşlet 
santralleri izlemektedir. Toplam üretimin %6,3’una karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-Devret 
Santralleri ve İşletme Hakkı Devir santralleri tarafından üretilmiştir1. 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise, 2017 Nisan ayında toplam 
üretimin %33,2’sinin doğalgaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Barajlı hidroelektrik santraller bu ay toplam üretimin %19,2’sini karşılarken, akarsu tipi 
hidroelektrik santraller ise %13,0 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri 
Nisan 2017 ayında toplam üretimin %11,8’ini karşılarken, yerli kömür santralleri ise %15,1 
oranında katkı yapmıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar enerjisi santralleri toplam 
üretime %4,4, jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise %1,8 oranında katkıda bulunmuştur. 
Diğer termik santrallerin3 üretimdeki payı ise %1,5 olarak gerçekleşmiştir.  

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2017 Nisan ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %61,5 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %38,5 olarak gerçekleşmiştir.4 

                                           
1 Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı Kamusal Raporlardan alınmıştır. 
2 Jeotermal ve Güneş enerjisi santralleri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıflandırılmıştır. 
3 Fuel-oil, nafta, motorin ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak sınıflandırılmaktadır. 
4 2017 Nisan verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 30 Nisan 2017 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır. 
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gaz ve LNG santralleri tarafından 
gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Barajlı hidroelektrik santraller bu 
ay toplam üretimin %19,2’sini kar-
şılarken, akarsu tipi hidroelektrik 
santraller ise %13 oranıyla üretime 
katkıda bulunmuştur. İthal kömür 
santralleri Nisan 2017 ayında top-
lam üretimin %11,8’ini karşılarken, 
yerli kömür santralleri ise %15,1 
oranında katkı yapmıştır. Yenilene-
bilir enerji santrallerinden rüzgar 
enerjisi santralleri toplam üretime 
%4,4, jeotermal ve güneş enerjisi 

santralleri2 ise %1,8 oranında katkı-
da bulunmuştur. Diğer termik sant-
rallerin3 üretimdeki payı ise %1,5 
olarak gerçekleşmiştir. 

TEİAŞ tarafından yayımlanan 
üretim verilerine göre, 2017 Nisan 
ayında termik santrallerin gerçek-
leşen toplam üretimdeki payı %61,5 
olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir 

2  Jeotermal ve Güneş enerjisi santral-
leri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıflandı-
rılmıştır.

3  Fuel-oil, nafta, motorin ve biyokütle 
santralleri diğer termik santraller olarak 
sınıflandırılmaktadır.

enerji kaynaklarından elde edilen 
elektrik üretiminin payı ise %38,5 
olarak gerçekleşmiştir.4

2016 yılı Nisan ayında 118,48 
TL/MWh olarak gerçekleşen ortala-
ma takas fiyatı (PTF), 2017 yılı Nisan 
ayında, bir önceki yıla göre %22,5 
oranında artarak 145,13 TL/MWh 
olarak kaydedilmiştir. Bu dönemde 
gerçekleşen ortalama PTF, bir önce-
ki aya göre (145,29 TL/MWh) yalnız 
%0,1 oranında azalma göstermiştir. 

Nisan 2017’de en yüksek ortala-
ma piyasa takas fiyatı 6 Nisan Per-
şembe günü 171,08 TL/MWh olarak 
gerçekleşirken, en düşük günlük 
ortalama PTF ise 23 Nisan Pazar 
gününde 112,27 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları 
saatlik bazda incelendiğinde ise, en 
yüksek PTF değerinin 6 Nisan Per-
şembe günü saat 09:00’da 208,09 
TL/MWh, en düşük PTF değerinin 
ise 17 Nisan Pazartesi günü saat 
03:00’te 9,41 TL/MWh olarak ger-
çekleştiği görülmektedir. 

2017 yılı Nisan ayında pik saat-
lerde5 164,07 TL/MWh olarak ger-
çekleşen ortalama PTF, bir önceki 
ayın pik saatler ortalaması olan 
160,14 TL/MWh’lik değere göre 
%2,4 oranında artmıştır6. 

4  2017 Nisan verileri Yük Tevzi Bilgi 
Sistemi’nin yayımladığı 30 Nisan 2017 
tarihli Kamusal Rapordan alınmıştır.

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

6  Gün Öncesi Piyasası ortalama elekt-
rik fiyatları hesaplamalarında kaynak ola-
rak Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Piyasa 
Gelişim Raporları PTF ortalamaları kulla-
nılmaktadır.

 

2016 yılı Nisan ayında 118,48 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama takas fiyatı (PTF), 2017 
yılı Nisan ayında, bir önceki yıla göre %22,5 oranında artarak 145,13 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (145,29 TL/MWh) 
yalnız %0,1 oranında azalma göstermiştir.  

Nisan 2017’de en yüksek ortalama piyasa takas fiyatı 6 Nisan Perşembe günü 171,08 TL/MWh 
olarak gerçekleşirken, en düşük günlük ortalama PTF ise 23 Nisan Pazar gününde 112,27 
TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise, en yüksek 
PTF değerinin 6 Nisan Perşembe günü saat 09:00’da 208,09 TL/MWh, en düşük PTF değerinin 
ise 17 Nisan Pazartesi günü saat 03:00’te 9,41 TL/MWh olarak gerçekleştiği görülmektedir.  
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2017 yılı Nisan ayında pik saatlerde5 164,07 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 160,14 TL/MWh’lik değere göre %2,4 oranında 
artmıştır6.  

2017 yılı Mart ayında pik dışı (off-peak) saatler ortalaması 130,44 TL/MWh iken, bu değer 2017 
yılı Nisan ayında 126,20 TL/MWh olarak gerçekleşmiş ve %3,3 oranında bir azalış kaydetmiştir. 

 

2016 yılı Nisan ayı içerisinde toplam 21,574 GWh olan elektrik talebi, 2017 yılı Nisan ayında bir 
önceki yıla göre %1,8 oranında artış göstererek, 21,956 GWh değerine yükselmiştir7. 2016 yılı 
Nisan ayında 29,586 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2017 yılı Nisan ayında 30,491 
MWh olarak gerçekleşmiştir.  

                                           
5 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-08:00 arasındaki saatleri ifade 
eder. 
6 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır. 
7 2016 yılı için saatlik veriler YTBS Kamusal Raporlar’dan, aylık toplam talep verisi ise TEİAŞ’ın yayımladığı 
2016 yılı raporundan alınmıştır. 
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2017 yılı Mart ayında pik dışı (off-peak) 
saatler ortalaması 130,44 TL/MWh iken, 
bu değer 2017 yılı Nisan ayında 126,20 TL/
MWh olarak gerçekleşmiş ve %3,3 oranın-
da bir azalış kaydetmiştir.

2016 yılı Nisan ayı içerisinde toplam 
21,574 GWh olan elektrik talebi, 2017 yılı 
Nisan ayında bir önceki yıla göre %1,8 ora-
nında artış göstererek, 21,956 GWh değe-
rine yükselmiştir7. 2016 yılı Nisan ayında 
29,586 MWh olarak ölçülen saatlik orta-
lama talep, 2017 yılı Nisan ayında 30,491 
MWh olarak gerçekleşmiştir. 

2017 yılı Mart ayı sonunda 79.178 MW 
olan toplam kurulu güç değeri 443 MW’lık 
artışla 2017 yılı Nisan ayı sonunda 79.621 
MW olarak kaydedilmiştir. Toplam kurulu 
gücün %61,7’lik (49.102 MW) kısmını ser-
best üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ 
santrallerinin toplam kurulu güçteki payı 
%25,5 (20,312 MW) seviyesindedir.8 Yap iş-
let santralleri %7,7’lik (6,102 MW) bir ora-
na sahip iken, yap işlet devret santralleri 
%1,9’luk (1,529 MW) bir orana sahiptir.

2017 yılı Nisan ayı sonunda oluşan 
toplam kurulu gücün %28,1’lik kısmı doğal 
gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşı-
lanırken, %24,7’lik kısmı barajlı hidrolik 
santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu 
yakıt tiplerini %12,4’lük oran ile yerli kö-
mür9 santralleri ve %9,1’lük oran ile ithal 
kömür santralleri izlemektedir. Akarsu tipi 
hidrolik santraller %9,1’lik bir orana sa-
hipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu 
gücün %7,6’lık bir kısmını oluşturmakta-

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

8  Kaynak olarak 30 Nisan 2017 tarihli TEİAŞ 
Kurulu Güç Raporu kullanılmaktadır.

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

 

2017 yılı Mart ayı sonunda 79.178 MW olan toplam kurulu güç değeri 443 MW’lık artışla 2017 
yılı Nisan ayı sonunda 79.621 MW olarak kaydedilmiştir. Toplam kurulu gücün %61,7’lik 
(49.102 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu 
güçteki payı %25,5 (20,312 MW) seviyesindedir.8 Yap işlet santralleri %7,7’lik (6,102 MW) bir 
orana sahip iken, yap işlet devret santralleri %1,9’luk (1,529 MW) bir orana sahiptir. 
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8 Kaynak olarak 30 Nisan 2017 tarihli TEİAŞ Kurulu Güç Raporu kullanılmaktadır. 
9 Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır. 
10 Veriler TEİAŞ Yük Tevzi Merkezi Kurulu Güç raporlarından alınmıştır. 
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kurulu gücün %2,5’lük kısmı diğer yenilenebilir enerji santralleri11, %1,2’lık kısmı ise diğer 
termik santraller12 tarafından oluşturulmaktadır. 

 

2016 yılı Nisan ayında 3,41 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğalgaz tüketimi, 2017 yılı 
Nisan ayında %22,6 oranında bir artış ile 4,18 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğalgaz miktarı 2016 yılı Nisan ayında 1,01 milyar m3 iken bu miktar, 
2017 yılının aynı döneminde %8,5 oranında artarak 1,09 milyar m3 olarak kaydedilmiştir13. 
Elektrik santrallerinde tüketilen doğalgaz miktarının toplam doğalgaz tüketimine oranı 2016 yılı 
Nisan ayında %29,5 iken, bu oran 2017 Nisan ayında %26,1 olarak gerçekleşmiştir. 

                                           
11 Lisanslı ve lisanssız güneş santralleri ve jeotermal santralleri “Diğer Yenilenebilir” santralleri olarak 
sınıflandırılmıştır. 
12 Fuel-oil, nafta, motorin ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak sınıflandırılmaktadır. 
13  2017 yılı Mart ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. Yuvarlamalardan dolayı hesaplanan 
oranlarda farklılık bulunabilir. 
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dır10. Toplam kurulu gücün %2,5’lik 
kısmı diğer yenilenebilir enerji sant-
ralleri11, %1,2’lik kısmı ise diğer ter-
mik santraller12 tarafından oluştu-
rulmaktadır.

2016 yılı Nisan ayında 3,41 mil-
yar m3 olarak kaydedilen toplam 

10  Veriler TEİAŞ Yük Tevzi Merkezi Ku-
rulu Güç raporlarından alınmıştır.

11  Lisanslı ve lisanssız güneş santralleri 
ve jeotermal santralleri “Diğer Yenilenebi-
lir” santralleri olarak sınıflandırılmıştır.

12  Fuel-oil, nafta, motorin ve biyokütle 
santralleri diğer termik santraller olarak 
sınıflandırılmaktadır.

doğal gaz tüketimi, 2017 yılı Nisan 
ayında %22,6 oranında bir artışla 
4,18 milyar m3 olarak gerçekleş-
miştir. Elektrik santrallerinde tü-
ketilen doğal gaz miktarı 2016 yılı 
Nisan ayında 1,01 milyar m3 iken bu 
miktar, 2017 yılının aynı döneminde 
%8,5 oranında artarak 1,09 milyar 
m3 olarak kaydedilmiştir13. Elektrik 

13   2017 yılı Mart ayı Elektrik üretimi 
için tüketilen toplam doğalgaz mikta-
rı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporların-
dan alınmaktadır. Yuvarlamalardan dolayı 
hesaplanan oranlarda farklılık bulunabilir.

santrallerinde tüketilen doğal gaz 
miktarının toplam doğal gaz tüke-
timine oranı 2016 yılı Nisan ayın-
da %29,5 iken, bu oran 2017 Nisan 
ayında %26,1 olarak gerçekleşmiş-
tir.

2016 yılı Nisan ayında barajlı 
santrallere fiili olarak gelen su mik-
tarı 10.023 hm3 olarak kaydedilmiş-
ken, bu miktar 2017 yılı Nisan ayı 
sonunda %9,9 oranında azalış ile 
9.027 hm3 seviyesine gerilemiştir.14 

14  Kaynak olarak TEİAŞ 30 Nisan 2017 
tarihli İşletme Faaliyetleri Günlük Su Du-
rumu raporu kullanılmaktadır.
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14 Kaynak olarak TEİAŞ 30 Nisan 2017 tarihli İşletme Faaliyetleri Günlük Su Durumu raporu 
kullanılmaktadır. 
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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Abone Olmak İçin...
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� Enerjide oyunu ne değiştirecek?
� YEKDEM’e destek 7 milyarı bulacak
� Gazprom Türkiye’de yoluna yalnız devam edecek
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