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SAHRA-ALTI AFRİKA ENERJİ POTANSİYELİ
ÇALIŞTAYI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-DEİK Enerji İş Konseyi tarafından
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika ziyareti
öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı
desteğiyle Sahra-Altı ülkelerinin enerji potansiyeli, Türkiye’nin
yapması gerekenler, sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışılacağı
toplantının hazırlıkları EPPAM katkılarıyla yürütülüyor. Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü,
Dışişleri Bakanlığı’ndan Enerji, Çevre ve Su İşleri Genel Müdür
Yardımcılığı

başta

konuşmacılarla
bulunulması

ve

olmak

üzere

gerçekleştirilecek
yol

haritası

ilgili

kişi

toplantıda

hususunda

ve

kurumlardan

sürece

görüş

katkıda

alışverişinde

bulunulması hedefleniyor.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞME
EPPAM, Dışişleri Bakanlığı

Görüşmede

Enerji ve Su İşleri Genel

çalışmalarında

Müdürür Yardımcılığı Daire

verilmesi,

Başkanı Esra Doğan Grajover

Konseyi’nin

ile Birleşik Krallık Yatırım ve

yürüttüğü Sahra-Altı Afrika

Ticaret

Ajansı’nın

enerji

2016’da

Çırağan

1

Mart

Otel’deki

GREAT Bölgesel Petrol ve Gaz

EPPAM’ın
destek

DEİK

Enerji

İş

çalışmalarını

yatırım



imkanlarıyla

ilgili araştırmasında işbirliği
konuları görüşüldü.

Zirvesi’nde biraraya geldi.
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OP-ED: ENERGY MARKET OF KAZAKHSTAN
Dina Meshitbay, Intern, EPPAM
Central Asia is a vast region
stretching from the Caspian
Sea in the west to China in the
east and from Afghanistan in

and gas sectors, and the region

being

and some argue for the region

equitable

to

to be able to diversify OPEC's

proven oil

reserves

influence of the global oil

billion.

market over the long term.

the second-largest oil reserves

the south to Russia in the

This month we would like to

north. It is a diverse region

introduce

you

the

with major rising strategic

market

of

Kazakhstan,

importance

due

to

their

followed by the other Central

geographic

location

and

natural resource endowments.

energy

Asian countries monthly.
Kazakhstan

is

the

recoverable.

is

Brazil’s total
of

13

Kazakhstan has

as well as the second-largest
oil

production

among the

former Soviet republics after
Russia.
Kazakhstan's

largest

This

hydrocarbon

reserves are contained in 153
occurrences,

including

80

Energy is the most abundant

landlocked country on the

and valuable natural resource

globe, holds 9th place in the

of Central Asia, it includes oil,

world for its territory. Its

gas and coal. Kazakhstan has

economy is highly energy-

large reserves of oil and coal.

intensive, and uses two to

Turkmenistan and Uzbekistan

three times more energy than

Natural

have significant reserves of

the

the

volumes have been increasing

gas.

Organization

Economic

and Kazakhstan became a net

Kyrgyzstan

produces

significant

amounts

of

hydroelectric

power. These

energy reserves form the basis
for future economic growth
and

development

in

the

average

for
for

Co-operation

and

Development

countries.

petroleum, 24 gas-petroleum,
21 petroleum-gas condensate,
five gas condensate and 19 gas
fields.

gas

gas

production

exporter

Kazakhstan

in

also

2003.

has

recoverable

the

Energy accounts for about a

largest

coal

quarter of Kazakhstan’s GDP

reserves in Central Asia, and is

and about 60% of its total

the 2nd largest coal producer

exports.

in the region (after the Russian
Federation). Coal, produced in

region, and energy exports are

The Republic of Kazakhstan is

beginning

generate

the main producer of oil in the

important foreign exchange

region, with current output of

revenues.

some

crude at 1,106,000 barrels per

challenges, from a positive

day. Only Kashagan project,

Kazakhstan is also the world’s

perspective with appropriate

located in Kazakhstan’s shore

largest exporter of uranium

government policies Central

of

is

ore. Despite that there is no

Asia is poised to become a

estimated to hold itself as

domestic nuclear generation.

significant world supplier of

many as 35 billion barrels of oil

Electricity

energy, especially in the oil

with at least a third of those

generated from the coal.

to
Despite

the

Caspian

4

Sea,

the northern regions, is used to
power most of the country’s
electricity generation.

is

still

mostly
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Kazakhstan is expected to

developed in partnership with

Federation and the People’s

double

international companies.

Republic of China. About 70%

production

and

become one of the world’s
leading oil exporters as the
giant oil fields in the Caspian
Sea region are developed. Its
oil industry has historically
been considered one of the
most open in the region to
foreign investment, and most
of its major fields are being

The lack of access to a seaport
makes the country dependent
on pipelines to transport its
hydrocarbons

to

world

markets. It is also a transit state
for pipeline exports of natural
gas from Turkmenistan and
Uzbekistan to the Russian

5

of electricity is generated from
coal, with oil, natural gas, and
hydropower each accounting
for

about

10%

generated electricity.

of

total

Sayı 3, Mart 2016

EPPAM Bülteni

Kaynak: Great Regional Oil and Gas Summit, 1 March 2016, Istanbul.
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ENERJİ GÜNDEMİ

Polat,

Derneği

ile

ABD

Türkiye’nin tercihini yerli ve

satışların yüzde 7,5 düşerek 2,6

yenilenebilir

yana

milyar metreküpe gerildiğini ve

Sanayi

yapması gerektiğini söylerken,

son 3 yılın en düşük seviyesini

Nükleer

“Rüzgârda 2023 hedefini 20 bin

gördüğünü belirtti.

enerjiden

Altyapı Konseyi, teknoloji ve

megavat

olarak

bilgi

Türkiye,

mevcut

transferinde

işbirliğine

belirleyen
yatırım

gitmeyi kararlaştırdı. Nükleer

modelini değiştirerek bu hedefe

Sanayi Derneği’nden yapılan

ulaşabilir” diyor.

yazılı

açıklamada,

ABD’nin

Nükleer Altyapı Konseyi ile
imzalanan anlaşma sayesinde,
iki

ülke

firmaları

işbirliğinin

arasında
gelişeceği

vurgulandı.
Evlerde

tüketilen

elektrik

ticari tüketimi geçti
Enerji

Piyasası

Kurumu

Bakan

Albayrak:

"Yurtdışından
getirecek

güncel

teknoloji

şirket

alımlarına

destek verebiliriz"

pay sahibi oldu. Ticarethane

2044'te tükenecek

2044

yılında

tükeneceği

belirtilirken, ülke gelirlerinin
neredeyse

yarısının
yapılabilecekler

olmaya devam ediyor.

türbinlerinin

rüzgâr
Türkiye’de

çekti.

“Türkler,

yurtdışında

şirket

alabilir.

Teknoloji

alımlara

destek

tartışma

konusu

Türkiye, ocakta ABD'den 83
milyon metreküp LNG ithal
etti
Enerji Piyasası Düzenleme

286 milyar dolara ulaştı

Sektör Raporu'ndan derlenen
bilgiye göre, Türkiye ocakta
ABD'den 83 milyon

tarifesi kapsamında tüketilen

Birleşmiş

elektrik

Programı'nın yıllık raporuna

Doğalgaz (LNG) ithalatı

göre, 2015'te yenilenebilir enerji

gerçekleştirdi.

5.283.331

MWh

ile

%29,46 olarak tespit edildi.
Enerji

Bakanı

Albayrak’ın

açıklamasına sektörden destek
Enerji

Bakanı

Berat

Albayrak’ın, güneş ve rüzgâra
dayalı

elektrik

Çevre

kurulu gücüne 134 gigavat
eklendi.
Türkiye,

ise

Kurumunun (EPDK) Doğalgaz

Yenilenebilir enerji yatırımları

Milletler

bağlı

olduğu bu kaynağın tükenmesi
halinde

ve

verebiliriz” dedi.

grupları içinde %29,69 oranında

rezervleri

panellerinin

2016

MWh tüketerek bütün tarife

petrol

Rusya'da

getirecek

5.324.982

Rusya'nın

Türkiye’ye

Enerji Bakanı Albayrak, güneş

verilerine göre meskenler Ocak
döneminde

dönemde

Rusya'da petrol rezervlerinin

üretilmesinin önemine dikkat

Düzenleme

(EPDK)

satışında büyük artış kaydettiği
bir

nükleer anlaşma
Nükleer

dışa

bağımlılıktan kurtulmak için

ABD ile Türkiye arasında

Türkiye

enerjide

metreküplük Sıvılaştırılmış

Rockefeller ailesi petrol
piyasasından çekiliyor

Rus

gazına

bağımlılıktan kurtulabilir

Petrol endüstrisine yön veren
dünyaca ünlü Rockefeller ailesi,

üretimiyle

Rusya’da yayınlanan günlük

fosil yakıtlar ve hidrokarbon

alakalı “Model değiştirmemiz

politika ve iş hayatı gazetesi

kaynaklardan

gerekiyor”

açıklamasına

Kommersant, Gazprom‘un Batı

çekeceğini açıkladı.

sektörden destek geldi. Adnan

Avrupa‘daki ülkelere doğalgaz
7

yatırımlarını
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Ankara

elektrik ihtiyacının

yüzde

7'sini

çöpten

karşılayacak
Ankara'daki

Çadırtepe

Katı

Japonya'dan ABD'ye 50 atom

Çürük

bombasına yetecek plütonyum

üretilecek

Japonya, 50 civarında atom

Amerika'nın

bombası

yetecek

ihtiyacının büyük bölümünü

plütonyumu

karşılayan Florida Eyaletinde

yapmaya

Atık Depolama ve Bertaraf

miktardaki

Tesisi'nde

ABD'ye gönderecek.

bulunan

incelemelerde
Enerji

ve

Tabii

Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı
Dönmez, 'Yüzde 100 yerli bir
tesisle

karşı

karşıyayız,

bu

milyon ton petrol ithal etti
Çin'in Rusya'dan şubat ayında

ülkemiz açısından son derece

yaptığı

sevindirici' dedi.

ithalatının 80 milyon 800 bin

ABD'nin

petrol

beklentilerin

çok

stokları
üzerinde

yükseldi

petrol

ham

petrol

tonu bulduğu bildirildi.

stokları

toplam

9,4

Yenilenebilir enerji küresel
dolar tasarruf sağlayacak
Küresel

enerji

domates

çekici. Projeye göre her yıl çöpe
giden binlerce ton çürümüş
domates

eyaletin

enerji

ihtiyacına katkıda bulunacak.
Almanya'nın
yüzde

elektriğinin

30'u

yenilenebilir

enerjiden

ekonomiye yıllık 4,2 trilyon

ABD'de haftalık ticari ham

enerji

başlatılan proje oldukça dikkat

Çin, Rusya'dan bir ayda 80

toplam

domatesten

kaynakları

Almanya`da
yaklaşık

2015

yılında

647

milyar

kilovatsaatlik

elektrik

üretilirken, bunun yüzde 30`luk

milyon varil artış göstererek,

arasında yenilenebilir enerjinin

kısmı

beklentilerin

payının 2030 yılına kadar iki

kaynaklarından

katına

küresel

elektrik ülkede geçen yıl genel

ekonomiye yıllık 4,2 trilyon

olarak yüzde 13’le en çok

dolar

rüzgardan sağlandı.

çok

üzerinde

yükseldi.
Avrupa Birliği, ABD’den kaya
gazı alımına başladı

çıkmasının
tasarruf

sağlayacağı

öngörülüyor.

Avrupa Birliği, ABD’den kaya
gazı alımına başladı. İsviçre’nin
petrol ve gaz devi Ineos Group
Holdings, ABD’den kaya gazını

yenilenebilir
geldi.

enerji
Yeşil

İETT’den rüzgar enerjisine bir

Dünyanın ilk güneş enerjisi
ile çalışan havalimanı artık
elektrik faturası ödemiyor

yatırım daha
Beylikdüzü

Metrobüs

Sahası’nda

rüzgar

Park
türbini

taşıyan ilk tankeri bekliyor.

Hindistan’ın şehirlerinden biri

kurulumu gerçekleştiren İETT,

Oysa 1,5 yıl öncesine kadar

olan Cochin'de dünyanın ilk

yenilenebilir

Avrupa’da,

gazının

güneş

çalışan

yatırımlarına bir yenisini daha

olduğu

havalimanı için 3 yıl önce

ekledi. İETT’nin Kartal Peron

terminal

çatılarına

Alanı’na tesis ettiği ‘’rüzgar

güneş panelleri yerleştirilmeye

türbini’’ yılda yaklaşık 6 bin 250

başlandı. Bu çabalar ile büyük

kWh

başarıya imza atılarak 46.000

sağlayacak.

ABD

‘verimsiz’
savunuluyordu.

enerjisiyle
binasının

güneş paneli yerleştirildi.
8

elektrik

enerji

üretimi
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"Türkiye'nin 3. nükleer santral

kamuoyunun

ihalesine

sunuldu.

petrol krizine sebep olabilir

Rusya'nın petrol ihracat geliri

Elektrikli

araçlarda

yüzde 43 azaldı

öngörülen

satış

Çin'li

şirket

de

katılacak"
Türkiye'nin açacağı 3. santral
ihalesine

Çin

şirketinin

de

katılacağı konuşuluyor.
Gazprom,

kullanımına

Rusya'nın Ocak ayında petrol
ihracat gelirinin, bir önceki yılın

Özbekistan'dan

aynı dönemine göre yüzde 43,7

doğalgaz alımını artıracak

azaldığı açıklandı.

Gazprom

İran,

International'dan

yapılan

açıklamaya

Özbekneftgaz
arasında

ile

varılan

göre,

Gazprom
uzlaşmaya

göre, Rus Gazprom şirketi bu
yıl

Özbekistan'dan

alacağı

doğalgazın hacmini artırmayı
hedefliyor.
iki

nükleer

reaktörünü kapattı
Japonya’da
nükleer

iki

reaktörün

standartlarını

karşılamadığı

için kapatılması emrini verdi.
Piyasası

Şeffaflık

Platformu Hizmete Açıldı

şeffaflık hızla artmaya devam
ediyor. EPİAŞ tarafından Anlık
Üretim

ve

Kaynak

verilerinin

yayımlanacağı
Platformu

İran,

petrol

dondurmak

Beta

elektrik
katılımcılarının

ilk

üretimini

için

koşullarını

açıkladı. Petrol Bakanı, günlük
petrol üretimi 4 milyon varile
zaman

dondurulması

üretimin
konusunda

ülkelerle

işbirliği

yapabileceklerini açıkladı.
TÜBİTAK'tan verimli ve uzun
ömürlü yeni güneş paneli
TÜBİTAK

MAM

araştırmacıları, yüzeye gelen
güneş ışığının yüzde 16,5'ini

Türkiye elektrik piyasasında

Tüketim

açıkladı

diğer

mahkeme,

üretimini

dondurmak için koşullarını

ulaştığı

Japonya

Elektrik

petrol

enerjiye çeviren ve kullanım
ömrü 25 yıl olan fotovoltaik
panel geliştirdi.

Bazlı

İsrail,

defa

petrol arıyor

Şeffaflık
versiyonu
piyasası
ve

İsrail,

Suriye

topraklarında

uluslararası
bulunan

hukuka
Golan

Tepeleri’nde petrol aramaya
9

seviyelerine

ulaşılamasa da, bazı raporlar
satışların yeni bir petrol krizine
sebep

olabilecek

kadar

ivmeleneceğini söylüyor.
İran’dan

Irak

Yönetimi’ne

Kürt
petrolünü

pazarlama teklifi
İran’ın

Irak

Yönetimi’ne

Kürt

Bölgesel

(IKBY)

sahip

olduğu petrolün İran toprakları
üzerinden

dünyaya

pazarlanması yönünde teklifte
bulunduğu belirtildi.
Gürcistan Socar ile anlaştı,
Gazprom'dan ilave gaz satın
almayacak
Gürcistan

Dışişleri

Bakanı

Mikheil Janelidze, Azeri doğal
gaz şirketi Socar ile anlaşma
sonrasında Rus enerji şirketi
Gazprom'dan ilave doğalgaz
almayacaklarını açıkladı.

buldu
Rusya

devam ediyor.

henüz

Rusya Türk akımına alternatif

aykırı olmasına rağmen işgali
altında

Elektrikli araç satışları yeni bir

Enerji

Bakanı,

Bulgarların daha önceden rafa
kaldırılan

'Güney

Akım'ını

tekrar görüşmek istediklerini
bildirdi.
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