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Abone Olmak İçin...

� Doğal gazda çift haneli indirim olacak mı?

� Kapasite piyasası geliyor

� ”Türkiye, doğal gaz ihraç edebilir”
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Türkiye, ülke tarihi açı-
sından çok önemli bir 
sınavı başarıyla geçti. 

15 Temmuz darbe girişimi-
ni, tankların önüne yatarak 
durduran bir ülke olarak 
dünya tarihinde hak ettiği-
miz yeri aldık. Ülke olarak 
yeni ödevimiz, devlet için-
de yuvalanan yapının ya-
rattığı tahribatı bir an önce 
yok ederek Türkiye’yi hak 
ettiği yere getirmek için 
daha çok çalışmak... 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
hükümetin dış politikada 
attığı önemli adımlar ve iş-
birlikleri enerji sektörü için 
de umut verici bir süreci ye-
niden başlattı. Bir yandan 
yerli kaynakların kullanı-
mını artırmak için art arda 
çıkarılan yasa ve yönetme-
likler devam ederken bir 
yandan da Rusya ve İsrail 
ile yeniden kurulan iyi iliş-
kiler sektörün ajandasını 
şekillendiriyor. 
Bu ayki kapak konumuzu 
yaz aylarının en çok tar-
tışılan konusu olan YEK-
DEM değişikliğine ayırdık. 
Bu konuyu daha önceki 
sayılarımızda da ayrıntılı 
olarak incelemiştik ancak 
artık yönetmelik değişik-
liğinin yarattığı sonuçlara 
tanık oluyoruz. Değişikli-
ğin getirdiği katsayı sorunu 
rüzgar ve HES üreticilerini 

etkilemeye başladı. Ankara 
kulislerine hakim olan edi-
törümüz Deniz Suphi, üre-
ticilerin yaşadığı sorunları 
ve çözüm önerilerini içeren 
kapsamlı bir çalışma hazır-
ladı. İlerleyen sayfalarımız-
da sektörün konu hakkında 
görüşleri, akademisyenle-
rin ve danışmanlık şirket-
lerinin eleştiri ve önerileri 
var. 
Enerji Panorama olarak, 
ele aldığımız her konuyu 
tüm pencerelerden bakarak 
incelemek yayın ilkelerimi-
zin başında geliyor. TENVA 
Direktörü Fehmi Tanrıse-
ver’in makalesi de YEK-
DEM’le ilgili bir başka bakış 
açısını temsil ediyor. 
Ankara kulislerden iki ayrı 
haberimizin de ilginizi çe-
keceğini düşünüyoruz. Var 
olan kapasiteyi korumak 
isteyen enerji yönetimi, 
özellikle doğal gaz çevrim 
santrallarının yurtdışına 
çıkışını engellemek için 
“Kapasite piyasası” üzerin-
de çalışıyor. Bu yeni uygu-
lamanın ayrıntıları ve “Do-
ğal gazda indirim olacak 
mı?” sorusunun yanıtını da 
yine sayfalarımızda bula-
caksınız. 
Rusya, İsrail, İran gibi Tür-
kiye’nin dış enerji politika-
sını içeren analiz ve köşe 
yazılarına büyük önem 

verdiğimizi biliyorsunuz. 
Bu konuda hem ekibimizin 
hazırladığı dosyalar hem 
de uzman isimlerin kaleme 
aldığı yazıların büyük beğe-
ni topladığını olumlu geri 
dönüşlerden görüyoruz, bu 
da bizi hem mutlu ediyor 
hem de daha ses getiren 
çalışmalar yapmaya itiyor. 
Ekibimizin bir sonraki sa-
yımızda bu konularla ilgili 
önemli dosyaların hazırlığı 
içinde olduğunu söylemek 
istiyoruz. Bu sayımızda 
Sohbet Karbuz’un hazır-
ladığı Kıbrıs dosyasının 
sektörün çalışmalarına yol 
göstereceğini düşünüyoruz. 
Londra merkezli araştırma 
şirketi ICIS analistlerinden 
Aura Sabadus’un doğal gaz 
ve yeni fırsatlarla ilgili ma-
kalesinin de sektör açısın-
dan yeni bir vizyonun olu-
şumuna katkı sağlayacağı 
muhakkak... 
Bu ay uzun bir tatil ve bay-
ram bizi bekliyor. Bu tatil, 
yoğun geçen yaz aylarının 
yorgunluğunu atıp daha 
hareketli günler için enerji 
toplamak için önemli bir 
fırsat olacak. Tüm okurla-
rımızın Kurban Bayramı’nı 
kutluyor, tüm günlerimizin 
bayram sevinciyle geçmesi-
ni diliyoruz. 
Keyifli okumalar...

Enerji sektörünün ajandası yoğunlaşıyor
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4 HES İçİN TEklİf SüRESİ Bu AY BİTİYoR 
Tokat ve Kahramanmaraş’ta bu-
lunan dört hidroelektrik santra-
lın özelleştirilmesinde eylül ayı 
sonuna kadar teklifler alınacak.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
(ÖİB), Almus Barajı ve hidroe-
lektrik santralı, Köklüce Barajı 

ve hidroelektrik santralı, Kıla-
vuzlu hidroelektrik santralı ile 
Menzelet Barajı ve hidroelektrik 
santralının özelleştirilmesi süre-
cinde sona yaklaşıyor.
Tokat’ta bulunan ve 27 MW ku-
rulu gücündeki Almus Barajı ve 

HES ile 90 MW kurulu gücünde 
Köklüce Barajı ve hidroelektrik 
santralı için 5 Eylül tarihine ka-
dar 15 milyon lira geçici teminat 
tutarı ile son teklifler alınacak. 
Kahramanmaraş’taki 124 MW 
güç kapasiteli Menzelet Barajı ve 
hidroelektrik santralı ile 54 MW 
güç kapasiteli Kılavuzlu hidroe-
lektrik santralı için 30 Eylül’e ka-
dar 15 milyon lira geçici teminat 
bedeli ile son teklifler alınacak. 
ÖİB, EÜAŞ’a ait Kayseri’deki 84 
MW kurulu gücündeki Çamlıca 1 
santralı ile bu santral tarafından 
kullanılan taşınmazların özel-
leştirilmesi için ağustos ayında 
10 milyon lira geçici teminat 
teminat tutarı ile son teklifleri 
almıştı. 

İSTANBul, dünyanın yedinci büyük ekonomisi olacak
Ekim ayında Türkiye’de dü-
zenlenecek 23. Dünya Enerji 
Kongresi’nde bir araya gelecek 
enerji şirketlerinin toplam GS-
MH’si, dünyanın yedinci büyük 
GSMH’si olacak. Global enerji 
liderleri, sektörün geleceğini İs-
tanbul’da belirleyecek. 

9-13 Ekim 2016 tarihlerinde İs-
tanbul’da düzenlenecek 23. Dün-
ya Enerji Kongresi’nde, küresel 
enerji endüstrisinin en önemli 
oyuncuları bir araya gelerek sek-
törün geleceğini tartışacak. 

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 
gerçekleşecek kongre, dünyanın 
en önemli enerji zirvesi olarak 
kabul ediliyor. 10 binin üzerinde 
delegenin ağırlanacağı kongreye 

84 ülkeden, 48’i bakan düzeyin-
de 261 konuşmacı katılacak. Eş 
zamanlı olarak bir enerji fuarı-
nın da düzenleneceği kongrede, 
finansman sorunundan sürdü-
rülebilir enerjiye kadar sektörün 
sorunları ve bunlara ilişkin çö-
züm önerileri tartışılacak. 

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli 
Komitesi Başkanı Murat Mercan, 
1930 yılında Albert Einstein’ın 
da konuşmacı olarak katıldığı 
Dünya Enerji Kongresi’ni ikinci 
kez İstanbul’da düzenlemenin 
Türkiye’ye büyük saygınlık ka-
zandırdığını söyledi. 
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elektrik hırsızlığını 
öNlEYEMEDİ, şİRkETİ 

satışa çIkARDI
2016 Olimpiyat Oyunları’nın düzen-
lendiği Brezilya’nın Rio de Janeiro 
kentinin en büyük elektrik altyapı şir-
keti Light SA satılığa çıkartıldı. Light 
SA şirketinin, elektrik hırsızlığında en 
yüksek oranına sahip olmasının bu 
gelişmede etkili olduğu belirtiliyor. 
2015 yılında Light SA’nın kayıp-kaçak 
oranı yüzde 24’ler düzeyine ulaşmıştı. 
Ülke ortalamasının yaklaşık 2 katına 
denk gelen bu kayıp-kaçak oranının 
en büyük nedeninin elektrik hırsızlığı 
olduğu ifade ediliyor. 
Şirket, Brezilya’nın elektrik dağıtımı-
nın yüzde 12’sini gerçekleştiren Com-
panhia Energética de Minas Gerais 
S.A. (CEMIG) şirketi tarafından geçen 
ay satışa çıkarıldı. 
Light SA’nın Ticaretten Sorumlu Di-
rektörü Wilson Couto, elektrik kayıp 
ve kaçaklarının şirketin gelirini direkt 
olarak etkilediğini belirterek “Şirket, 
kayıp-kaçakta ülke çapındaki en yük-
sek orana sahip. Biz şirketimizi bu sı-
radan çıkarmak istiyoruz” dedi. Brezil-
ya’da çalınan elektriğin yüzde 20’den 
fazlasının Rio de Janeiro’da gerçek-
leştiği belirtiliyor. Brezilya Elektrik 
Dağıtımcıları Birliği Abradee’ye göre, 
elektrik dağıtımında geçtiğimiz yıl 
ülke çapında kayıp-kaçak oranı yüzde 
13.5 seviyesinde gerçekleşmişti.

AYTEMİz, AlANYASpoR İlE 
SüpER lİg’E çIkTI

Aytemiz, Spor Toto Süper 
Lig’in en yeni takımların-
dan olan Alanyaspor ile isim 
sponsorluğu için sözleşme 
imzaladı. PTT 1. Lig 2015-
2016 sezonunu şampiyon-
lukla tamamlayarak Süper 
Toto Süper Lig’e çıkmayı 
başaran Alanyaspor, 2016-
2017 Turgay Şeren Sezo-
nu’nda Aytemiz’in verdiği 
güçlü destekle Süper Lig’de 
mücadele edecek. Aytemiz 
ve kulüp yönetimi tarafın-
dan imzalanan iş birliği ile 
takımın adı sezon boyunca 
‘Aytemiz Alanyaspor’ olarak 
anılacak. 

Alanyaspor Kulübü Cen-
giz Aydoğan Tesisleri’nde 
düzenlenen imza törenine 
Alanya ilçesinin yönetici-
lerinin yanı sıra Aytemiz 
Genel Müdürü Ahmet Eke, 
Aytemiz Yönetim Kurulu 
Murahhas Üyesi Yener Şe-

nok ve Alanyaspor Kulübü 
Başkanı Hasan Çavuşoğlu 
katıldı. Alanyaspor’un bü-
yük başarı gösterip ilk defa 
Süper Lig’e çıkarak beklen-
tilerin üzerinde bir perfor-
mans sergilediğini söyleyen 
Aytemiz Genel Müdürü Ah-
met Eke, “Aytemiz olarak, 
gerek şehirlerde ve gerekse 
Anadolu’daki geniş istas-
yon ağımız sayesinde sek-
törde tüketicisine en yakın 
markalardan biriyiz. Yerli 
sermayeli bir şirket olarak 
Anadolu takımlarının, Sü-
per Lig’de de çok daha iyi 
yerlere gelmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Biz de bu deste-
ği hak eden bir spor kulübü 
olarak gördüğümüz Alan-
yaspor’u 2016-2017 Turgay 
Şeren Sezonu’nda destek-
leyerek, onların enerjisini 
yükseltecek bir iş birliğine 
imza attık” diye konuştu.
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VİSİoN 
AwARDS’TAN 
AkENERjİ’YE 
BRoNz öDül 

Akenerji, uluslararası halkla ilişkiler 
platformları arasında yer alan Ame-
rikan İletişim Profesyoneller Ligi (Le-
ague of American Communications 
Professionals- LACP) tarafından dü-
zenlenen 20’den fazla ülkeden bin-
lerce kurumun başvuruda bulunduğu 
Uluslararası İletişim Ödülleri Vision 
Awards’ta 2015 Sürdürülebilirlik Ra-
poru ile bronz ödülünü aldı. 

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi kapsamında ve uluslara-
rası kabul görmüş Küresel Raporlama 
Girişimi (Global Reporting Initiati-
ve-GRI) Sürdürebilirlik Raporlaması 
Kılavuzu’nun G4 ‘temel’ seviyesine 
uygun olarak hazırlanan “Akenerji 
2015 Sürdürebilirlik Raporu” dünya-
nın en iyi yedinci raporu seçildi. 

Tüm sektörleri içeren ilk izlenim, 
rapor kapağı, kreatif tasarım, üst 
düzey yönetici mesajları, finansal 
verilerin sunumu, rapor anlatımı, 
mesajın açıklığı, bilgi erişimi konu-
larında uluslararası değerlendirme 
süreci sonucunda 100 üzerinden 96 
puan alarak enerji sektöründe LACP 
bronz ödülünü kazandırdı. Aynı ödü-
lün şeffaflık kategorisinde ise tam 
puan aldı. 

İş BANkASI’NDAN Enerji 
üretimine destek

Türkiye İş Bankası, Lisanssız Elektrik Üretim Kredisi ile ku-
rulu gücü 1 MW (megawatt) ve altındaki güneş, rüzgar ve 
diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üre-
timi gerçekleştirmek isteyen işletmelere, cazip koşullarla 
finansman desteği sunuyor.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Murat Bilgiç yap-
tığı açıklamada, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine 
vurgu yaparken, ülke ekonomisine katkı sağlayacak, çevre 
dostu yatırımların finansmanı için tasarlanan Lisanssız 
Elektrik Üretim Kredisi ile yatırım tutarının yüzde 70’inin, 1 
yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere azami 10 yıl vadede, 
Türk Lirası veya yabancı para cinsinden kredilendirilebildi-
ğini söyledi. 

uluSAl NüklEER TEkNolojİ 
gElİşTİRME pRogRAMI’NIN İlk 

ToplANTISI YApIlDI
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) şubat ayında-
ki toplantısında alınan kararla, Türkiye’de gerçekleştirilen 
nükleer santral projelerinde teknolojinin yerlileşmesinin 
sağlanması ve yerli sanayi katkısının artırılması amacıyla 
kabul edilen Ulusal Nükleer Teknoloji Geliştirme Progra-
mı’nın ilk hazırlık toplantısı TOBB ve TÜBİTAK işbirliğinde 
TOBB’da yapıldı. Toplantıya TOBB, TÜBİTAK, Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanlığı, TAEK, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Adana, Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Ege Bölgesi 
Sanayi odaları, TEPAV temsilcileri ile teknik komitede yer 
alması beklenen bilim insanları katıldı.

Programda yer alabilecek ana konular ve alt başlıklar hak-
kında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, gelecek tek-
nik komite toplantıları için yapılacak hazırlıklar ele alındı.

TÜBİTAK tarafından önümüzdeki aylarda başlayacak çalış-
malarda, nükleer enerji teknolojileri altyapısının güçlendi-
rilmesi ve sektörde istihdam edilecek insan kaynağının ye-
tiştirilmesi amacıyla dünyadaki iyi uygulama örnekleri de 
dikkate alınarak bir yol haritası hazırlanacak.
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EwE TuRkEY HolDİNg VE BESoD’DAN ESNAfA  
ENERjİ VE DİjİTAl DESTEğİ 

EWE Turkey Holding ile Bur-
sa Esnaf ve Sanatkârlar Odası 
Başkanlığı (BESOB), esnaf ve 
sanatkârları enerji ve telekomü-
nikasyon alanında desteklemek 
amacıyla özel bir iş birliğine 
imza attı. 11 Ağustos Perşembe 
günü gerçekleştirilen imza tö-
reninde, esnafa özel hazırlanan 
elektrik, doğal gaz, enerji verim-
liliği ve telekomünikasyon ala-
nındaki avantajlı kampanyalar 
tanıtıldı. 
İmza töreninde EWE Turkey Hol-
ding Genel Müdürü Dr. Frank 
Quante, BESOB Başkanı Arif Tak, 
BESOB üyeleri ve holding yetkili-
leri yer aldı. Törende bir konuş-
ma yapan Frank Quante, “90 bin 
esnaf ve sanatkârın üye olduğu, 
ülkemizin dördüncü büyük es-
naf kuruluşu BESOB ile önemli 

bir iş birliğine imza attık. Böyle 
bir iş birliğine önderlik eden BE-
SOB’a şirketim adına teşekkür 
ediyorum” dedi. BESOB Başkanı 
Arif Tak ise konuşmasında “Bu 
protokol kapsamında üyeleri-
miz, EWE Turkey Holding bün-
yesindeki şirketlerin sunmuş 

olduğu hizmetlere avantajlı fiyat 
ve şartlarla sahip olacağı gibi, 
abonelik sonrasında kendileri-
ne kolay erişim, süratli işlem ve 
hızlı çözüm imkânları sunacak 
ayrıcalıklı yani VIP müşteri hiz-
metlerinden de yararlanacak-
lar” bilgisini verdi. 

ScHNEİDER ElEcTRİc BuluT çözüMlERİNİ TANITTI
Schneider Electric, Intersolar 2016’da Conext 
SmartGen™ redresör ve Power EcoSystem™’in 
yanı sıra DEIF ile işbirliğiyle geliştirdiği PV Hybrid 
çözümü ve Conext™ CL-60 Zincir Redresör’ü tanıt-
tı. Schneider Electric ayrıca, Üstün Güneş Enerji-
si Projeleri kategorisinde, Intersolar 2016 Yenilik 
Ödülü’nü de kazandı.

Schneider Electric Ekolojik Bina İnşaatı ve Güneş 
Enerjisi Bölümü Başkan Yardımcısı Laurent Bata-
ille tanıtım sırasında, “Bu çığır açan ürün yelpa-
zesi, Schneider Electric’in temel dönüşüm yaratan 
bir değişim döneminde güneş enerjisi sektöründe-
ki liderliğini koruma niyetini yansıtıyor. Yenilene-
bilir enerjiye yatırım yapan şirketler, toplam sahip 
olma maliyeti açısından daha güçlü bir odaklan-
ma ve daha güvenli bir yatırım getirisi arzusu ile 
giderek daha olgun davranışlar sergiliyor. Bu şir-

ketlerin Schneider Electric’ten beklentileri, uzun 
bir çalışma ömrü boyunca varlıklarının üretkenli-
ğini koruyacak teknolojilerin ve küresel yetenek-
lerin kendilerine ulaştırılmasında önemli bir rol 
oynaması” dedi.



Bizim için enerji, ülkemize değer katmak demek. Gücümüzün kaynağı, uluslararası ortaklık kültürümüz ve güçlü kurumsal yapımız; 
insan ve çevre merkezli sürdürülebilir büyüme ise en önemli ilkemiz. 85 yıldır bu bilinçle çalışıyor, ülkemizin enerji arz güvenliğine 

katkıda bulunan öncü ve yenilikçi projeleri hayata geçiriyoruz.
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ENERjİSA, 
TüRkİYE’DE özEl 

SEkTöRüN İlk 
TüfE’YE ENDEkSlİ 

TAHVİl İHRAcINI YApTI
Enerjisa, TÜFE’ye endeksli özel sektör 
tahvil ihracına başladı. Enerjisa’nın 
dağıtım şirketlerinden biri olan Baş-
kent Elektrik Dağıtım A.Ş, 15 Ağus-
tos’ta 3 yıl vadeli 200 milyon TL’lik 
tahvil ihracını başarıyla gerçekleş-
tirdi. Başkent, Türkiye sermaye pi-
yasalarında, özel sektör tarafından 
yapılan TÜFE’ye endeksli ilk tahvil 
ihracına imza attı. 
Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler konu 
ile ilgili yaptığı açıklamada, “Tahvil 
ihracımıza gösterilen talep, piyasa-
larda şirketimize duyulan güvenin bir 
göstergesi. Başkent EDAŞ piyasa şart-
larına göre önümüzdeki dönemlerde 
TÜFE endeksli tahvil ihracına devam 
ederek hem piyasanın gelişimine kat-
kıda bulunacak hem de yatırımlarını 
destekleyecek” dedi.  

11-12 Ağustos 2016 tarih-
lerinde gerçekleştirilen 
talep toplama sonucun-
da, bireysel ve kurum-

sal nitelikli yatırımcılara 
arz edilen 200 mil-

yon TL’lik tahvilin 
tamamına talep 
geldi. Söz konusu 
tahviller ağırlıklı 
olarak bireysel 
emeklilik, si-
gorta şirketleri, 
portföy yöne-
tim şirketleri 
ve bankalar ta-
rafından satın 
alındı. 

SEpAş ENERjİ’DEN “TEk TIk”lA 
İNDİRİMlİ ElEkTRİk

Sepaş Enerji, serbest tüketici 
statüsündeki elektrik tüketi-
cilerine yönelik devreye aldığı 
web sitesinden online elektrik 
satışı ile hizmeti vermeye başla-
dı. Serbest tüketiciler, indirimli 
elektriğe online olarak başvura-
rak adreslerine ulaştırılan söz-
leşme sayesinde kolayca sahip 
olabiliyor.
Yurtdışında sıkça kullanılan 
ancak Türkiye’de kullanımı he-
nüz yaygınlaşmamış olan onli-
ne elektrik satışı, Sepaş Enerji 
ile elektrik tüketicilerinin hiz-
metine sunuldu. Serbest tüketi-
ci statüsünde bulunan elektrik 
tüketicileri, www.sepas.com.tr 

internet sitesine girerek “Onli-
ne Satış” simgesine tıklayarak 
doldurduğu formla indirimli 
elektrik başvurusunda buluna-
biliyor. Başvurunun ardından 
elektrik sözleşmesi ve hazırlan-
ması gereken evraklar, Sepaş 
Enerji tarafından, PTT kargo 
aracılığıyla adrese ulaştırılıyor. 
Başvuru süreci, sözleşmenin 
müşteriye ulaştırılması ve ye-
niden Sepaş Enerji’ye gönde-
rilmesi adımlarında karşılaşı-
lan tüm süreçler, Sepaş Enerji 
kontrolünde ve güvencesinde 
yürütülüyor. Başvuru sahipleri, 
süreç hakkında SMS ve yoluyla 
haberdar ediliyor.

clk uluDAğ ElEkTRİk, TİMSAH ARENA’DA
CLK Uludağ Elektrik, Bur-
saspor’un yeni stadyumu Tim-
sah Arena’ya firma reklamı ile 
katkı sağladı. Anlaşma 2016-
2017 sezonu için geçerli olacak. 
Özlüce Tesisleri’nde Bursaspor 
Başkanı Ali Ay’ın da katıldığı 
imza töreninde konuşan CLK 
Uludağ Elektrik Genel Müdürü 
Ali Erman Aytac, “Bursaspor ni-
telikli firmalarla işbirliği içinde. 
İmzaladığımız anlaşma da bu-
nun bir örneğidir. Daha önceki 
yıllarda olduğu gibi bu yıl da Bur-
saspor’a olan desteğimizi sürdü-
rüyoruz. Kulübe kalıcı ve sürekli 
gelir sağlayacak projelerle ilgili 
de görüşmelerimiz devam ediyor. 
Hedefimiz uzun süreli işbirlikleri 
içinde olmak” dedi.
Bursaspor markasının güçlen-
mesine katkı sağlamanın ken-

dilerini mutlu ettiğini belirten 
Aytac, sözlerine şöyle devam 
etti: “Bursaspor önemli başarı-
lara imza atmış, dört büyükle-
rin arasından şampiyonluk ipi-
ni göğüslemiş büyük bir kulüp. 
Bursaspor’la gurur duyuyoruz 
ve güçlü bir takım olarak ba-
şarılarının devamını diliyoruz. 
Bursa’ya hizmet veren görevli 
elektrik tedarik şirketi olarak 
kente değer katan markaları 
desteklemeye devam edeceğiz.”
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SHEll VE zuBİzu’DAN  
MoBİl İşBİRlİğİ

Bir milyonu aşan üyesine 
renkli, eğlenceli ve ayrıca-
lıklı hizmet sunan mobil uy-
gulama Zubizu, Shell&Tur-
cas ile işbirliği yaparak yakıt 
alımlarında da ayrıcalık sağ-
layacak. Kullanıcılar bir 
takvim ayı boyunca tanımlı 
plakaları ile Shell’de yapa-
cakları toplam 300 TL’lik 
yakıt alışverişlerinde 15 TL 
değerinde yakıt hediyesi 
kazanıyor. Kullanıcıların bu 
fırsattan yararlanmaları için 
plakalarını ve varsa Shell 
ClubSmart Kart numarala-
rını Zubizu uygulamasına 
tanımlaması yeterli oluyor. 
İmza töreninde bir konuşma 
yapan Shell&Turcas Pera-
kende Satışlar Genel Müdür 
Yardımcısı Burçin Toktamış, 
“Günümüzde perakende 
sektörünün dinamikleri ve 
tüketiciye ulaşma yolları gi-

derek dijitalleşiyor. Değişen 
perakende sektörü ve tüketi-
ci ihtiyaçları doğrultusunda 
sunduğumuz alışveriş dene-
yimini farklılaştırıyoruz. Zu-
bizu da sunduğu ayrıcalıklar 
ve keyifli müşteri deneyimi 
ile bizim için çok değerli bir 
iş ortağı. İşbirliğimizi geliş-
tirerek devam ettirmek isti-
yoruz” dedi.
Doğuş Müşteri Sistemleri 
CEO’su Hakan Kaplan ise 
“Bugüne dek 1 milyonu aş-
kın üyemiz, 300’e yakın 
markanın 2 bine yakın kam-
panyasından faydalandı. 
Hep en değerli markalarla 
işbirliğini seçtik. Akaryakıt 
sektöründe de Shell&Turcas 
ile önemli bir iş ortaklığına 
girerek üyelerimizin gün-
lük yaşantılarında daha çok 
yanlarında olmayı amaçlıyo-
ruz” şeklinde konuştu.

RüzgARDA kApASİTE 
BİRİNcİSİ polAT 

ENERjİ VE BAlIkESİR
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin 
(TÜREB) ilk yarı yıl için hazırladığı 
rüzgar istatistik raporu yayınlandı. 
Raporda 2016 yılı içinde 428 MW’lık 
santralın işletmeye alınarak toplam-
da 5 bin 146 MW’a ulaşıldığı belirtildi. 
İşletmedeki rüzgar enerjisi santralla-
rının kurulu güç bakımından yüz-
de 75’i Ege ve Marmara bölgelerinde 
bulunuyor. İller bazındaki sıralamaya 
göre Balıkesir 970 MW ile birinci olur-
ken, 936 MW ile İzmir ikinci, 575 MW 
ile Manisa üçüncü sırada yer alıyor. 
Raporda işletmede olan santralların 
yatırımcılara göre dağılımında 558 
MW ile Polat Enerji ilk sırada yer alı-
yor, 385 MW ile Demirer Enerji ikin-
ci sırada 341 MW ile Bilgin Enerji de 
üçüncü sırada bulunuyor. 
Şu an inşası devam eden 54 RES’in 
toplam kurulu gücü 1.485 MW’ı bulu-
yor. Yapım aşamasındaki santrallarda 
en büyük pay 165 MW ile Güriş’in. 
Onu 82 MW ile Gestamp ve 80 MW 
ile Zorlu Enerji izliyor. İnşaa halinde 
olan RES’lerin yüzde 50’si Ege, yüzde 
21’i Marmara Bölgesi’nde bulunuyor. 
İller bazında İzmir, Muğla ve Afyon’da 
yoğunlaşıyor. Raporda Karadeniz ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 
inşaa halindeki RES’lerin artışı da 
dikkat çekiyor.
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elazığ iki hes’e daha 
kavuşuyor

Kalehan Murat Enerji tarafından Elazığ’ın Palu 
ilçesinde Murat Nehri üzerinde toplam kuru-

lu gücü 213.66 MWe olan hidroelektrik santralı inşa 
edilmesi planlanıyor. Palu Regülatörü ve HES projesi-
nin membasında sırasıyla Beyhan 2 Barajı, Beyhan 1 
Barajı, Gözeler Regülatörü, Aşağı Kaleköy Barajı, Yuka-
rı Kaleköy Barajı, Alpaslan II Barajı ve Alpaslan I Barajı 
bulunuyor. Projenin mansabında ise Keban Barajı yer 
alıyor. 

Palu 1-2 HES’lerin ekonomik ömrü 50 yıl olarak 
öngörülürken, inşaat süresi yaklaşık olarak 4.5 yıl ola-
rak tahmin ediliyor. Projede, inşaat aşamasında 1100, 
işletme aşamasında 90 kişi çalıştırılması öngörülü-
yor. Proje ile ilgili ÇED süreci başlamış durumda. 

Gülbahar ElEktrik, 
bitlis’e Ges yapacak

Gülbahar Elektrik, Bitlis’te 16 MWe kurulu gü-
cünde Alages Adilcevaz Güneş Enerji Santralı 

kuracak. Tesiste toplamda 69 bin 437 adet panel ve 
her biri 1.149 kWac olan 15 adet evirici (invertör) kul-
lanılacak. Tesisin yılda 32 milyon kWh elektrik üret-
mesi öngörülüyor. İnşaat hazırlık çalışmalarının 24 ay, 
inşaat çalışmalarının ise 6 ayda tamamlanması he-
deflenen projenin inşaat aşamasında 80, işletme aşa-
masında ise 3 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

tekno rüzGar, Pazarköy 
rES ilE balıkesir’de

Tekno Rüzgar Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret 
A.Ş. tarafından, Balıkesir’in Balya ilçesi Kuşke-

mikatan Tepe, Tığlı Tepe, Küçüksalman Tepe, Somaklı 
Tepe, Gavurçal Tepe, Şahin Kayası, Baklaçal Dağı, Ko-
caçal Tepe ve Pınalçal Tepe mevkiinde 44 MW’lık Pa-
zarköy Rüzgar Enerji Santralı kurulması planlanıyor. 

160 milyon TL maliyetli proje kapsamında 10 
adet 3,2 MW ve 4 adet 3 MW olmak üzere toplam 14 
adet GE ve Nordex rüzgar türbinleri kurulacak. Tür-
binlerin 10 adedi Çanakkale ili sınırları içinde, dört 
tanesi de Balıkesir sınırları içinde kalacak. Ayrıca 
proje kapsamında 1 adet şantiye sahası ve 1 adet 
şalt sahası yapılacak. Pazarköy RES projesi ile ilgili 
ÇED süreci başladı.

siemens, MıSır’a 8 Milyar 
Euroluk santral kuruyor

Alman Siemens şirketi, Mısır’da 8 milyar Euro de-
ğerinde 12 adet rüzgar parkı ve 3 adet gaz santralı 

kuracak. Şirketten yapılan açıklamada, tarihlerindeki tek 
seferde en büyük işi Mısır’dan aldıkları ve 8 milyar Euro 
değerinde 12 adet rüzgar parkı (600 adet rüzgar gülü) ve 
3 adet gaz santralı kurulumu için anlaşmanın imzalandı-
ğını duyuruldu. 

Hızla yatırıma başlayan Siemens, Mısır’da kuracağı üç 
kombine çevrim santralı için ilk ısı geri kazanımlı buhar 
jeneratörünü (HRSG) gönderdi. Güney Kore’den yola çıkan 
jeneratörlerin Mısır’ın Beni Süveyf şehrine yaklaşık beş 
hafta sonra ulaşması planlanıyor. Mayıs ayında da her biri 
400 MW’lık dört Siemens gaz türbini aynı adrese Alman-
ya’dan gönderilmişti. Beni Süveyf Kombine Çevrim Santra-
lı’nın 2017 yazından önce üretime başlaması planlanıyor.
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ınoGEn’in yeni hedefi ıSParta

Vefa Holding, Isparta’da 13.2 MW’lık güneş 
enerjisi santralı kuracak. İnogen markası ile 

güneş enerjisi sektöründe çalışmalara başlayan Vefa 
Holding, hem yatırımcılığını hem de EPC hizmetlerini 
gerçekleştirecekleri 13.2 MW’lık Isparta güneş ener-
jisi santralı için tüm izinleri tamamlayarak inşa aşa-
masında geçti. 

Inogen Genel Müdürü Dr. Müh. Ali Murat Soydan, 
“Aynı zamanda 2016 yılının ilk altı ayında özellikle 
25 yıllık çelik işleme ve statik hesap uzmanlığımızın 
avantajlarını kullanarak geliştirdiğimiz özel tasarım-
larla sektörde yapılan 15 MW’lık güneş enerjisi sant-
ralının konstrüksiyon tedarikini ve montajını da ger-
çekleştirdik. Inogen olarak, 80 ülkede çelik montajı 
yapmış 20’yi aşkın profesyonel montaj ekibimiz, pro-
jelendirme, kurulum, bakım ve onarım konusundaki 
üstünlüklerimiz ile tüm yatırımcı ve EPC firmalarının 
projelerinde çözüm ortağı olma hedefiyle çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

aksa enerji, 
MadaGaSkar’a da  
yatırım yapıyor

Aksa Enerji, Afrika kıtasındaki yatırımlarına 
Madagaskar’ı da eklemeye hazırlanıyor. 

Şirket, Gana Cumhuriyeti’nde kurmakta olduğu 
HFO santralının ardından, Madagaskar Cumhu-
riyeti’nde de 120 MW kurulu güce sahip bir HFO 
santrali kuracak. Aksa Enerji Madagaskar Santra-
lı’nın inşaatında kendi portföyündeki ekipmanları 
kullanacağı için yatırım tutarı çok düşük olacak 
ve inşaat süreci kısalacak. Afrika yatırımlarının 
ilk adımını Gana Cumhuriyeti’nde attıklarını dile 
getiren Aksa Enerji Grup Başkanı Cüneyt Uygun, 
“Madagaskar Cumhuriyeti’nde 2017 yılı içerisin-
de devreye alacağımız 120 MW kurulu güce sa-
hip olacak HFO santralımızın inşaatına bu yılın 
sonunda başlamayı planlıyoruz. Afrika kıtasındaki 
bu ikinci projemiz, şirketimizin yurt dışına açılım 
stratejisinin hayata geçirilmesi açısından önem-
li bir adım. Santralımızin yılda yaklaşık 700 bin 
MWsa garantili satış yapacağını öngörüyoruz” 
dedi.

Bölgede artan talebin yanı sıra bölgenin enerji 
kaynakları bakımından zen-

gin olmasının Afrika’yı 
cazip bir yatırım mer-
kezi yaptığını belirten 
Uygun, “Afrika bölge-
sindeki enerji ihtiyacı 
her geçen yıl daha da 

artış gösteriyor. Bü-
yüme potansi-

yeli yüksek bu 
bölgede ya-
tırımlarımız 
s ü r e c e k ” 
b i l g i s i n i 
verdi. 

brezilya dEv ihalElErE hazırlanıyor

Brezilya, 13 bin MW’lık güneş ve 22 bin MW’lık 
rüzgar enerjisi ihaleleri yapmaya hazırlanı-

yor. Brezilya’da 16 Aralık 2016 tarihinde yapılacak 
olan ülkenin ilk güneş enerjisi ihalesine, toplam kurulu 
gücü 13 GW’ı geçen 419 güneş projesi ile toplam ku-
rulu gücü 21.76 GW olan 841 rüzgar enerjisi projesi 
katılacak. 

Brezilya’nın Bahia Bölgesi, toplam 101 adet proje 
ve 3.16 GW kapasite ile en fazla rağbet gören bölgesi 
oldu. İhaleyi kazanan tüm projeler, 2019 yılında üre-
time başlayacak.  Brezilya Ulusal Elektrik Enerji Ajan-
sı (ANEEL) tarafından yenilenen düzenleme ile artık 
Brezilyalılar çatılarına veya arazilarine güneş enerji 
sistemi kurabiliyorlar ve daha uzun vadeli kredi sağ-
layabiliyorlar. 
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e.on ve statoil,  
arkona’nın inşaatına 

başladı

E.ON ve Statoil tarafından temmuz ayında açık-
lanan Almanya karasularında kurulacak 385 

MW kapasiteli rüzgar santralının inşaatına başlandı. 
Alman enerji şirketi E.ON ve Norveçli Statoil, Baltık 
Denizi’nde Alman Rügen Adası yakınlarında 1.3 milyar 
dolarlık yatırıma start verdi. 

E.ON’un yapım ve işletiminden sorumlu olacağı Ar-
kona adlı santralın 2019 yılına kadar tamamlanması 
öngörülüyor. Santralda 60 adet 6 MW’lık Siemens rüz-
gar türbini kullanılacak. Santralın 400 bin evin elektrik 
ihtiyacını karşılaması planlanıyor ve yılda 1.2 milyon 
ton karbondioksitin atmosfere salımını önlemesi bek-
leniyor.

ankara, biyokütle 
potansiyelini dEğErlEndiyor

Abrak Enerji, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde 6 
MW’lık biyogaz santralı kuracak.

Maliyeti 54 milyon 810 bin TL olarak açıklanan 
proje kapsamında, Elmadağ ve Akyurt ilçelerindeki 
ağırlıklı olarak büyükbaş hayvan, hindi ve tavuk dışkısı 
kullanılacak. Tesis, yan çıktılar olarak organik gübre ve 
atık ısı da üretecek. 

Elmadağ ilçe merkezine yaklaşık mesafesi 14 km, 
Akyurt merkezine yaklaşık mesafesi 11 km, Ankara il 
merkezine mesafesi ise 24 km olan proje alanına en 
yakın yerleşim birimi yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde 
bulunan Çardakbağı Köyü. Projenin ÇED süreci kapsa-
mındaki halk toplantısı 22 Eylül tarihinde gerçekleş-
tirilecek. 

inGiltErE ‘dünyanın en büyüklerini’ inşaa Ediyor

Son yıllarda yenilenebilir enerji alanındaki ya-
tırımlarını hızlandıran İngiltere, iki yeni büyük 

projeye daha imza atacak. Ada, dünyanın en büyük 
açık deniz rüzgar santralı ve en büyük biyokütle enerji 
tesisi için çalışmalara başladı. 1.8 GW kapasiteli dün-
yanın en büyük açıkdeniz rüzgar santralı, Yorkshire kı-
yılarında kurulacak. İngiltere İşletmeler, Enerji ve Sa-
nayi Bakanı Greg Clark’ın verdiği bilgiye göre, Hornsea 
2 projesi kapsamında İngiltere’nin Yorkshire kıyılarının 
89 kilometre uzağında 300 türbinden oluşacak 1.8 GW 
kapasiteli rüzgar santralı kurulacak. Santral tamam-
landığında İngiltere genelinde 1.6 milyon evin elektrik 
ihtiyacını karşılayacak. Santral, Danimarka merkezli 
DONG Energy şirketinin sahibi olduğu SMartWind ta-
rafından yapılacak. 

Diğer proje ise Middlesbrough yakınlarındaki Tees 
Yenilenebilir Enerji Santralı. Biyokütle ile enerji ürete-
cek olan santralın elektrik üretim kapasitesi, 299 MW 
olacak. Yani bu santral 600 bin evin elektrik enerjisi 
ihtiyacını 24 saat karşılayabilecek kapasitede. Sant-
ralda biyokütle yakıt olarak ABD’den ithal edilen ahşap 
peletinim kullanılması planlanıyor. Biyokütle santralı-
nın devreye girmesiyle her yıl 1.2 milyon ton karbondi-
oksit tasarrufu yapılacak. 650 milyon pound’a olması 
beklenen tesiste inşaat sırasında 600, tesisin işleme 
alımı sonrasında ise 100 kişinin tam zamanlı çalışma-
sı hadefleniyor.

Santralı Finlandiyalı Fortum kuracak. Şirketten ya-
pılan açıklamaya göre, inşaata hemen başlanacak ve 
2020 yılına kadar tamamlanacak. 





Bürokraside yeniden yapılanma sürüyor
15 Temmuz darbe girişimin ardından kamuda çok 

sayıda yöneticinin adı değişti. Son olarak Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müşavirliğine Yenilenebilir 
Enerji Genel Müdürü Münib Karakılıç atandı. Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Sancak 
Özdemir ise başka bir göreve atanmak üzere görevin-
den alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan başbakanlık 
ve bazı bakanlıklara ilişkin görevden alma ve atama 
kararlarına göre, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlü-
ğü Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan ve Hukuk 
Hizmetleri Başkanı Sami Arslan Aşkın başkabir göreve 
atanmak üzere görevlerinden alındı. Başbakanlık Mü-
şavirliğine, Müsteşar Yardımcısı Mustafa Ruhi Özbilgiç 
atandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, İzmir Vakıflar Bölge 

Müdürü Kenan İba başka bir göreve atanmak üzere 
bu görevinden alındı. Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar 
Dairesi Başkanı Ömer Ayçiçek, Türkiye İş Kurumu Ge-
nel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Adnan Yıldırım, 
Ekonomi Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Hacı Mehmet 
Sönmez, Katade Bilal Özer, Ekonomik Araştırmalar 
ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yar-
dımcısı Alper Kurtoğlu, İthalat Genel Müdürlüğü Genel 
Müdür Yardımcısı Mesut Aslantaş, Avrupa Birliği Genel 
Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Serpil Oğuz, İthalat 
Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Erkan 
Çetinkayış başka bir göreve atanmak üzere bu görev-
lerinden alındı. 

Kibar Holding üst yönetiminde değişim

Enerji sektörünün aktif oyun-
cusu Kibar Holding’in üst düzey yö-
netiminde üç atama yapıldı. Buna 
göre Kibar Holding Grup Kurumsal 
Gelişim Başkan Yardımcısı göre-
vine Gökhan Lokmanoğlu getirildi. 
1973 yılında Ankara’da doğan Gök-
han Lokmanoğlu, eğitimini İstan-
bul Teknik Üniversitesi’nde Makine 
Mühendisliği bölümünde tamam-
ladı. Çalışma hayatına, 1996 yı-
lında Kibar Holding bünyesindeki 
Assan Alüminyum’da başlayan 
Lokmanoğlu, 2014 tarihinden bu 

yana Kibar Holding Strateji ve İş 
Geliştirme Bölüm Başkanı olarak 
çalışıyordu. 

Lokmanoğlu’ndan boşalan kol-
tuğa ise Çağatay Abraş atandı. İTÜ 
İşletme Mühendisliği bölümü me-
zunu olan Abraş, Vestel’de başla-
yan kariyerine çeşitli şirketlerde 
yönetici olarak devam etti. Abraş, 
2007-2016 yılları arasında Garanti 
Bankası Yatırım Bankacılığı Direk-
törü olarak çalıştı. 

Son atama ise Kibar Holding 
grup şirketlerinden Assan Alümin-

yum’un Yatırım Direktörlüğüne 

getirilen Aykut Koray Özçelik oldu. 

2000 yılında İTÜ Makine Mühen-

disliği Bölümü’nden mezun olan 

Özçelik, University of California’da 

finans, 2002-2003 yılları arasında 

Executive MBA yüksek lisansı yap-

tı. İş hayatına 2002 yılında Assan 

Alüminyum’da bakım mühendisi 

olarak başlayan Özçelik, 2014-

2016 yılları arasında Kibar Holding 

bünyesinde Strateji ve İş Geliştir-

me Müdürü olarak görev yaptı. 
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Aksa Enerji’ye yeni direktör
Aksa Enerji’nin Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevi-

ne, 2013 yılından bu yana aynı kuruluşta görev yapan Özlem McCann atandı. 
2015 yılında Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürü olarak görevine 

terfi etti. McCann, Temmuz 2016 itibarıyla ise Aksa Enerji’deki görevine Yatı-
rımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak devam edecek. 

ODTÜ Ekonomi bölümü mezunu olan ve sermaye piyasalarında 19 
yıllık tecrübesi bulunan Özlem McCann, çeşitli aracı kurumlarda analist 

olarak çalıştıktan sonra Paris ve Londra’da yatırım bankacılığı alanında 
görev yaptı. Daha sonra HSBC Yatırım ve Eczacıbaşı Menkul Değer-
ler’de Yurtdışı Satış (ICM) departmanlarında yöneticilik yapan Mc-
Cann, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey, Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme Uzmanlığı ve FCA (İngiltere) lisanslarına sahip.

Demirağ, Kadoil’den Turkuaz’a 
transfer oldu

Kadoil Genel Müdürü Çağdaş Demirağ 1 Ağustos 
tarihi itibariyle görevinden ayrılarak Turkuaz Petrol 
Genel Müdürü oldu. 

TED Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra, li-
sans eğitimini Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümün-
de tamamlayan Demirağ, akaryakıt sektöründe 2001 
yılından itibaren Petrol Ofisi ve BP’de çeşitli pozisyon-
larda yöneticilik yaptı. Demirağ 2011 yılında Kadoil’de 
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı olarak göreve başladı. 2014 yılı Ocak ayından 
itibaren mevcut pozisyonuna ek olarak genel müdür 

vekilliği görevini de üstle-
nen ve yıl başında Ka-
doil Genel Müdürlüğü’ne 
atanan Demirağ, evli ve 
1 çocuk babası.

Demirağ’dan bo-
şalan Kadoil Genel 
Müdürlüğü görevi-
ne yeni atama yapılana 
kadar genel müdür yardımcısı Volkan Hüner vekalet 
edecek.

Osmangazi’de genel müdür görevden alındı
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş (OEDAŞ) Genel 

Müdürü Abdulkadir Köker görevden alındı. Köker’in 
görevden alınmasının ardından OEDAŞ Yönetim Ku-
rulu Danışmanı Zafer Turut, genel müdürlük görevine 
vekalet etmeye başladı. OEDAŞ’ta yaşanan önem-
li değişiklikler çerçevesinde, EÜAŞ eski Genel Müdür 
Yardımcısı ve OEDAŞ Yönetim Kurulu üyesi Mehmet 
Öztürk’ün yerine de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Müşaviri Ertuğrul Altın atandı. 
Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu (EPDK), Türkiye Elektrik 
Ticaret ve Taahhüt A.Ş’ye (TE-
TAŞ) olan 180 milyon liralık bor-
cunu ödememesi nedeniyle OE-
DAŞ’ın yönetiminde 2013 yılında 
değişikliğe gitmişti.
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 �Hareketli ve sıcak bir yaz mevsimini geride bı-
rakmaya hazırlanıyoruz. Henüz sonbahar ve kış 
aylarının nasıl geçeceğiyle ilgili net bir bilgi yok 
ancak ekim sonu itibarıyla ülkenin birçok yerin-
de kombiler yanmaya başlayacak. 
Doğal gaz faturalarının da 
kabaracağı bu dönemde 
milyonlarca abone, 
enerji yönetiminden 
gelecek müjdeli 
haberi bekliyor. 
Zira Enerji Ba-
kanı Berat Al-
bayrak, göreve 
başladığı ilk gün-
lerde ‘doğal gaz-
da indirim olabilir” 
diyerek, bu yöndeki 
beklentiyi artırmıştı. 
Şu günlerde enerji yö-

netimi, doğal gazda indirim için 
çalışıyor. Beklentiler, ekim ayında son 

dakikada bir sürpriz yaşanmazsa doğal gaza çift ha-
neli yani yüzde 10 veya üzerinde indirim bekleniyor. 
Bu beklentiyi güçlendiren bir diğer gelişme de Doğal 
gaz ithalatçılarınının yeni yıl fiyatlarını görüşmek 

üzere bu ay Rus enerji devi Gazprom’la bir araya 
gelecek olmaları… Toplantının en önemli 

gündem maddesinin fiyat müzakeresi 
olacağını söylemeye gerek yok! 

Aslında hampetrol fiyatları-
nın düşmesi Türkiye’nin doğal 
gaz faturasını da ciddi biçimde 
hafifletti. BOTAŞ’ın, doğal gaz 
ortalama alım fiyatı, 350-400 
dolar düzeyinden, bu yılın son 

çeyreğinde 160-170 dolara ka-
dar düştü. BOTAŞ’ın yanı sıra özel 

sektör gaz ithalatçılarının da alım 
fiyatları düştü. Gerek BOTAŞ, gerek-

se özel sektör gaz ithalatçıları, maliyetler 
düşüldüğünde her bin metreküpte 90 dolar karla 

gaz satışı yapıyor.

Ekimde gaza  
çift haneli  
indirim beklentisi
Bir yıla yakın zamandır gündemde olan doğal gaza indirim beklentisi ekim ayında gerçekleşebilir. 
Ankara kulislerinde, düşen ham petrol fiyatları nedeniyle BOTAŞ’ın karının arttığı belirtiliyor. İran ile 
tahkim anlaşmasında sona gelinmesi, ithalatçıların Gazprom’la yapacakları fiyat müzakereleri gaz 
fiyatlarında çift haneli indirimin habercisi olarak görülüyor…
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▶ Ekimde gaza  çift haneli  indirim beklentisi

BOTAŞ vergi borcunun tamamını bitirmek 
üzere

BOTAŞ, gaz fiyatının yüksek seyrettiği önceki yıl-
larda zam yapmayarak, ithal ettiğinin altında bir fi-
yatla tüketicilere gaz satışı yaptı. Bu nedenle zarar 
etti ve vergi borcu birikti. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı yetkilileri, BOTAŞ’ın ham petrol fiyatları-
nın düşmesiyle birlikte gaz alım maliyetinin de ciddi 
biçimde azaldığını belirterek, “BOTAŞ, bu dönemde 
geçmiş zararlarını telafi ediyor, diğer yandan da ver-
gi borcunu sıfırlamaya çalışıyor. BOTAŞ’ın, birikmiş 
ve geçmişten gelen milyarlarca liralık vergi borcu 
söz konusuydu. Vergi borcunun önemli bir bölümü 
bu dönemde ödendi” dedi.

Yetkililer, BOTAŞ’ın finansman yönünden rahat 
bir nefes almaya başladığını kaydetti.

GAZPROM’LA FİYAT 
GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Rus enerji şirketi Gazprom, BOTAŞ’la gaz fiyatında 
yapılacak indirim konusunda anlaşamamış konu, 
uluslararası tahkime yansımıştı. Gazprom, bu arada 
özel sektöre sattığı gazda yüzde 10.25’lik indirimi de 
sonlandırmıştı.
Doğal gaz, ithalatçıları yeni yıl fiyatlarını görüşmek 
üzere bu ay Rus devi Gazprom’la bir araya gelecek. 
Tarafların, 2017 yılı fiyatlarını müzakere edecekleri 
öğrenildi. Sektör yetkilileri, “Gazprom’la her yıl bu 
dönemlerde toplantılar yapılır. Bu yılki toplantılar-
da da yeni dönem fiyatları konuşulacak. Bu yönüyle 
söz konusu toplantıların çok önemli ve özel bir anla-
mı var” yorumunu yapıyor. 

İran’la da anlaşma yakın
Ankara’da enerji kulislerinde gazda indirim ko-

nusunda çeşitli tahminler de yapılıyor. Enerji uz-
manları, BOTAŞ’ın yılın son çeyreğinde gaza indirim 
yapmasına kesin gözüyle baktıklarını belirterek, ta-
rih olarak 1 Ekim’i gösteriyor. Enerji uzmanları, BO-
TAŞ’ın çift haneli indirim yapmasının sürpriz olma-
yacağı görüşünü dile getirdi.

Uzmanlar, İran aleyhine gaz fiyatı konusunda açı-
lan tahkimi de Türkiye’nin kazandığını anımsatarak, 
“Türkiye ve İran’ın, indirim oranı konusunda anlaştı-
ğı haberleri geliyor. İran’la indirim konusu netleşirse 
BOTAŞ’ın eli biraz daha rahatlayacak. Bu durumda 
BOTAŞ, çok daha rahat koşullarda gaza indirim ya-
pabilecek” diyor. 



 KAPAK   
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 �Portföy yönetimi ve dengesizlik konusunda bazı 
değişiklikler öngören YEKDEM düzenlemesi, 1 
Mayıs 2016 itibarıyla yürürlüğe girdi. Üreticiler 
açısından çeşitli sürprizlerle dolu olan yeni yö-
netmeliğe göre, YEKDEM santrallarında üretilen 
elektrik, sadece gün öncesi piyasasına değil, 
gün öncesi dahil olmak üzere gün içi piyasa-
sı, dengesizlik piyasası, serbest tüketici ve ikili 
anlaşmalar yoluyla satılabilecek.  Değişiklikle, 
gereken durumlarda gün içi piyasasında tica-

ret yapılarak dengesizliklerin en aza indirilme-
si, portföyün doğru biçimde yönetilerek üretim 
tahminlerinin en doğru şekilde yapılması ve 
piyasaya arz edilmesi, rezervuarlı hidrolik sant-
ralların üretimlerinin portföy gelirini maksimize 
edecek şekilde optimize edilmesi ve YEKDEM 
kapsamındaki tesislerin dengeleme güç piyasa-
sında yer almaya devam ederek hizmet sağla-
yabilmesi amaçlanıyor.

YEKDEM 
yönetmeliğindeki değişik, 
üreticilerin gelirlerini olumsuz etkilemeye 
başladı bile… YEKDEM katılımcısı 
olan her bir lisanslı üretim tesisi için 
lisans sahibine ödenecek YEK bedeli 
hesaplanması için oluşturulan yeni 
formülle kesin üretim tahmini yapması 
teknik olarak zor olan rüzgar ve nehir 
tipi HES enerji santrallarının gelirlerinde 
ciddi düşüşler yaşandı. Şirketler, bu 
durumu EPDK’ya iletti. Süreci izlemeye 
alan Kurum, gerekirse yönetmelikte bazı 
değişiklikler yapacak



Eylül 2016 • 29

▶ YEKDEM değişti,  üreticileri katsayı çarptı

Dengesizliğe tolerans
YEKDEM santrallarının dengesizliklerini yönet-

meleri gerekiyor, EPDK tarafından yönetmelikle to-
lerans başlangıç katsayısı 0,98 olarak belirlenerek 
şirketlere yüzde 2 tolerans payı verildi. Bu çerçeve-
de gün öncesinde oluşan ve referans olacak Piyasa 
Takas Fiyatı (PTF) ile dengeleme piyasasında oluşan 
Sistem Marjinal Fiyatı (SMF) arasındaki farka bağ-
lı olarak yüzde 2’ye kadar oluşan dengesizlikler bir 
maliyet oluşturmayabilecek. Örneğin, santral gün 
öncesinde gerçekten daha düşük veya yüksek üre-
tim planlaması yaparsa, dengeleme piyasasında be-
lirlenen SMF’nin PTF ile farkına bağlı olarak denge-
sizlik maliyetine maruz kalacak.

Şirketler zora girdi
Yönetmelik değişikliğiyle esas olarak büyüyen 

dengesizlik sorunu ve sistem güvenliğini tehlikeye 
düşürebilecek durumların önlenmesi amaçlandı. Ye-
nilenebilir kaynaklarla üretim yapan şirketler, uygu-
lamadan yakınmaya başladı.

Sektör temsilcileri, Enerji Panorama’ya yaptıkları 
açıklamada, YEKDEM katılımcısı olan her bir lisanslı 
üretim tesisi için lisans sahibine ödenecek YEK be-
deli (YEKBED) hesaplanması için oluşturulan yeni 
formülle rüzgar ve nehir tipi HES enerji santralları-
nın gelirlerinde ciddi düşüşler olduğunu söyledi.

Sektör temsilcileri, bunun başlıca nedeninin, bu 
formülde yer alan tolerans katsayısının (j) başlangıç 
değeri olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ta-
rafından 0,98 olarak belirlenmesini gösterdi. Piyasa 
oyuncularının bu konudaki eleştirilerini şöyle özet-
lemek mümkün:  

SEKTÖR NE İSTİYOR? 
Bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileri 
bu soruyu şöyle yanıtladı:
“Görüşümüz, J katsayısının, her bir santral tipi ve 
yenilenebilir kaynağa göre ayrı ayrı belirlenmesi 
ve özellikle rüzgar santralları için bu katsayının en 
çok 0,94 olması gerektiği yönünde. Bu şekilde, işini 
hakkıyla yapan yatırımcılar kanunen belirlenmiş 
olan 7.3 dolar sent/kWh fiyatına ancak ulaşırken, 
tahminlerine özen göstermeyen işletmecilerin ya-
ratabileceği ek maliyet de kendilerine yansıtılmış 
olacaktır.”

EPDK SÜRECİ İZLEMEYE ALDI

Şirketler, bu durumu Enerji Piyasası Düzenleme Ku-

rumu’na iletti. EPDK, süreci izlemeye aldı. Mevzua-

tın; şirketlere, sektöre etkisi somut verilerle ortaya 

konulacak. Gerekirse yönetmelikte bazı değişiklik-

ler yapılacak.
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▶ YEKDEM değişti,  üreticileri katsayı çarptı

“Sektörün önde gelen rüzgar ve nehir tipi HES 
kaynaklı enerji üreticileri, ellerinden gelen en iyi 
tahmini yapmalarına karşın tutarsal olarak denge-
sizlikten edilen zarar yüzde 5-6 mertebelerine çıka-
biliyor. Bu durumda makul dengesizlik maliyetlerini 
telafi etmek için YEKDEM Yönetmeliği’nde öngörülen 
j (0,98) katsayısı yetersiz. Ayrıca J katsayısının K ve 
l katsayıları gibi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
tarafından istenildiği zaman ve istenildiği şekilde 
değiştirilebilecek olması 10 yıllık sabit alım garanti-
sinin getirdiği güvenceyi tamamen yok ediyor.”

“Banka kredilerini ödemede sorun olur”
YEKDEM santralları için verilen uzun vadeli kre-

dilerin borç karşılama servis oranlarının 10 yıllık sa-

bit alım garantisine göre hesaplandığına işaret eden 
sektör temsilcileri, “Bu durum göz önüne alındığında 
yatırımcıların bankalara olan borçlarının geri öde-
mesinde ciddi sıkıntılar yaşanacağı aşikar. Tolerans 
katsayısı J, K ve l katsayılarına bağlı bir YEK bedeli-
nin yatırımcılar tarafından öngörülebilmesi imkân-
sız. Finansman modellerini YEKDEM mekanizması 
altında belirlenen alım garantilerine istinaden oluş-
turan bankalar tarafından, yönetmelikteki bu deği-
şiklik nedeniyle sektöre sağlanmış olan uzun vadeli 
döviz kredilerinde proje gelirlerinin kredilere ilişkin 
borç servisi ödemelerini karşılamasında kısa ve orta 
vadede ciddi güçlükler yaşanabileceği ve bunun da 
hem mevcut hem de potansiyel yatırımları olumsuz 
etkileyeceği düşünülüyor” görüşünü dile getirdi.
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 �YEKDEM yürürlüğe girdiği günden bu yana hem 
Enerji Panorama’da hem de TENVA’nın internet 
sitesinde konuyla ilgili çok sayıda analiz, haber 
ve araştırmaya yer verdik. Görüşlerin önemli bir 
kısmı “YEKDEM’de bazı değişiklikler yapılma-
sı gerekliydi ancak bir gecede tüm yenilenebilir 
enerji santrallarının getirilen kurallara uyabil-
mesini beklemek yanlış” yönündeydi. Söz konu-
su değişikliklerden en çok etkilenen nehir tipi 
HES’ler ve rüzgar santralları oldu. Tahmin yap-
malarının diğer kaynaklara göre çok daha zor 
olduğu bu alanda üretim yapan şirketler, birkaç 
ay gibi kısa sürede ekonomik zorluk yaşamaya 
başladı. Önceki sayfalarda bu konuyu ayrıntılı 
olarak ele aldık. Şimdi de hem sektör hem TEN-
VA direktörleri hem de danışmanlık şirketlerinin 
konuyla ilgili görüşlerini paylaşıyoruz. 

“Geçiş süreci olması gerekiyor”
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim 

Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, YEKDEM 
yönetmeliğinde yapılan üretim tahmini değişikliği-
nin en fazla rüzgar enerjisi sektörünü etkilediğini 
söyledi. Ataseven, “YEKDEM’deki düzenleme, tah-
min edilebilir ve yönetilebilir bir piyasa olması için 
getirilmiş bir düzenlemedir ancak bir geçiş dönemi 

olmasını talep ediyoruz” isteğinde bulunarak deği-
şiklikten özellikle küçük ölçekli rüzgar santralların 
zarar göreceğini dile getirdi. Ataseven, “Bu işletme-
lerin uzman kadroları yok, gün öncesi piyasalarla 
ilgili çok da uzmanlık bilgileri yok. Dışarıdan hizmet 
alma ya da kendi bünyelerinde konuyla ilgili uzman 
çalıştırma gerekliliği ortaya çıkıyor. Bu da ek maliyet 
gerektiriyor” diye konuştu.

Ataseven, rüzgar üretim tahmin modelleri ge-
liştirmenin kolay olmadığını ve bu süreci yönetmek 
için geçiş sürecinde işletmecinin 3 ile 6 ay gibi bir 
zamana ihtiyacı olduğunu aktardı. Rüzgar santralla-
rında doğru üretim tahmini için farklı dinamiklerin 
detaylı incelenmesi gerektiğine dikkati çeken Atase-
ven, görüşlerini şöyle dile getirdi:

“Tahmin mekanizmasının oluşturulmasına yö-
nelik santralın kurulduğu bölgedeki rüzgar rejimi-
nin tepkisini ölçebilmek için uzun dönem çalışmak 
gerekiyor. Daha sonra meteorolojik veriler ve diğer 
santral ya da ölçüm istasyonundan gelen verilerle 
değerlendirilip bir tahmin modeli ortaya konuluyor. 
Tahminlerde yeni değişiklikle yüzde 2’lik bir hata 
payı veriliyor ancak bu yeterli değil. En az yüzde 
5-6’lık hata payı sağlanması lazım.”

Y E K D E M ’ E  f a r K l ı  c E p h E l E r i n  b a K ı ş ı : 

Gerekliydi ancak her şey bir 
gecede değişmemeli!

Piyasada elektrik fiyatları düşünce YEKDEM değişikliği kaçınılmaz 
hale geldi ancak taraflar, yapılan düzenlemenin piyasanın dengelerini 
gözetmeden, üretim kaynaklarının özellikleri ve lokasyonu dikkate 
alınmadan yapıldığı düşüncesinde. En büyük sorun ise YEKDEM 
kapsamındaki üreticilerin bankalara karşı olan sorumluluğunda 
yaşanacak olan sıkıntılar. İşte tarafların görüşleri... 



Yatırımcı,  
“bu sistEMi KullanMaK istiYoruM”  

deme hakkına sahip mi?
Yeni YEKDEM yönetmeliğinde parasal tedbirler 

ile destekleme mekanizmasına tabi üretim birim-
lerinin disipline edilmesi sağlanmaya çalışıldığını 
belirten PwC analistleri düzenlemenin motivasyonu 
sağlamaya dönük iyi niyetli bir yaklaşım olduğunu 
ancak birçok soru işaretini beraberinde getirdiğine 
dikkat çekiyor. PwC tarafından yayımlanan analizde 
sorunlar ve sorular şöyle sıralanıyor: 
•	 J kadar motivasyon sağlayan sistem, aynı za-

manda piyasa hareketlerini ve ptf üzerindeki 
alışverişi cazip kılıyor. Bu durumda YEKDEM 
yerine piyasaya yönlendirilmek istenen üretici-
lerin durumu değişecek midir?

•	 Kur yükselmekte ve YEKDEM cazibesini koru-
maktadır. J katsayısı, bu cazibeyi parlatmakta 
mıdır?

•	 Tedarikçiler üzerine eklenen YEK bedellerinin 
düşürülmesini de amaçlayan kurguda, maliyet 
kalemi YEKTOP değişmiyor. Piyasa işletme-
cisinin üstlendiği j maliyeti sıfır bakiye içinde 
yer alacak ve iletim bedeline yönlenecekse bu 
“ufak” mesele, ileride “büyük” problemler yara-
tabilir. 

•	 Piyasa katılımcıları için öngörülemez maliyet 
olan YEK bedelleri, kötü şartlar altında reka-
bette profesyonelleşen katılımcılar tarafından 
öngörülebilir hale geldi. Oysa piyasadan fay-
dalanan sistemde sıfır bakiye içine girecek bir 
YEK bedeli, tamamen öngörülemez bir maliyet 
olarak piyasa katılımcılarının karşısına çıkabilir.

•	 YEKDEM değişikliği, yıllık olarak başvurular ile 
devreye alınan destekleme mekanizmasına be-

şinci ay başında uygulanmaktadır. İsteğe bağlı 
değil de zorunlu olarak sunulan seçeneğe kar-
şı katılımcının “uygulamak istemiyorum” deme 
hakkı hukuksal olarak var olabilir?

•	 Yatırımını YEKDEM üzerinden yapan ve bu sis-
teme katılan yatırımcı, 10 yıl süre ile faydalan-
makta olduğu sistemde “bu uygulamayı kullan-
mak istemiyorum” diyebilir?

•	 Zaten piyasa fiyatlarını artırıcı bir unsur olarak 
öngörülen mekanizma devreye sokulduğunda 
şirketlerin kar etme imkanı vardı ise j katsayısı 
neden vardır?

•	 Uygulama için rüzgar ile HES kapasite aynı kul-
vara konulmalı mıdır?

•	 Zaten destekleme olan YEKDEM içinde j ile ay-
rıca bir destekleme, hukuksal olarak uygun bir 
uygulama mıdır?
Çalışmada bu modelin İspanya ile benzerlik 

gösterdiğine dikkat çekilerek “Ancak İspanyol uy-
gulamasında belli bir tarih sonrasında işletmeye 
giren santrallara uygulama yükümlülüğü ve diğer-
lerine de seçenek olarak sunuluyor” deniyor. 

PwC’nin değerlendirmesinde “YEKDEM yönet-
meliği uygulaması ile gelecekte;
•	 TEİAŞ’ta yatırım ile işletmenin ayrıştırılma ge-

rekliliği,
•	 MYTM’nin rehabilitasyonu,
•	 Hidrolik santrallarla ilgili mevzuat ve işletme 

çalışmasının hayata geçirilme zorunluluğu gibi 
hayati önemdeki konuların önü açılacaktır” ön-
görüsünde de bulunuyor. 
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▶ YEKDEM’e farklı cephelerin bakışı: Gerekliydi ancak her şey bir gecede değişmemeli!
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Her ne kadar yeni sistem dengesizlik ve sekon-
der problemlerine çözüm getirmeyi amaçlıyor olsa 
da elbette eksiklikleri de vardır. Bunları başlıca şöyle 
sıralayabiliriz:

1. Toplam sistemin ortalama hata toleransı ile 
bireysel hareket eden bir santralın ortalama hata 
toleransı birbirinden farklıdır. Toplam sistem büyük 
sayılar kuralı gereği (eksik fazlayı götürür), bireyle-
rin tekil hatalarının toplamından daha az hata üretir. 
Dolayısı ile toplam sistemdeki başa baş noktası, tekil 
santrallar için iyimser bir yaklaşımdır.

2. Yeni sistem herkese aynı hata toleransını uygun 
görüyor. Halbuki, farklı kaynak türlerinin, hatta farklı 
lokasyonların tahmin zorluğu farklıdır. İlgili kaynağın 
üretimdeki değişkenliği dikkate alınmamıştır.

3. Yönetmelikte tolerans katsayısının 1’in altında 
olması gerektiğine dair bir ibare yoktur. Bu YEKDEM 
teşvik miktarlarının ileride azaltılabileceğine dair 
endişe doğurmaktadır.

4. Yeni formülasyon MWh başına en iyi ihtimalde 
eski teşvik artı 40 TL imkanı sunarken, en kötü se-
naryo eski teşvik eksi 2000 TL’ye kadar düşebiliyor. 
Halbuki bizim piyasamızın asgari fiyatı 0 TL’dir.

5. Sabit gelirden dalgalı gelire geçiş, şirketlerin 
nakit akışı ve bankalar önündeki risk katsayılarını da 
etkileyecektir. Bankalar bundan sonra kredi verirken 
tahmin yeteneğini de görmek isteyecektir. Bunun 
yeni yenilenebilir enerji yatırımlarına etkisi titiz bir 
şekilde araştırılmalıdır.

Kaynağın üretimdeki 
değişkenliği dikkate alınmalı
Kürşad Derinkuyu-TENVA Direktörü

Kürşad Derinkuyu, Enerji Panorama’nın haziran sayısında 
YEKDEM değişikliğiyle ilgili derin bir analiz kaleme aldı. 
Derinkuyu, bugün üreticilerin dile getirdiği sorunları 
formüller üzerinden açıklayarak şu değerlendirmede 
bulunmuştu. 



 VİZYON   
Fehmi Tanrısever 
TENVA Araştırma Direktörü
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Haziran ayında yayınlanan yazımızda YEK-
DEM değişikliğinin santralların gelirlerine 
etkisini simülasyon yöntemi ile incele-
miştik. Bu ayki yazımızda YEKDEM deği-

şikliğinin etkisini analitik olarak inceleyip, değişikli-
ğin santral gelirlerinde neden kayda değer bir etkisi 
olmayacağını göstereceğiz. Yeni YEKDEM sistemi, 
yenilenebilir enerji santrallarını daha iyi üretim tah-
mini yapmaya teşvik ederek sistem dengesizliğini ve 
bunun piyasa üzerinde oluşturduğu yükü azaltmayı 
hedefliyor. Bu açıdan yapılan değişiklik oldukça ye-
rindedir. 

Analizimizde aşağıdaki parametreleri kullandık. 

tablo 1: parametreler
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𝑁𝑁' = 𝑞𝑞 ∗ 𝑌𝑌 ∗ 𝐾𝐾	

Gerçekleşen üretim (saatlik)

q: Tahmini üretim (saatlik)

PTF: Piyasa takas fiyatı

SMF: Sistem marjinal fiyatı

Y: YEKDEM alım fiyatı (7.3 cent/kwh)

K: Dolar kuru (2015 yılı için ortalama 2.8 değeri 
kullanılmıştır.)

I: İndikatör fonksiyonu

E: “Expectation operatörü”

YEKDEM değişikliğinin rüzgâr santrallarının 
gelirlerine neden önemli bir etkisi olmayacak?

Tablo 1’deki parametreleri kullanarak, YEKDEM değişikliği öncesindeki gelirler, 
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Değişiklik Öncesi Ge-
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yazılabilir:		

Değişiklik	Öncesi	
Gelirler	

𝑁𝑁' = 𝑞𝑞 ∗ 𝑌𝑌 ∗ 𝐾𝐾	

Değişiklik Sonrası Ge-
lirler

Değişiklik	Sonrası	
Gelirler	

𝑁𝑁,
= 𝑞𝑞 ∗ 𝑌𝑌 ∗ 𝐾𝐾 − 0.98 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑞𝑞 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

+
𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 ∗ min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ∗ 0.97 ∗ 𝐼𝐼 >?>
𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 ∗ max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ∗ 1.03 ∗ 𝐼𝐼 >D>

	

	
Gelirlerdeki	Değişim	 ∆

= −𝑞𝑞 ∗ 0.98 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑞𝑞 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

+
𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 ∗ min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ∗ 0.97 ∗ 𝐼𝐼 >?>
𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 ∗ max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ∗ 1.03 ∗ 𝐼𝐼 >D>

	

	
	

Gelirlerdeki	beklenen	(expected)	değişimi	hesaplamak	için	ise	üretim	ve	fiyat	
değişkenleri	üzerinden	“expectation”	alınmalıdır.	Piyasa	katılımcılarının	nokta	
tahminlerini	piyasaya	bildirdiği	varsayıldığında	(bu	her	zaman	optimal	olmayabilir),	
aşağıdaki	beklenen	gelir	değişimi	elde	edilir:		

𝐸𝐸[∆] = 0.02 ∗ 𝑞𝑞 ∗ 𝐸𝐸[𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃] +
𝐸𝐸[ 𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 ∗ min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ∗ 0.97 ∗ 𝐼𝐼 >?> ]
𝐸𝐸[ 𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 ∗ max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ∗ 1.03 ∗ 𝐼𝐼 >D> ]

	

Santralın	üretim	miktarının	dağılımı	u	ve	standart	sapması	𝜎𝜎J	olarak	ifade	edilirse:		

𝐸𝐸 ∆ = 0.02 ∗ 𝑞𝑞 ∗ 𝐸𝐸 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 0.97 ∗ 𝐸𝐸 min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 𝑢𝑢 𝑞𝑞 𝑑𝑑𝑞𝑞
M

>

+ 1.03 ∗ 𝐸𝐸 max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 𝑢𝑢 𝑞𝑞 𝑑𝑑𝑞𝑞
>

N
,	

elde	edilir.	Son	olarak,	üretim	miktarının	beklenen	değerini	1’e	normalize	edersek:	

𝐸𝐸 ∆ = 0.02 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 0.97 ∗ 𝐸𝐸 min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ∗ 𝜎𝜎J𝐿𝐿 0 − 1.03
∗ 𝐸𝐸 max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 𝜎𝜎J𝐿𝐿(0)	

𝐿𝐿 0 = 0.3989		“standard	normal	loss	function”ın	sıfırdaki	değerini	ifade	ediyor.		

2015	yılı	değerleri	için	yukarıdaki	formüldeki	parametreler	aşağıdaki	tabloda	
verildi.		

𝐸𝐸[𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃]	 138.02	

Gelirlerdeki Değişim

Değişiklik	Sonrası	
Gelirler	

𝑁𝑁,
= 𝑞𝑞 ∗ 𝑌𝑌 ∗ 𝐾𝐾 − 0.98 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑞𝑞 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

+
𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 ∗ min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ∗ 0.97 ∗ 𝐼𝐼 >?>
𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 ∗ max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ∗ 1.03 ∗ 𝐼𝐼 >D>

	

	
Gelirlerdeki	Değişim	 ∆

= −𝑞𝑞 ∗ 0.98 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑞𝑞 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

+
𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 ∗ min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ∗ 0.97 ∗ 𝐼𝐼 >?>
𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 ∗ max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ∗ 1.03 ∗ 𝐼𝐼 >D>

	

	
	

Gelirlerdeki	beklenen	(expected)	değişimi	hesaplamak	için	ise	üretim	ve	fiyat	
değişkenleri	üzerinden	“expectation”	alınmalıdır.	Piyasa	katılımcılarının	nokta	
tahminlerini	piyasaya	bildirdiği	varsayıldığında	(bu	her	zaman	optimal	olmayabilir),	
aşağıdaki	beklenen	gelir	değişimi	elde	edilir:		

𝐸𝐸[∆] = 0.02 ∗ 𝑞𝑞 ∗ 𝐸𝐸[𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃] +
𝐸𝐸[ 𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 ∗ min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ∗ 0.97 ∗ 𝐼𝐼 >?> ]
𝐸𝐸[ 𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 ∗ max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ∗ 1.03 ∗ 𝐼𝐼 >D> ]

	

Santralın	üretim	miktarının	dağılımı	u	ve	standart	sapması	𝜎𝜎J	olarak	ifade	edilirse:		

𝐸𝐸 ∆ = 0.02 ∗ 𝑞𝑞 ∗ 𝐸𝐸 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 0.97 ∗ 𝐸𝐸 min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 𝑢𝑢 𝑞𝑞 𝑑𝑑𝑞𝑞
M

>

+ 1.03 ∗ 𝐸𝐸 max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 𝑢𝑢 𝑞𝑞 𝑑𝑑𝑞𝑞
>

N
,	

elde	edilir.	Son	olarak,	üretim	miktarının	beklenen	değerini	1’e	normalize	edersek:	

𝐸𝐸 ∆ = 0.02 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 0.97 ∗ 𝐸𝐸 min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ∗ 𝜎𝜎J𝐿𝐿 0 − 1.03
∗ 𝐸𝐸 max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 𝜎𝜎J𝐿𝐿(0)	

𝐿𝐿 0 = 0.3989		“standard	normal	loss	function”ın	sıfırdaki	değerini	ifade	ediyor.		

2015	yılı	değerleri	için	yukarıdaki	formüldeki	parametreler	aşağıdaki	tabloda	
verildi.		

𝐸𝐸[𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃]	 138.02	
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▶ YEKDEM değişikliğinin rüzgâr santrallarının gelirlerine neden önemli bir etkisi olmayacak?

Gelirlerdeki beklenen (expected) değişimi hesaplamak için ise üretim ve fiyat değişkenleri üzerinden “expe-
ctation” alınmalıdır. Piyasa katılımcılarının nokta tahminlerini piyasaya bildirdiği varsayıldığında (bu her zaman 
optimal olmayabilir), aşağıdaki beklenen gelir değişimi elde edilir: 

Değişiklik	Sonrası	
Gelirler	

𝑁𝑁,
= 𝑞𝑞 ∗ 𝑌𝑌 ∗ 𝐾𝐾 − 0.98 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑞𝑞 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

+
𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 ∗ min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ∗ 0.97 ∗ 𝐼𝐼 >?>
𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 ∗ max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ∗ 1.03 ∗ 𝐼𝐼 >D>

	

	
Gelirlerdeki	Değişim	 ∆

= −𝑞𝑞 ∗ 0.98 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑞𝑞 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

+
𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 ∗ min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ∗ 0.97 ∗ 𝐼𝐼 >?>
𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 ∗ max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ∗ 1.03 ∗ 𝐼𝐼 >D>

	

	
	

Gelirlerdeki	beklenen	(expected)	değişimi	hesaplamak	için	ise	üretim	ve	fiyat	
değişkenleri	üzerinden	“expectation”	alınmalıdır.	Piyasa	katılımcılarının	nokta	
tahminlerini	piyasaya	bildirdiği	varsayıldığında	(bu	her	zaman	optimal	olmayabilir),	
aşağıdaki	beklenen	gelir	değişimi	elde	edilir:		

𝐸𝐸[∆] = 0.02 ∗ 𝑞𝑞 ∗ 𝐸𝐸[𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃] +
𝐸𝐸[ 𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 ∗ min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ∗ 0.97 ∗ 𝐼𝐼 >?> ]
𝐸𝐸[ 𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 ∗ max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ∗ 1.03 ∗ 𝐼𝐼 >D> ]

	

Santralın	üretim	miktarının	dağılımı	u	ve	standart	sapması	𝜎𝜎J	olarak	ifade	edilirse:		

𝐸𝐸 ∆ = 0.02 ∗ 𝑞𝑞 ∗ 𝐸𝐸 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 0.97 ∗ 𝐸𝐸 min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 𝑢𝑢 𝑞𝑞 𝑑𝑑𝑞𝑞
M

>

+ 1.03 ∗ 𝐸𝐸 max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 𝑢𝑢 𝑞𝑞 𝑑𝑑𝑞𝑞
>

N
,	

elde	edilir.	Son	olarak,	üretim	miktarının	beklenen	değerini	1’e	normalize	edersek:	

𝐸𝐸 ∆ = 0.02 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 0.97 ∗ 𝐸𝐸 min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ∗ 𝜎𝜎J𝐿𝐿 0 − 1.03
∗ 𝐸𝐸 max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 𝜎𝜎J𝐿𝐿(0)	

𝐿𝐿 0 = 0.3989		“standard	normal	loss	function”ın	sıfırdaki	değerini	ifade	ediyor.		

2015	yılı	değerleri	için	yukarıdaki	formüldeki	parametreler	aşağıdaki	tabloda	
verildi.		

𝐸𝐸[𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃]	 138.02	

2015 yılı değerleri için yukarıdaki formüldeki parametreler aşağıdaki tabloda verildi. 

Değişiklik	Sonrası	
Gelirler	

𝑁𝑁,
= 𝑞𝑞 ∗ 𝑌𝑌 ∗ 𝐾𝐾 − 0.98 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑞𝑞 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

+
𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 ∗ min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ∗ 0.97 ∗ 𝐼𝐼 >?>
𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 ∗ max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ∗ 1.03 ∗ 𝐼𝐼 >D>

	

	
Gelirlerdeki	Değişim	 ∆

= −𝑞𝑞 ∗ 0.98 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑞𝑞 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

+
𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 ∗ min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ∗ 0.97 ∗ 𝐼𝐼 >?>
𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 ∗ max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ∗ 1.03 ∗ 𝐼𝐼 >D>

	

	
	

Gelirlerdeki	beklenen	(expected)	değişimi	hesaplamak	için	ise	üretim	ve	fiyat	
değişkenleri	üzerinden	“expectation”	alınmalıdır.	Piyasa	katılımcılarının	nokta	
tahminlerini	piyasaya	bildirdiği	varsayıldığında	(bu	her	zaman	optimal	olmayabilir),	
aşağıdaki	beklenen	gelir	değişimi	elde	edilir:		

𝐸𝐸[∆] = 0.02 ∗ 𝑞𝑞 ∗ 𝐸𝐸[𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃] +
𝐸𝐸[ 𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 ∗ min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ∗ 0.97 ∗ 𝐼𝐼 >?> ]
𝐸𝐸[ 𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 ∗ max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ∗ 1.03 ∗ 𝐼𝐼 >D> ]

	

Santralın	üretim	miktarının	dağılımı	u	ve	standart	sapması	𝜎𝜎J	olarak	ifade	edilirse:		

𝐸𝐸 ∆ = 0.02 ∗ 𝑞𝑞 ∗ 𝐸𝐸 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 0.97 ∗ 𝐸𝐸 min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 𝑢𝑢 𝑞𝑞 𝑑𝑑𝑞𝑞
M

>

+ 1.03 ∗ 𝐸𝐸 max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 𝑞𝑞 − 𝑞𝑞 𝑢𝑢 𝑞𝑞 𝑑𝑑𝑞𝑞
>

N
,	

elde	edilir.	Son	olarak,	üretim	miktarının	beklenen	değerini	1’e	normalize	edersek:	

𝐸𝐸 ∆ = 0.02 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 0.97 ∗ 𝐸𝐸 min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 ∗ 𝜎𝜎J𝐿𝐿 0 − 1.03
∗ 𝐸𝐸 max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 𝜎𝜎J𝐿𝐿(0)	

𝐿𝐿 0 = 0.3989		“standard	normal	loss	function”ın	sıfırdaki	değerini	ifade	ediyor.		

2015	yılı	değerleri	için	yukarıdaki	formüldeki	parametreler	aşağıdaki	tabloda	
verildi.		

𝐸𝐸[𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃]	 138.02	
𝐸𝐸 min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 	 123.29	
𝐸𝐸 max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 	 152.22	
	

Bu	değerler	ile	birlikte	formülün	son	hali:	

𝐸𝐸 ∆ = 0.02 ∗ 138.02 + 0.97 ∗ 123.29 ∗ 𝜎𝜎J ∗ 0.3989 − 1.03 ∗ 152.22 ∗ 𝜎𝜎J
∗ 0.3989	

Bu	formülde	kalan	son	değişken,	𝜎𝜎J,	santralin	üretim	miktarının	standart	
sapmasının	veriyor.	Aşağıdaki	tabloda	bu	değer	değiştikçe,	YEKDEM	değişikliğinin	
etkisi	gösteriliyor.		

𝜎𝜎J	 Coefficient	of	
Variation	

𝐸𝐸 ∆ 	 𝑁𝑁' 	 100*𝑬𝑬 ∆ /𝑵𝑵𝑬𝑬	

0	 0	 2.76	 204.4	 1.35	
0.05	 5%	 2.01	 204.4	 0.99	
0.1	 10%	 1.27	 204.4	 0.62	
0.15	 15%	 0.53	 204.4	 0.26	
0.2	 20%	 -0.21	 204.4	 -0.10	
0.25	 25%	 -0.95	 204.4	 -0.46	
0.3	 30%	 -1.69	 204.4	 -0.83	
Tablo	2:	YEKDEM	Değişikliğinin	Etkisi	(2015	yılı	için)		

Tablo	2’den	de	görüldüğü	üzere	yüzde	30	standart	sapması	olan	bir	santralın	
gelirleri	yalnızca	yüzde	0.83	azalıyor.	Bu	standart	sapma	nokta	tahminler	piyasaya	
verildiğinde	yüzde	25	civarında	bir	MAPE’ye	tekabül	eder.	Etkinin	bu	kadar	az	
olmasının	en	önemli	sebebi	PTF	ve	SMF	fiyatlarının	bir	birinden	çok	
farklılaşmamasıdır.	Formülden	de	görüleceği	üzere	𝐸𝐸 min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 	ve	
	𝐸𝐸 max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 	arasindaki	fark	sadece	29.93	TL/MWh	kadardır.	Bu	farkın	
önemli	bir	kısmı	da	yüzde	2’lik	doğru	tahmin	teşviki	ile	karşılanıyor.	Sonuç	olarak	
tahmin	hatalarının	(MAPE)	yüzde	40’ları	bulduğu	durumlarda	dahi	yeni	sistemin	
etkisi	yüzde	2-3’leri	geçmeyecek.	

Bu değerler ile birlikte formülün son hali:
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Bu	değerler	ile	birlikte	formülün	son	hali:	

𝐸𝐸 ∆ = 0.02 ∗ 138.02 + 0.97 ∗ 123.29 ∗ 𝜎𝜎J ∗ 0.3989 − 1.03 ∗ 152.22 ∗ 𝜎𝜎J
∗ 0.3989	

Bu	formülde	kalan	son	değişken,	𝜎𝜎J,	santralin	üretim	miktarının	standart	
sapmasının	veriyor.	Aşağıdaki	tabloda	bu	değer	değiştikçe,	YEKDEM	değişikliğinin	
etkisi	gösteriliyor.		
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olmasının	en	önemli	sebebi	PTF	ve	SMF	fiyatlarının	bir	birinden	çok	
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önemli	bir	kısmı	da	yüzde	2’lik	doğru	tahmin	teşviki	ile	karşılanıyor.	Sonuç	olarak	
tahmin	hatalarının	(MAPE)	yüzde	40’ları	bulduğu	durumlarda	dahi	yeni	sistemin	
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𝐸𝐸 min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 	 123.29	
𝐸𝐸 max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 	 152.22	
	

Bu	değerler	ile	birlikte	formülün	son	hali:	

𝐸𝐸 ∆ = 0.02 ∗ 138.02 + 0.97 ∗ 123.29 ∗ 𝜎𝜎J ∗ 0.3989 − 1.03 ∗ 152.22 ∗ 𝜎𝜎J
∗ 0.3989	

Bu	formülde	kalan	son	değişken,	𝜎𝜎J,	santralin	üretim	miktarının	standart	
sapmasının	veriyor.	Aşağıdaki	tabloda	bu	değer	değiştikçe,	YEKDEM	değişikliğinin	
etkisi	gösteriliyor.		
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Tablo	2’den	de	görüldüğü	üzere	yüzde	30	standart	sapması	olan	bir	santralın	
gelirleri	yalnızca	yüzde	0.83	azalıyor.	Bu	standart	sapma	nokta	tahminler	piyasaya	
verildiğinde	yüzde	25	civarında	bir	MAPE’ye	tekabül	eder.	Etkinin	bu	kadar	az	
olmasının	en	önemli	sebebi	PTF	ve	SMF	fiyatlarının	bir	birinden	çok	
farklılaşmamasıdır.	Formülden	de	görüleceği	üzere	𝐸𝐸 min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 	ve	
	𝐸𝐸 max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 	arasindaki	fark	sadece	29.93	TL/MWh	kadardır.	Bu	farkın	
önemli	bir	kısmı	da	yüzde	2’lik	doğru	tahmin	teşviki	ile	karşılanıyor.	Sonuç	olarak	
tahmin	hatalarının	(MAPE)	yüzde	40’ları	bulduğu	durumlarda	dahi	yeni	sistemin	
etkisi	yüzde	2-3’leri	geçmeyecek.	

, santralin üretim miktarının standart sapmasının veriyor. Aşağıdaki 
tabloda bu değer değiştikçe, YEKDEM değişikliğinin etkisi gösteriliyor. 

tablo 2: yekdem değişikliğinin etkisi  (2015 yılı için) 

𝐸𝐸 min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 	 123.29	
𝐸𝐸 max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 	 152.22	
	

Bu	değerler	ile	birlikte	formülün	son	hali:	

𝐸𝐸 ∆ = 0.02 ∗ 138.02 + 0.97 ∗ 123.29 ∗ 𝜎𝜎J ∗ 0.3989 − 1.03 ∗ 152.22 ∗ 𝜎𝜎J
∗ 0.3989	

Bu	formülde	kalan	son	değişken,	𝜎𝜎J,	santralin	üretim	miktarının	standart	
sapmasının	veriyor.	Aşağıdaki	tabloda	bu	değer	değiştikçe,	YEKDEM	değişikliğinin	
etkisi	gösteriliyor.		

𝜎𝜎J	 Coefficient	of	
Variation	
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0.05	 5%	 2.01	 204.4	 0.99	
0.1	 10%	 1.27	 204.4	 0.62	
0.15	 15%	 0.53	 204.4	 0.26	
0.2	 20%	 -0.21	 204.4	 -0.10	
0.25	 25%	 -0.95	 204.4	 -0.46	
0.3	 30%	 -1.69	 204.4	 -0.83	
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Tablo	2’den	de	görüldüğü	üzere	yüzde	30	standart	sapması	olan	bir	santralın	
gelirleri	yalnızca	yüzde	0.83	azalıyor.	Bu	standart	sapma	nokta	tahminler	piyasaya	
verildiğinde	yüzde	25	civarında	bir	MAPE’ye	tekabül	eder.	Etkinin	bu	kadar	az	
olmasının	en	önemli	sebebi	PTF	ve	SMF	fiyatlarının	bir	birinden	çok	
farklılaşmamasıdır.	Formülden	de	görüleceği	üzere	𝐸𝐸 min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 	ve	
	𝐸𝐸 max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 	arasindaki	fark	sadece	29.93	TL/MWh	kadardır.	Bu	farkın	
önemli	bir	kısmı	da	yüzde	2’lik	doğru	tahmin	teşviki	ile	karşılanıyor.	Sonuç	olarak	
tahmin	hatalarının	(MAPE)	yüzde	40’ları	bulduğu	durumlarda	dahi	yeni	sistemin	
etkisi	yüzde	2-3’leri	geçmeyecek.	
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𝐸𝐸 min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 	 123.29	
𝐸𝐸 max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 	 152.22	
	

Bu	değerler	ile	birlikte	formülün	son	hali:	

𝐸𝐸 ∆ = 0.02 ∗ 138.02 + 0.97 ∗ 123.29 ∗ 𝜎𝜎J ∗ 0.3989 − 1.03 ∗ 152.22 ∗ 𝜎𝜎J
∗ 0.3989	

Bu	formülde	kalan	son	değişken,	𝜎𝜎J,	santralin	üretim	miktarının	standart	
sapmasının	veriyor.	Aşağıdaki	tabloda	bu	değer	değiştikçe,	YEKDEM	değişikliğinin	
etkisi	gösteriliyor.		
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Tablo	2’den	de	görüldüğü	üzere	yüzde	30	standart	sapması	olan	bir	santralın	
gelirleri	yalnızca	yüzde	0.83	azalıyor.	Bu	standart	sapma	nokta	tahminler	piyasaya	
verildiğinde	yüzde	25	civarında	bir	MAPE’ye	tekabül	eder.	Etkinin	bu	kadar	az	
olmasının	en	önemli	sebebi	PTF	ve	SMF	fiyatlarının	bir	birinden	çok	
farklılaşmamasıdır.	Formülden	de	görüleceği	üzere	𝐸𝐸 min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 	ve	
	𝐸𝐸 max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 	arasindaki	fark	sadece	29.93	TL/MWh	kadardır.	Bu	farkın	
önemli	bir	kısmı	da	yüzde	2’lik	doğru	tahmin	teşviki	ile	karşılanıyor.	Sonuç	olarak	
tahmin	hatalarının	(MAPE)	yüzde	40’ları	bulduğu	durumlarda	dahi	yeni	sistemin	
etkisi	yüzde	2-3’leri	geçmeyecek.	

𝐸𝐸 min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 	 123.29	
𝐸𝐸 max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 	 152.22	
	

Bu	değerler	ile	birlikte	formülün	son	hali:	

𝐸𝐸 ∆ = 0.02 ∗ 138.02 + 0.97 ∗ 123.29 ∗ 𝜎𝜎J ∗ 0.3989 − 1.03 ∗ 152.22 ∗ 𝜎𝜎J
∗ 0.3989	

Bu	formülde	kalan	son	değişken,	𝜎𝜎J,	santralin	üretim	miktarının	standart	
sapmasının	veriyor.	Aşağıdaki	tabloda	bu	değer	değiştikçe,	YEKDEM	değişikliğinin	
etkisi	gösteriliyor.		
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Tablo	2’den	de	görüldüğü	üzere	yüzde	30	standart	sapması	olan	bir	santralın	
gelirleri	yalnızca	yüzde	0.83	azalıyor.	Bu	standart	sapma	nokta	tahminler	piyasaya	
verildiğinde	yüzde	25	civarında	bir	MAPE’ye	tekabül	eder.	Etkinin	bu	kadar	az	
olmasının	en	önemli	sebebi	PTF	ve	SMF	fiyatlarının	bir	birinden	çok	
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	𝐸𝐸 max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 	arasindaki	fark	sadece	29.93	TL/MWh	kadardır.	Bu	farkın	
önemli	bir	kısmı	da	yüzde	2’lik	doğru	tahmin	teşviki	ile	karşılanıyor.	Sonuç	olarak	
tahmin	hatalarının	(MAPE)	yüzde	40’ları	bulduğu	durumlarda	dahi	yeni	sistemin	
etkisi	yüzde	2-3’leri	geçmeyecek.	

𝐸𝐸 min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 	 123.29	
𝐸𝐸 max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 	 152.22	
	

Bu	değerler	ile	birlikte	formülün	son	hali:	

𝐸𝐸 ∆ = 0.02 ∗ 138.02 + 0.97 ∗ 123.29 ∗ 𝜎𝜎J ∗ 0.3989 − 1.03 ∗ 152.22 ∗ 𝜎𝜎J
∗ 0.3989	

Bu	formülde	kalan	son	değişken,	𝜎𝜎J,	santralin	üretim	miktarının	standart	
sapmasının	veriyor.	Aşağıdaki	tabloda	bu	değer	değiştikçe,	YEKDEM	değişikliğinin	
etkisi	gösteriliyor.		
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𝐸𝐸 ∆ 	 𝑁𝑁' 	 100*𝑬𝑬 ∆ /𝑵𝑵𝑬𝑬	

0	 0	 2.76	 204.4	 1.35	
0.05	 5%	 2.01	 204.4	 0.99	
0.1	 10%	 1.27	 204.4	 0.62	
0.15	 15%	 0.53	 204.4	 0.26	
0.2	 20%	 -0.21	 204.4	 -0.10	
0.25	 25%	 -0.95	 204.4	 -0.46	
0.3	 30%	 -1.69	 204.4	 -0.83	
Tablo	2:	YEKDEM	Değişikliğinin	Etkisi	(2015	yılı	için)		

Tablo	2’den	de	görüldüğü	üzere	yüzde	30	standart	sapması	olan	bir	santralın	
gelirleri	yalnızca	yüzde	0.83	azalıyor.	Bu	standart	sapma	nokta	tahminler	piyasaya	
verildiğinde	yüzde	25	civarında	bir	MAPE’ye	tekabül	eder.	Etkinin	bu	kadar	az	
olmasının	en	önemli	sebebi	PTF	ve	SMF	fiyatlarının	bir	birinden	çok	
farklılaşmamasıdır.	Formülden	de	görüleceği	üzere	𝐸𝐸 min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 	ve	
	𝐸𝐸 max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 	arasindaki	fark	sadece	29.93	TL/MWh	kadardır.	Bu	farkın	
önemli	bir	kısmı	da	yüzde	2’lik	doğru	tahmin	teşviki	ile	karşılanıyor.	Sonuç	olarak	
tahmin	hatalarının	(MAPE)	yüzde	40’ları	bulduğu	durumlarda	dahi	yeni	sistemin	
etkisi	yüzde	2-3’leri	geçmeyecek.	

0 0 2.76 204.4 1.35

0.05 5% 2.01 204.4 0.99

0.1 10% 1.27 204.4 0.62

0.15 15% 0.53 204.4 0.26

0.2 20% -0.21 204.4 -0.10

0.25 25% -0.95 204.4 -0.46

0.3 30% -1.69 204.4 -0.83

Tablo 2’den de görüldüğü üzere yüzde 30 standart sapması olan bir santralın gelirleri yalnızca yüzde 
0.83 azalıyor. Bu standart sapma nokta tahminler piyasaya verildiğinde yüzde 25 civarında bir MAPE’ye 
tekabül eder. Etkinin bu kadar az olmasının en önemli sebebi PTF ve SMF fiyatlarının bir birinden çok fark-
lılaşmamasıdır. Formülden de görüleceği üzere 

𝐸𝐸 min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 	 123.29	
𝐸𝐸 max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 	 152.22	
	

Bu	değerler	ile	birlikte	formülün	son	hali:	

𝐸𝐸 ∆ = 0.02 ∗ 138.02 + 0.97 ∗ 123.29 ∗ 𝜎𝜎J ∗ 0.3989 − 1.03 ∗ 152.22 ∗ 𝜎𝜎J
∗ 0.3989	

Bu	formülde	kalan	son	değişken,	𝜎𝜎J,	santralin	üretim	miktarının	standart	
sapmasının	veriyor.	Aşağıdaki	tabloda	bu	değer	değiştikçe,	YEKDEM	değişikliğinin	
etkisi	gösteriliyor.		

𝜎𝜎J	 Coefficient	of	
Variation	

𝐸𝐸 ∆ 	 𝑁𝑁' 	 100*𝑬𝑬 ∆ /𝑵𝑵𝑬𝑬	

0	 0	 2.76	 204.4	 1.35	
0.05	 5%	 2.01	 204.4	 0.99	
0.1	 10%	 1.27	 204.4	 0.62	
0.15	 15%	 0.53	 204.4	 0.26	
0.2	 20%	 -0.21	 204.4	 -0.10	
0.25	 25%	 -0.95	 204.4	 -0.46	
0.3	 30%	 -1.69	 204.4	 -0.83	
Tablo	2:	YEKDEM	Değişikliğinin	Etkisi	(2015	yılı	için)		

Tablo	2’den	de	görüldüğü	üzere	yüzde	30	standart	sapması	olan	bir	santralın	
gelirleri	yalnızca	yüzde	0.83	azalıyor.	Bu	standart	sapma	nokta	tahminler	piyasaya	
verildiğinde	yüzde	25	civarında	bir	MAPE’ye	tekabül	eder.	Etkinin	bu	kadar	az	
olmasının	en	önemli	sebebi	PTF	ve	SMF	fiyatlarının	bir	birinden	çok	
farklılaşmamasıdır.	Formülden	de	görüleceği	üzere	𝐸𝐸 min 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 	ve	
	𝐸𝐸 max 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 	arasindaki	fark	sadece	29.93	TL/MWh	kadardır.	Bu	farkın	
önemli	bir	kısmı	da	yüzde	2’lik	doğru	tahmin	teşviki	ile	karşılanıyor.	Sonuç	olarak	
tahmin	hatalarının	(MAPE)	yüzde	40’ları	bulduğu	durumlarda	dahi	yeni	sistemin	
etkisi	yüzde	2-3’leri	geçmeyecek.	
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 arasindaki fark sa-
dece 29.93 TL/MWh kadardır. Bu farkın önemli bir kısmı da yüzde 2’lik doğru tahmin teşviki ile karşılanıyor. 
Sonuç olarak tahmin hatalarının (MAPE) yüzde 40’ları bulduğu durumlarda dahi yeni sistemin etkisi yüzde 
2-3’leri geçmeyecek.
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 YAKIN PLAN   
Deniz Suphi 

 �Ankara’da enerji yönetimi, yeni bir model üze-
rinde çalışmaya başladı. Bu yeni model, gittik-
çe verimsiz hale gelen doğal gaz santrallarının 
sökülüp yurt dışına taşınmasını ya da kapılarına 
kilit vurmasını önlemek için “kapasite piyasaları” 
oluşturulması. Yeni modele göre, devletin doğal 
gaz santrallarına üretim yapmasalar bile işlet-
melerini çevirecek kadar mali destekte bulun-
masını öngörüyor.
Türkiye’de, elektrik kurulu gücü her geçen gün 

artıyor.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verileri-
ne göre, elektrikte kurulu güç 30 Haziran 2016 itiba-
rıyla 76 bin 550 megavata ulaştı. Söz konusu kapa-
sitenin yüzde 57.1’ini doğal gaz ve kömür santralları 
oluştururken, hidroelektrik santrallarının payı yüzde 

Santralların yurtdışına kaçışını  
“kapasite piyasası” engelleyecek

Kapasitenin hızlı, tüketimin yavaş artması 

nedeniyle zor günler geçiren doğal gaz çevrim 

santralları çareyi yurt dışına çıkmakta buldu. 

Enerji yönetimi, küçüklerin yanı sıra büyük 

santralların da aynı yöntemi uygulamaya 

başladığını görünce harekete geçti. Üzerinde 

çalışılan planın adı “kapasite piyasası.” Yıl 

sonuna yetişmesi hedeflenen bu yapıda santrallar 

çalışmasa bile devlet tarafından desteklenecek, 

ihtiyaç halinde devreye girecekler
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34.2, rüzgarın ise yüzde 6.4 oldu. Jeotermal, biyogaz 
ve güneş enerjisi santralları ise kurulu güce yüzde 2 
seviyesinde katkı sağlıyor. Bu yılın ilk yarısında top-
lam 3 bin 452 MW elektrik santralı devreye alındı.

Payı yüksek ama sorunları daha çok 
Elektrikte, kurulu güç büyümesine karşın tüke-

tim talebi (mevsimsel nedenlerle klima etkisi dışın-
da) istenen düzeyde artış göstermiyor. Bu nedenle 
özellikle doğal gaz santralları, üretimleri önemli öl-
çüde kısıyor. Bu durum da üreticileri farklı çözümle-
re itiyor. Örneğin son 2 yılda küçük ölçekli toplam-
da bin 500 MW doğal gaz santralının verimi düşük 
olduğu için sökülerek başka ülkelere taşındı. Doğal 
gaz piyasasında büyük santrallarda da üretim soru-
nu yaşandığı yüksek sesle dile getirilmeye başlan-
dı. Üreticiler, “Bu santrallar, yıllık 5-6 bin megavat 

çalışacak ve elektrik üretecek durumdalar. Ancak, 
üretim maliyetleri yüksek, elektrik fiyatları da düşük 
olduğu için istenen düzeyde çalışmıyorlar. Yıllık, 2-3 
bin saat çalışıyorlar” sözleriyle durumu özetliyor. 

Sektör temsilcileri, büyük gaz santrallarının da 
küçükler gibi yurt dışına taşınmalarının söz konusu 
olduğunu belirterek, “Gazdan elektrik üreten sant-
rallar, şu günlerde büyük sıkıntı içindeler. Bu sıkın-
tıyı aşmak için Ankara’da enerji yönetimi ile yeni 
bazı formüller üzerinde çalışma yapılıyor” diyerek 
bu yeni modelin ortaya çıkış gerekçesini açıklıyorlar. 

Yıl sonuna yetişecek
Aslında, “kapasite piyasaları” uygulaması dünya-

nın farklı ülkelerinde kullanılıyor. Bu sistemde kamu, 
doğal gaz santrallarına üretim yapmasalar bile iş-
letmelerini çevirecek kadar mali destekte bulunu-
yor. Görüşlerini aldığımız sektör temsilcileri, bu yolla 
yatırımcıların ve santralların “ayakta kalmaları”nın 
sağlanacağını düşünüyor. Üreticiler, “Bu destek sa-
yesinde santrallar sistem içinde kalacak. Üretim ih-
tiyacı doğduğunda baz yük santralları olarak hemen 
devreye girecek. Türkiye’den sökülüp, bir başka ül-
keye de gitmeyecek” diyor. 

Çalışmaların ne zaman biteceğini konusunda net 
bir tarih yok ancak. Enerji yönetimiyle yaptığımız gö-
rüşmeler sonunda önemli bir yol alındığını söyleye-
biliriz. Beklenti, bu yıl sonuna doğru modelin kulla-
nılmaya başlanması yönünde… 
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 VİZYON   
Aura Sabadus* 
Turkish Energy Hub Daily, ICIS Editörü

Bütün gözler Rusya’nın önümüzdeki yıllarda 
Avrupa’da inşa etmek istediği doğal gaz 
boru hattı projelerine -Kuzey Akımı II, Türk 
Akımı ve Güney Akımı- odaklanmışken, ya-

kında Doğu Avrupa ve Türkiye gaz piyasalarını yeni-
den şekillendirecek değişikliklere nispeten daha az 
dikkat veriliyor. Bu dönüşümler, iki önemli gelişme 
tarafından tetikleniyor.

Bunlardan birisi AB’nin en son doğal gaz şebeke 
kuralları ile ilgili. Kurallar, boru hatlarındaki kapasi-
telerin bölüşümlerinin uyumlu bir şekilde oluşturul-
ması için gereksinimleri ve ayrıca doğal gaz ticare-

tinin, dağıtımının ve veri alışverişinin daha verimli 
hale getirilmesini içeriyor.

Diğer gelişme ise Gazprom’un Romanya, Ukray-
na, Türkiye ve Bulgaristan’daki uzun dönemli doğal 
gaz kontratlarının bugün ile 2030 arasında süreleri-
nin dolması. Beklentiler, sadece Rusya’nın Gazprom 
şirketinin son 30 yıldır doğal gaz tedarik ettiği bölge 
olan Doğu Avrupa’da daha fazla rekabet, şeffaflık ve 
hesap sorulabilirlik olması.

Ayrıca bu değişimler, iki yönlü Kuzey-Güney te-
darik koridorunun kurularak Ukrayna’dan Yunanis-
tan, Türkiye ve Batı Balkanlar piyasalarının tek bir 

Gazprom kontratının bitmesinin  
Türkiye ve Doğu Avrupa’ya  
fayda getirmesi

Doğal gaz tedariğinde büyük oranda Rusya’ya bağımlı olan aralarında 
Türkiye’nin de olduğu Doğu Avrupa ülkeleri için yeni fırsatlar var. 
Gazprom kontratlarının sürelerinin dolmaya başlamasıyla ülkeler hem 
LNG ihraç edebilir hem de yerel kaynaklarını harekete geçirebilir...
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tedarikçiye bel bağlama riskinin minimize edilmesi-
nin yolunu açabilir.   

Batı Hattı’nda yeni anlaşmalar yapılacak
Rusya’dan Ukrayna, Transdinyester, Moldova, 

Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye ve 
Yunanistan’a doğal gaz taşıyan bir boru hattı olan 
Batı Hattı’ndaki iki Gazprom kontratının süresi bu yıl 
dolduğu için hattaki önemli bölümler kapasite ayırt 
etmek isteyen şirketler için serbest kalacak. 

Eylül ayında Orlovka-Isaccea 1 (Ukrayna-Roman-
ya sınırı) ve Negru Voda 1-Kardam (Romanya-Bulga-
ristan sınırı) enterkoneksiyon noktalarındaki kapa-
sitelerin ihaleye çıkması ve yeni anlaşmalarla doğal 
gaz teslimatlarının 1 Ekim’de başlaması bekleniyor.

İki kontratın toplam yıllık kapasitesi 13,3 milyar 
metreküp (bcm) doğal gaz. Bu miktar, Rusya’nın Ka-
radeniz üzerinden Türkiye ve Güney Avrupa’ya doğal 
gaz teslimatı için inşa etmek istediği Türk Akımı boru 
hattının kapasitesinden sadece 2 bcm kadar az.

Bu arada, Yunanistan’ın Gazprom ile tedarik an-
laşması 2016’da sona erecekken, 2014’de uzatıl-
masına rağmen ülke, AB tarafından Bulgaristan en-
terkoneksiyon kapasitesini üçüncü taraflara açma 
konusunda yükümlülük altında.

Türkiye için de ihracat fırsatı doğabilir
Her şey hesaba katıldığında, bu değişikliklerin 

etkilerinin çok yönlü olduğu görülüyor.
Yunanistan için bölgesel doğal gaz piyasaların-

daki rolünü sağlamlaştırmak, sıvılaştırılmış doğal 
gaz (LNG) ithalat kapasitesini arttırmak ve doğal 
gaz ihracatını kolaylaştırmak için önemli bir fırsat 
oluştu.

Daha şimdiden iki Yunan şirketi yaz başından beri 
Bulgaristan’a sanal olarak ters akım ile doğal gaz 
ihraç etmeye başladı. İhracat kapasitesi neredeyse 
tamamen müsait durumda. Yunanistan yönünde ka-
pasitenin çoğu Gazprom tarafından rezerve edilmiş 
halde, ancak boru hattında hala esneklik mevcut.

Türkiye için de benzer bir fırsat doğabilir.  Ülke 
kışa doğru LNG ithal etmek için ilk yüzen depolama 
ve yeniden gaza dönüştürme ünitesini (FSRU-Floa-
ting Storage and Regasification Unit) Ege kıyısında 
Aliağa’da devreye almayı planlıyor. Eğer Türkiye, 
Bulgaristan’a bir enterkoneksiyon boru hattı inşa 

eder ve Yunanistan’a bağlı hattın kapasitesini art-
tırırsa, yurtiçinde doğal gaz talebinin düştüğü bir 
zamanda fazla hacimleri Doğu Avrupa ülkelerine 
satabilir.

Rusya’ya neredeyse tamamıyla bağımlı olması 
nedeniyle doğal gaz tedarik bakımından Avrupa’nın 
en güvenliksiz ülkelerinden birisi olan Bulgaristan, 
halihazırdaki Rus tedarik kontratlarının bir kısmını 
özel şirketlere devretmeyi kabul edebilir. Bu riskin 
yayılmasına ve piyasa katılımcılarının çeşitliliğinin 
garanti edilmesine yardımcı olur.

Romanya, Domino bölgesini devreye alabilir
Bulgaristan’ın kuzey komşusu Romanya ise 

Karadeniz operasyonlarından daha fazla hacmi 
2020’ye kadar piyasaya getirmeyi planlıyor, 84 bcm 
büyüklüğündeki Domino doğal gaz yatağı da bu 
planlar içinde yer alıyor. Bu yataktaki doğal gaz re-
zervleri, Romanya’nın yıllık tüketiminin beş katından 
fazla ve doğal gaz ihraç etmek için yeterli esnekliği 
sağlayabilir.

Kendi kanunlarını AB kanunları ile aynı hizaya 
çekerek doğal gaz piyasasında önemli değişiklikler 
gören Ukrayna, 14 bcm büyüklüğündeki depolama 
kapasitesini bölgesel şirketlere cazip tarifelerle tek-
lif edebilir.

Gelecekte hala önemli zorluklar olduğunu 
vurgulamak gerek.

Birincisi, şu anda alternatif bir doğal gaz arzının 
olmaması nedeniyle Rus gazı hala en önemli kay-
nak olarak devam edecek gibi görünüyor. Yine de 
yaklaşan değişiklikler, bir yandan bölgenin özel şir-
ketlerine, Rusya’dan kendi gaz kaynaklarını bularak 
Gazprom’dan bağımsız şekilde satma fırsatı veriyor. 
Diğer yandan Gazprom’un AB’nin rekabet kuralları-
na uyması bekleniyor.

İkinci zorluk ise daha önce de gelişimi baltala-
mış politik engellerle ilgili. Bölgesel ülkelerin ancak 
daha fazla koordinasyon ve amaçta birlik olarak şu 
aralar açılan fırsatlardan yararlanabileceklerinin 
farkına varmaları gerekiyor.

En sonunda Doğu Avrupa’nın çok önemli bir dö-
nüşüm geçirdiği zamanda tarafların hesap sorulabi-
lir olmasını sağlamak amacıyla daha fazla şeffaflığa 
ihtiyaç duyuluyor. *B
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 DÜNYA GÜNDEMİ   
Esen Erkan 

 �Yerel ekonomilerin yenilenebilir enerjiye geçiş 
sürecindeki önemine vurgu yapan ABD’li uz-
manlar, değişimi hedefleyen siyasi bir strateji 
için çalışıyor. Enerji demokrasisi için temiz enerji 
kaynaklarının yerel anlamda kullanımını artır-
mayı savunan bu anlayış, yetki ve sorumluluğun 
yerele aktarılması ile enerji ekonomisinde daha 
iddialı ve hızlı bir değişim öngörüyor. 
Temiz enerji ekonomisine karşı dizilmiş kuvvet-

lerin pek çoğu iyi finanse edilmiş, güçlü ve değişi-
me direnen büyük ekonomiler olarak biliniyor. Enerji 
demokrasisi ve yenilenebilir enerjiye dönüşüm me-
selesi, en çok bu büyük ekonomilerin santrallarında 
kullandıkları ve çevreyi kirleten yakıt teknolojilerinin 
değişimini hedefliyor. Bu da sadece ABD’deki şirket-
lerin yıllık 28 trilyon dolardan daha fazla bir geliri 

gözden çıkarması anlamına geliyor ki şirketlerin 
hangi biriyle böyle bir uzlaşma sağlanabileceği tam 
bir muamma. İşte bu büyük ölçekli kısıtlardan sıy-
rılmanın bir yolunu arayan ABD’li alternatif enerji 
uzmanları, yenilenebilir enerji ile beslenen daha de-
mokratik bir enerji hareketini savunuyor.

İnsan ölçeği, yerel mülkiyet ve demokratik 
otorite

Birleşik Devletler’deki elektrik üretiminin yüzde 
12’si yenilenebilir enerjiden kaynağını alıyor ve bu 
oranın artması dünyanın hemen her yerinde ekono-
mik ve siyasi güçlerin dengelenmesiyle mümkün. 
Elbette bu dengeyi sağlamak hiç de kolay değil. Çok 
uluslu bir şirketten bir anda tek kaynakla enerji 
üretimine geçiş yapmasını beklemek mümkün de-

Dünya gündemine bir “yerellik” meselesi hâkim: Yerel yiyeceklerin tüketimini teşvik 
eden marketlerden, mevsimine göre beslenmeyi öne çıkaran reklamlara kadar 
uzanan yerellik tartışmalarının yeni durağı ise artık enerji sektörü.

‘Enerji Demokrasisi’ ve temiz enerji
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ğil. Ancak, adil bir enerji ekonomisine geçiş için üç 
önemli unsurun bir araya getirilmesi ve daha yerel 
bir vizyonun oluşturulması mümkün: “İnsan ölçeği, 
yerel mülkiyet ve demokratik otorite.”

1. Demokratik enerji: Seçilmiş hükümetin dahilin-
de olan ve çok uluslu şirketler tarafından kontrol 
edilmeyen bir enerji sistemidir. Böyle bir enerji 
sistemi, büyük ölçeklilerin kontrolünü engelle-
mek için insanca bir ölçekte olmalıdır. Böyle bir 
sistemin mülkiyeti ve ekonomik faydaları dağıl-
mış ise demokratik biçimde kontrol edilmesi çok 
daha muhtemeldir.

2. Yerel sahiplik: Toplumun her kesiminden va-

tandaşın enerjisini üretme aracına kendi sahip 
olduğu bir sistem. Yerel mülkiyet, insan ölçeğini 
gerektirir ve kontrolü demokratik yerel otorite 
düzeyinde uygulandığında kuralları etkin sonuç-

lar verebilir.
3. Demokratik otorite: Demokratik 
yollarla seçilmiş ve ortalama vatandaş 
için erişilebilir olan bu sistem, vatanda-
şın enerji sistemleri üzerinde de kont-
rolünün olması anlamına geliyor.

Adil bir yerel enerji ekonomisi için 
yenilenebilir enerji

Toplum odaklı ve adil bir enerji sis-
teminin savunucuları, enerji politika-
larına da farklı yaklaşımlar getiriyor. 
Yerel otoritelerin sorumluluk ve kapa-
sitesinin artırılması ile kendi çevresel 
ve ekonomik hayatlarına çok daha fazla 
katkı sunacağını belirten uzmanlar; 
belediye yasalarından, toplumsal ter-
cihlerin belirlenmesine ve yerel enerji 
finansmanına kadar pek çok başlıkta 
yerel harekete vurgu yapıyor. Yerel halk 
tarafından işletilen enerjinin ruhsat, 

izin, imar ve vergi gibi önemli detayları, yerel otorite 
ile çözülüyor ve yine yerel halkın finansmanına katkı 
sunuyor. 

Tüm bu yerel yaklaşımlar, geleneksel üretim 
araçlarından çıkışı ve daha yenilenebilir, iklim dos-
tu enerji sistemlerine geçişi hızlandırabilir. Daha 
adil bir yerel enerji ağı oluşturmak için gerekli bi-
linci oluşturmak ise çok daha kapsamlı ve genel bir 
çabayı gerektiriyor.

Mülkiyet fırsatlarını maksimize eden yerel enerji 

üretimi anlayışı ile insan odaklı dağıtık enerji 

üretim sistemleri de çoğalıyor. Herkesin kendi 

evinin önünde uygulayabileceği güneş bahçeleri 

ya da küçük ölçekli atık tesisleri yerel çabalarda 

başı çekiyor. Günümüz yerel hareketlerinin en 

başarılı örneklerinden biri olan Teksas’taki 

Georgetown şehri de 2017 yılı itibariyle yüzde 

100 enerjisini rüzgar ve güneş enerjisinden 

alacak
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OME Hidrokarbonlar Direktörü

Kıbrıs adasında petrol ve doğal gaz arama 
faaliyetleri 1938 yılında Iraq Petroleum 
Company Ltd’nin jeolojik ve jeofizik araş-
tırmalarıyla başladı. Bu tip araştırmalar 

1948 yılına kadar devam etti. Adadaki ilk sismik ça-
lışmalar ise 1970-74 tarihleri arasında sığ sularda 
gerçekleştirildi. 1985-87 yılları arasında Sovyet Bi-
limler Akademisi de Güney Kıbrıs sularında jeolojik 
ve jeofizik çalışmalarını sürdürdü. Tüm bu araştır-
malar, karada ve sığ sularda çok önem arz etmeyen 
petrol ve gaz potensiyeli varlığına işaret ediyor. 

2000’li yıllarda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) 
tarafından Norveçli şirket PGS’ye daha derin sularda 
olası petrol ve gaz potensiyelini belirlemek amacıyla 
bir ön araştırma yaptırıldı. Yapılan sismik araştırma-

ların, Beicip-Franlab firmasının işbirliğiyle değer-
lendirilmesi sonucunda olumlu bulgulara varılması 
üzerine GKRY bölgenin potensiyelini değerlendirmek 
amacıyla uluslararası ihale açmaya karar verdi. 

Ancak adanın kara kısmında yapılan sondajlar 
başarısızlıkla sonuçlandı. 1949-1970 yılları arasında 
iki şirket tarafından karada dört bölgede açılan son-
daj kuyuları ve ayrıca 2012 yılında TP tarafından KK-
TC’de İskele’ye bağlı Sınırüstü köyünde açılan kuyu 
(Türkyurdu-1) olumlu bir sonuç vermedi. 

GKRY yaklaşık 10 yıldır adanın güneyindeki su-
larda petrol ve doğal gaz arama faaliyetini sürdürü-
yor. Güney Kıbrıslı yetkililerin hesaplamalarına göre, 
GKRY’nin sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde 
(MEB) yer alan ve 13 parsele bölünen 51 bin km²’lik 

Kıbrıs’ta petrol-gaz aramaları  
ve gelinen noktaya tarihsel bir bakış

Güney Kıbrıs, Türkiye’nin itiraz ettiği Münhasır Ekonomik Bölgeleri’ndeki gaz arama çalışmalarını 
sürdürüyor. Birçok bölge verimsiz olduğu için sondaj kapsamında çıkarılmasına karşın birkaç 
parsel için ihale süreci devam ediyor. Üzerinde anlaşılmaya varılamayan en önemli konu ise gün 
yüzüne çıkarılacak gazın hangi yöntemlerle uluslararası pazarlara taşınacak olması… 
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bölgede 1,7 trilyon metreküp doğal gaz bulunduğu 
tahmin ediliyor. 

GKRY’nin açtığı ruhsat ihaleleri
GKRY, Şubat 2007’den günümüze kadar üç hidro-

karbon arama ihalesi açtı. Petrol ve gaz arama ko-
nusunda ilk ihaleye 15 Şubat 2007 tarihinde çıkıldı. 
Toplamda 46 bin metrekare alana sahip 11 parsele, 
3 ve 13 numaralı parseller dahil edilmedi. İhaleye 
sunulan üç teklif 6, 11 ve 12 numaralı parseller için 
yapıldı. Ancak, 6 ve 11 nolu parsele teklif veren İngi-
liz-Birleşik Arap Emirlikleri şirketlerinin oluşturdu-
ğu konsorsiyumun teklifleri uygun bulmadığından 
dolayı GKRY Kasım 2008’de sadece 12 numaralı par-
sel için Amerikalı Noble Energy International Ltd’ye 
ruhsat vererek bir üretim paylaşım anlaşması im-
zaladı. 

Eylül 2009 ve Haziran 2011 tarihlerinde bölgede 
sismik araştırma faaliyetlerini sürdüren Noble Ener-
gy, 15 Eylül 2011’de karadan 160 km uzaklıkta bir 
mesafede sondaja başladı. Üç yıllık lisansın sona er-
mesi üzerine şirket kendisine verilen parselin yüzde 
25’ini terk ederek GKRY ile Ekim 2011 tarihinde li-
sansını yeniledi ve ardından 28 Aralık 2011 tarihinde 
Afrodit doğal gaz sahasını keşfetti. 

İkinci ruhsat ihalesine 11 Şubat- 11 Mayıs 2012 
tarihleri arasında çıkıldı. Bu ihalenin konusu 1-11 
ve 13 numaralı parsellerdi. İhaleye katılan 15 şirket 
ve konsorsiyum, 9 blok için toplam 33 teklif sundu. 
Yapılan değerlendirmenin ardından GKRY beş parsel 
için ruhsat verdi. Bu parseller ve şirketlerin parsel-
deki hisselerinin dağılımı şöyle: İtalyan ENI (yüzde 
80)-Koreli Kogas (yüzde 20) konsorsiyumu 2, 3 ve 
9 numaralı parseller; Fransız Total’e 10 ve 11 nolu 
parseller; Amerikan Noble Energy (yüzde 70)-İsrailli 
Delek Drilling (yüzde 15) ve Avner Exploration (yüz-
de 15) 12 numaralı parsel. 

Söz konusu 5 parselin toplamda 1130 bcm gaz 
içerdiği ki bunun çoğunun da 9 numaralı parselde 
olduğu tahmin ediliyordu. Aslına bakılırsa 9 numa-
ralı parsel önce Total-Rus Novatek ve Gazprom Bank 
konsorsiyumuna verilmek istendiyse de daha sonra 
ENI-Kogas ortaklığı tercih edildi. Bunun olası nedeni, 
ENI-Kogas’ın daha fazla “signature bonus” ödemesi 
olabilir. Çünkü bonus miktarı taraflar arasında mü-
zakere sonucu belirleniyor. Total şirketi iki parsel 
için 24 milyon euro öderken, ENI-Kogas üç parsel 
için 150 milyon euro ödedi. 

Total, sondaj yapmaya değecek bir hedef bula-
madığı için 10 numaralı parseli Şubat 2015’te bırak-
tı, 11 nolu parselde sondaja değer bir hedef bula-
madığından dolayı sondaj programını 2017’ye kadar 
askıya aldı. ENI-Kogas korsorsiyumu ise 9 nolu 
parselde 2014 yılında yaptığı iki sondajda bir netice 
elde edemeyerek benzer şekilde sondaj faaliyetini 
2017’ye kadar askıya aldı. 

Üçüncü ruhsat ihalesine 6, 8 ve 10 nolu parseller 
için çıkıldı. 24 Mart-22 Temmuz 2016 tarihleri ara-
sında gerçekleşen ihaleye sekiz şirket tarafından 
altı teklif sunuldu. İhaleye ExxonMobil (ABD), Qatar 
Petroleum (Katar), Statoil (Norveç), ENI (İtalya), Total 
(Fransa), Cairn (İngiltere-İskoçya), Delek (İsrail) ve 
Avner (İsrail) katıldı. 

En çok teklif Mısır’ın Zohr gaz sahasının bulun-
duğu parsele komşu olan 10’uncu parsele geldi. Bu 
parsel için dört şirketin oluşturduğu iki ortaklık ve 
bir tek şirket olmak üzere toplam üç başvuru yapıldı. 
Buna pek şaşırmamak gerekir çünkü Akdeniz’deki 
petrol ve gaz aramaları açısından bir devrim yaratan 
Zohr gaz sahası komşu 11. parselin 6 km karşısında 
keşfedildi. 

Sismik veriler 8 ve 10 numaraları parsellerde 
Zohr’unkine benzeyen yapılar içerirken, 6 nolu par-
seldeki yapıların ise Leviathan, Tamar ve Afrodit’e 
benzer olduğunu gösteriyor. Diğer yandan, 8 numa-
ralı parselin tamamında sismik çalışma yapılmış ol-
masına rağmen, 10 numaralı parsel tam olarak he-
nüz incelenmedi. 6 numaraları parselde ise ihaleyi 
kazanan şirketin sismik ve jeolojik tarama yapması 
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gerekiyor. Tekliflerin 21 Ağustos-20 Kasım tarihleri 
arasında değerlendirilmesi öngörülüyor. Gelecek yıl 
başında hangi şirket/konsorsiyuma neresinin veri-
leceğinin açıklanmasını bekleniyor. 

Afrodit gaz sahası
Afrodit ismi verilen doğal gaz sahası, su yüze-

yinden 5 bin 860 metre derinlikte (1688 metre su 
derinliği dahil) keşfedildi. Keşfedildiğinde yaklaşık 
200 milyar metreküp doğal gaz içerdiği iddia edilen 
saha, haliyle uluslararası arenada oldukça dikkat 
çekti. Ancak sonradan yapılan çalışmalar sonucun-
da bu miktar çeşitli kere revize edildi. En son Kasım 
2014 tarihinde yapılan açıklamaya göre, saha 129 
bcm doğal gaz ve 9 milyon varil kondensat içeriyor. 

Ticariliği Haziran 2015’te beyan edilen Afrodit 
sahasının geliştirilmesi ve üretime sokulması ko-
nusunda sahanın ortakları tarafından aynı ay GKRY 
Enerji Bakanlığı’na bir plan sunuldu ancak henüz 
onay alınamadı. Sahanın geliştirilip üretime sokula-
bilmesi için gerekli tüm detayları içeren ve maliyetin 
3.5 milyar dolar civarında olacağı tahmin edilen bu 
planda, sahadaki gazın kurulacak bir yüzer üretim 
depolama ve boşaltma (FPSO-Floating Production 
Storage and Offloading) gemisi kurularak çıkarılma-
sının arzu edildiği belirtiliyor. Afrodit sahasının İsrail 
sularındaki Leviathan sahasıyla birlikte geliştirmesi 
konusunda da somut bir aşama kaydedilmedi. 

İngiliz BG şirketi (şimdi Shell) 2015’de Afrodit sa-
hasına ortak oldu. Sahanın geliştirilmesini sürünce-
mede bırakan önemli bir neden de sahanın bir kıs-
mının İsrali’in MEB’sine uzanmasıdır. İsrail tarafında 
keşfedilen İshai gaz sahası aslında Afrodit sahasının 
bir uzantı olduğundan GKRY ve İsrail bir süredir iki 
ülke MEB’sine yayılan sahadaki rezervin paylaşımı 
konusunda müzakere içindeler. Ancak İsrail tarafı-
nın ayak sürtmesi yüzünden henüz bir anlaşmaya 
varılamadı. 

Bir diğer önemli nokta da Afrodit sahası ortakla-
rının saha kurulup üretime sokulduktan sonra, gazın 
iç veya dış piyasaya ulaştırma aşamasına dahil ol-
mak istememeleri. Yani sahadan çekilecek bir boru 
hattıyla gazın taşınarak nihai tüketicilere ulaştırıl-
masını alıcının veya üçüncü şahısların sorumluluğu 
olarak görüyorlar. Üstelik doğal gazın geleceği ve 
fiyatı konusunda çizilen karamsar tabloların yaygın-
laşması sorunu daha çetrefil bir hale getirdi. Durum 
böyle olunca Afrodit sahasının geliştirilmesi bir an-
lamda yumurta-tavuk döngüsü haline geldi. Sahanın 
en iyi koşullarda bile 2020’den önce üretime sokula-
mayacağı tahmin ediliyor. 

Gaz ihracat projeleri
Afrodit sahası keşfedildikten hemen sonraki plan 

185 kilometrelik bir boru hattıyla gazı 2017-18 gibi 
Kıbrıs adasına getirerek adada gaz kullanımını sağ-
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lamak ve Vasilikos’ta bir LNG tesisi kurarak ihraca-
ta başlamaktı. İlk önce yıllık 5 milyon ton LNG ihraç 
kapasitesine sahip bir tesisle başlamak, gelecekte 
yapılacak keşiflerden sağlanacak gazın da bu tesise 
getirilmesiyle kapasitenin 15 milyon tona çıkarılma-
sı hedefleniyordu. Söz konusu projenin ilk ayağının, 
yani ilk 5 milyon ton kapasiteli kısmının, 2019’da ta-
mamlanması ve aynı yıl gaz ihracına başlanması ön-
görülüyordu. Bunun için 2015 sonunda nihai yatırım 
kararının alınması, yapım işlemine ise 2016 yılında 
başlanılması planlanıyordu. 

Afrodit sahasında gaz üretim maliyetinin milyon 
Btu başına 2 dolardan az olacağı tahmin ediliyordu. 
Buna gazın sıvılaştırma ve ulaştırma maliyeti de 
eklendiğinde ortaya çıkacak fiyatla Avrupa ve Asya 
piyasalarında kolayca pazarlanabileceği ve kar edi-
lebileceği düşünülüyordu. Bu arada, Lübnan’da ile-
ride keşfedilebilecek sahalardan üretilen gazın da 
bu LNG tesislerine yönlendirilebileceği tahmini ya-
pılıyordu. 

Noble Energy’nin 2012/13 yıllarında yaptığı fi-
zibilite çalışması esnasında eğer Leviathan gazı da 
LNG getirilebilirse yıllık işleme kapasitesi 10 milyon 
ton olan bir tesisin 9 milyar dolara kurulabileceği ve 
tesisin iyi para kazandıracağı ima ediliyordu. Ancak 
bu fırsat kaçırıldı!

İsrail’deki Leviathan sahasından çıkarılacak gazı 
bir boru hattıyla Afrodit sahasına kadar uzatıp bu-
rada Afrodit gazını da katıp Yunanistan’a ulaştırmak 
da bir opsiyon olarak ele alınıyordu. Ancak, 2000 
metre derinlikteki sularda döşenebilecek 22-24 inç-
lik bir boru hattıyla sadece yılda 8-10 bcm gaz taşı-
nabileceğinden LNG opsiyonu daha ağır basıyordu. 

AB boru hattı projesine destek veriyor
LNG projesinin ilk 5 milyon tonluk ayağının ran-

tabl olması için gereken gaz miktarının en az 170 
bcm bcm olması gerekliydi. Ancak Afrodit sahasın-
daki gaz miktarının 200 bcm’den 129 bcm seviye-
sine çekilmesi ayrıca ENI-Kogas konsorsiyumunun 
açtığı iki sondajda ticari miktarda gaza rastlanma-
ması ve Fransız Total şirketinin kendisine verilen iki 
parselde sondaj yapmaya değer bir hedef bulama-
masının yarattığı hayal kırıklıkları ve nihayet 2014 
yılı ve sonrasında uluslararası piyasalarda LNG fi-
yatlarının hızla düşmesi nedeniyle Vasilikos’ta yapıl-
ması düşünülen LNG tesisi yeni gaz sahaları keşfe-
dilene kadar rafa kaldırıldı. 

Bunun üzerine alternatif gaz ihraç projeleri ge-
liştirmeye başlayan GKRY yönetimi ve Afrodit sahası 
ortakları, Afrodit sahasını yaklaşık 1200 km uzunlu-
ğunda bir boru hattıyla Girit üzerinden Yunanistan’a 
bağlama projesi üzerinde yoğunlaşmaya başladı. 
Ancak East Med Gas Pipeline adı verilen bu projenin 
teknik, ticari, finansal ve politik nedenler yüzünden 
gerçekleştirilmesi Avrupa Birliği’nden alınan desteğe 
rağmen mümkün gözükmüyor. Buna rağmen proje, 
halen Avrupa Birliği Komisyonu’nun ortak ilgi proje-
si (PCI-Project of Common Interest) kapsamında ve 
özel bir şirket tarafından fizibilitesi hazırlanıyor. Dört 
milyon euro’ya yapılan çalışmanın yarısı Avrupa Bir-
liği tarafından karşılanıyor. Projenin yıllık toplam gaz 
taşıma kapasitesi 15,3 bcm olup, bunun 1 bcm’inin 
GKRY’ye, kalanın ise Yunanistan’a taşınması planlanı-
yor. Çok daha uygun olmasına rağmen gazın bir boru 
hattıyla Türkiye’ye getirilmesi opsiyonuna ise Kıbrıs 
problemi nedeniyle hiç sıcak bakılmadı. 

Diğer bir alternatif de Afrodit sahasındaki gazın 
bir boru hattıyla Mısır’a getirilmesi... Sonradan Shell 
tarafından satın alınan BG, Ekim 2014’de Güney Kıb-
rıs’ın hidrokarbon şirketi CHC ile Afrodit sahasındaki 
gazın Mısır’a getirilmesi konusunda müzakerelere 
başladı. Mart 2015’te GKRY’nin devlet şirketi olan 
CHC ile Mısır ulusal gaz şirketi Egas arasında Afro-
dit’ten Mısır’a bir boru hattı çekilmesi konusunda 
MoU imzalanmıştı. 

LNG projeleri de rafa kaldırıldı
Mısır ve GKRY arasında bugünlerde devam eden 

Afrodit sahasındaki gazın bir boru hattıyla Mısır’a 
getirilmesi konusundaki görüşmelerin yakın bir za-
manda sonuçlanarak nihai yatırım kararının bu yıl 
içinde alınması öngörülüyorsa da şu ana kadar so-
mut bir adım atılamadı. Çünkü gazın Mısır’a iletilme-
sinden sonra ne olacağı konusu henüz bir açıklık ka-
zanamadı. İki seçenek üzerinde duruluyor. Birincisi, 
gazın Mısır iç piyasasına satılması, ikincisi de gazın 
Mısır’da atıl duran iki LNG tesisinden birinde sıvılaş-
tırılarak uluslararası piyasalarda pazarlanmasıdır. 
Ancak LNG fiyatlarının önümüzdeki yıllarda da dü-
şük kalması beklendiğinden bu seçenek pek makul 
gözükmüyor. 

Benzer şekilde yüzer LNG ve yüzer CNG seçe-
nekleri de mali, teknik, finans unsurlarının da içinde 
yer aldığı bir çok zorluklar nedeniyle yakın gelecekte 
makul bir seçenek değildir. 
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Yukarıda bahsedilen ihracat projelerinin hiç biri 
gerçekleşmeyince Afrodit sahasındaki gazın bir 
boru hattıyla Kıbrıs’a getirilerek elektrik üretiminde 
kullanılması, gaz sanayinin geliştirilmesi ve hatta 
gazdan petrol elde etme gibi planlar da suya düş-
müş oldu. 

Kıbrıs sularında çakışan parseller 
Kıbrıs sularında yapılan hidrokarbon arama faa-

liyetlerinin Kıbrıs müzakerelerine yansımalarını tar-
tışmadan önce iki temel kavramın tanımı yapmakta 
fayda var. Birleşmiş Milletler 1982 Deniz Hukuku 
Konvansiyonu’na göre Münhasır Ekonomik Bölge 
(MEB) bir devletin 200 deniz mili boyunca ülkelere 
canlı veya cansız doğal kaynakların araştırılması 
ve işletilmesi, denize ilişkin genel araştırma yapma 
hakkı, deniz üzerine tesis inşa etme, denizaltı kab-
loları ve petrol boruları döşeme serbestliği tanıyor. 
Kıta sahanlığı ise bir devletin, karasularının başladı-
ğı hatlardan 200 deniz mili mesafeye olan kısımda, 
kara parçasının doğal uzantısı olan deniz yatağı ve 
toprak altı alanları içerir.

GKRY 2004 yılında çıkardığı bir kanunla Münha-
sır Ekonomik Bölgesi’ni belirledi. Mısır ile 17 Şubat 
2003 tarihinde ortay (medyan) hat ilkesi üzerinden 
MEB anlaşmasını imzalayan GKRY, Aralık 2013 ta-
rihinde de medyan hat boyundaki hidrokarbon kay-
naklarının ortak geliştirilmesi konusunda bir çatı 
anlaşması ve ayrıca gizlilik anlaşması imzaladı. 
Lübnan ile 17 Ocak 2007 tarihinde ortay hat ilkesi 
üzerinden anlaşma imzalayan GKRY, benzer şekilde 
17 Aralık 2010 tarihinde de İsrail ile MEB anlaşması 
imzaladı. Ancak GKRY’nin henüz Suriye ile yapılmış 
bir MEB anlaşması yok.

Türkiye, GKRY’nin deniz yetki alanlarını Mısır, 
İsrail ve Lübnan’la ortay hat çizgisine bağlı anlaş-
malarla belirlemesini GKRY’nin adadaki tek otorite 
olmadığı ve bu şekilde bir davranışın Kıbrıs Türkleri-
nin haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle tanımıyor. Tür-
kiye, GKRY hukuki ve fiili olarak adanın tümünü tem-
sil etmediğinden GKRY’nin tek başına Kıbrıs adına 
üçüncü şahıslarla anlaşma yapma yetkisi olmadığı-
nı savunuyor. Diğer taraftan KKTC yalnızca Türkiye 
tarafından tanınırken, Avrupa Birliği üyesi olan GKRY 
uluslararası camia tarafından adanın tek temsilcisi 
olarak kabul ediliyor. 

Deniz yetki alanları konusunda tarafların çatı-
şan görüşleri hidrokarbon aramalarının başlama-

sıyla daha da alevlenmiştir. 19 Eylül 2011 tarihinde 
GKRY’nin 12’ci parselinde sondaj çalışmalarının baş-
latılması üzerine 21 Eylül 2011 tarihinde New York’ta 
Türkiye ile KKTC arasında Kıta Sahanlığı Sınırlan-
dırma Anlaşması yapıldı. Akabinde KKTC Bakanlar 
Kurulu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na KKTC 
deniz yetki alanlarındaki 7 parselde petrol ve doğal 
gaz arama ruhsatı verdi ki bu parseller GKRY’nin 7 
parseliyle kısmen veya tamamen örtüşüyor. Ayrıca, 
GKRY’nin 1, 4, 5, 6 ve 7 nolu parselleri Türkiye’nin 
Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı ile örtüşüyor. Bu 
bölgeler aynı zamanda, Türkiye Petrolleri’ne verilen 
araştırma ruhsatı içinde yer alıyor. 

SONSÖZ
Eğer uygun bir ihracat pazarı bulunmaz ve 

gazı bu pazara ulaştıracak altyapı yapılmazsa 
Afrodit gazı, Kıbrıs sularında ticari miktar gaz 
içeren başka bir saha keşfedilene kadar olduğu 
yerde kalmaya devam edecek. Deniz yetki alanları 
konusunda tarafların çatışan görüşleri hidrokar-
bon aramalarının başlamasıyla daha da alevlendi. 
Taraflar arasında MEB ve kıta sahanlığı konuların-
daki anlaşmazlıklar sonucunda ortaya çıkan par-
sel çakışmaları, çeşitli kereler karşılıklı söz dalaşı 
ve notalara dökülmüş ve hatta sıcak anlar yaşan-
masına neden oldu. 

Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar son zaman-
larda daha da alevlendi ve Kıbrıs müzakerelerine 
doğrudan yansıdı. Örneğin, GKRY’nin ENI-Kogas 
korsorsiyumuna verdiği 9 nolu parselde Türkiye 
ve KKTC’nin itirazlarına rağmen sondaj çalışmala-
rına ara verilmeyince Türkiye Petrolleri, KKTC’yle 
yaptığı anlaşmaya dayanarak, ENI-Kogas konsor-
siyumunun sondaj yaptığı parselde sismik araştır-
maya başladı ve bunun üzerine Rum tarafı, 2014 
Temmuz’unda müzakere masasından kalktı. Mü-
zakereler 2015 Mayıs ayında tekrar başladı. 

GKRY’nin en son ihalesine Türkiye’nin kıta 
sahanlığı ile çakışan 6 numaralı parseli katması 
büyük olasılıkla yeni krizlere yol açacak. Kıta sa-
hanlığı meselesi Türkiye için bir ulusal güvenlik 
meselesi ve bu sorun halledilmedikçe Kıbrıs soru-
nu sorun olarak kalmaya devam edecek. 
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 ANALİZ   
Neşet Hikmet 

 �Hükümet, başta sanayiciler, esnaf ve işletmeciler 
olmak üzere tüm toplum kesimlerinin gerek ver-
gi dairelerine gerek Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
(SGK) olan borçlarını yeniden yapılandırma im-
kânı sundu. Yeniden yapılandırmayla vatandaş-
lara, kamuya olan borçlarını daha az tutarda ve 
kolay bir şekilde ödeme olanağı sağlandı. Yapılan 
yasal düzenleme ile yeniden yapılandırma kap-
samında Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı, SGK, il özel idareleri ve belediyeler başta 
olmak üzere kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının alacaklarını yapılandırılıyor.

Yasayla özellikle vatandaşların yurt dışındaki 
varlıklarını Türkiye’ye getirmeleri ve yurt içinde sa-
hip oldukları varlıkları da işletmelerine kaydetmele-
rine olanak sağlanırken varlık barışı düzenlemesi ile 
önümüzdeki dönemde Türkiye›ye önemli miktarda 
kaynak getirilmesi hedeflendi. Bu düzenlemeyle va-
tandaşların Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, ÖTV, 
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hangi vergi türü olursa 
olsun, yeniden yapılandırma kanunu ile taksitle ve 
daha az tutarda ödeme imkanı getirildi. Bir vergi ce-
zası borcu olan, yani bir vergi aslına bağlı olan vergi 
cezalarının tamamen kaldırılırken, gecikme faizi 
ve gecikme zamlarının da tahsilinden vazgeçiliyor. 
Bunun yerine yurt içi ÜFE oranı üzerinden çok daha 
düşük oranlarda ilave bir tutar alınması planlanıyor.

3 milyon işverenin SGK borcu var
Vergi dairelerine borcu olan, 3.9 milyon adedi bin 

liranın altında MTV borcu olmak yaklaşık 6,3 milyon 
vatandaşın kanun hükmünden yararlanması planla-
nırken kanun kapsamında trafik para cezası borcu 
bulunan 4,2 milyon vatandaş bulunuyor.

Vergilendirmede 
yeniden yapılanma 

dopingi
Hükümet tarafından iş dünyasının yükünü 
azaltmak ve kamunun gelirlerini artırmak 
amacıyla bir süredir çeşitli önlemler alınıyor. 
Vergi affı ve varlık barışı bu adımların en 
önemlileri. Deloitte tarafından hazırlanan 
raporda söz konusu düzenlemelerin 
ayrıntılarına ve satır aralarına dikkat çekiliyor...
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Yapılandırmadaki önemli kalemlerden biri de 
Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçlar. 
SGK’ya borçlu yaklaşık 3 milyon işveren var. Bir de 
işveren olmayıp çeşitli şekillerde SGK’ya prim öde-
yen vatandaşlar bulunuyor. Bunların yaklaşık borcu 
57,4 milyar lira. Yine Genel Sağlık Sigortası’ndan 
(GSS) da 5,9 milyon kişinin 10,3 milyar lira GSS prim 
borcu var. Bu kanun kapsamında vatandaşların 67 
milyar lira tutarındaki prim borçları da yapılandırma 
imkanına kavuşuyor. 

Yeniden yapılandırma ve varlık barışı 7 
daldan oluşuyor
1. Kesinleşmiş alacaklar
2. Kesinleşmemiş ve dava safhasında olan alacaklar
3. İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergiler 
4. Pişmanlık ya da kendiliğinden yapılan beyanlar 
5. Stok ve kayıt düzeltmelerine yönelik düzenlemeler 
6. Varlık barışına yönelik düzenlemeler
7.  Matrah ve vergi artırımına yönelik düzenlemeler 

Kesinleşmiş alacaklar için temel olarak 30 Ha-
ziran 2016 tarihi dikkate alınacak. Vergilerde, vergi-
lendirme dönemi beyanname verme süresi  bu ta-
rihten önce olanlar esas alınacak. 

 �Vergiler (MTV, emlak vergisi, harçlar, vb.) için ta-
hakkuk tarihi, 
 �Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları 
(vergi ziyaı cezası) için vergilendirme dönemi, 
 �Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları (usulsüz-
lük ve özel usulsüzlük cezaları) için tespit tarihi, 
 �Diğer amme alacakları için vade tarihi, 
 � İdari para cezaları için karar verme tarihi 30 Hazi-
ran 2016’dan önce olanlar kapsama giriyor.

Düzenleme ile  affedilecekler
 �Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların (vergi 
ziyaı) ya da idari para cezalarının tamamı,
 �Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan yüzde 
50’si 
 � İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen 
vergi cezalarının kalan yüzde 50’si
 �Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi 
gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vaz-
geçilecek. 

Ödenecek tutarlar
 �Vergi / gümrük vergisi asıllarının tamamı,
 �Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük 
ve özel usulsüzlük cezaları) yüzde 50’si,

 � İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen 
vergi cezalarının yüzde 50’si 
Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası 

yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar öde-
necek. Yapılandırmaya konu alacaklara ilişkin faiz, 
gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacak-
ların tamamının tahsilinden vazgeçiliyor. Bunların 
yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutar tahsil edilecek. Yasa kapsamın-
da hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içe-
risinde tamamen ödenmesi halinde, fer’i alacaklar 
yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca yüzde 50 indi-
rim yapılacak. 

Bu Kanunun yayım tarihinden önce Vergi Usul 
Kanununun uzlaşma hükümlerinden yararlanılma-
sı üzerine kesinleşmiş; ancak henüz ödeme süresi 
geçmemiş borçlular Kanun hükmünden faydala-
nabilecek. Bu borçlular, uzlaşma sonucu tahakkuk 
eden vergi ve ceza tutarları ile hesaplanan gecikme 
faizleri dikkate alınarak Kanun hükümlerinden ya-
rarlanabilecekler. 

Vergi mahkemesinde dava açılmış ya da dava 
açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re’sen 
veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük 
vergilerine ilişkin tahakkuklarda:

 �Vergi/gümrük vergisinin aslı yüzde 50’si ödene-
cek, kalan kısmın tahsilinden vazgeçilecek.
 �Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası 
ve gecikme zamlarının tamamının tahsilinden 
vazgeçilecek.
 �Vergi aslına bağlı olmayan cezaların tamamının 
tahsilinden vazgeçilecek. 
 �Kanunla, 
 �Vergi mahkemesinde dava açılmış ya da dava 
açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, 
re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile 
gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar vergi aslı-
na bağlı olmayan cezalar.
 � İtiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya 
da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da 
karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya bu 
yola başvurulmuş olan ikmalen, re’sen veya ida-
rece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergi-
lerine ilişkin tahakkuklar.
 �Uzlaşma aşamasında bulunan tarhiyatlar hakkın-
da da ayrıntılı olarak düzenlemeler yapıldı.
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varlık barışı
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul 

kıymet ve sermaye piyasası araçlarını, bu madde-

deki hükümler çerçevesinde 31 Aralık 2016 tarihine 

kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz 

konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Ge-

lir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukla-

rı, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtla-

rında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet 

ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazla-

rını, 31 Aralık 2016 tarihine kadar, dönem kazancı-

nın tespitinde dikkate almaksızın, kanuni defterlere 

kaydedebilecekler. Bu takdirde, söz konusu varlıklar 

vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir 

kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden 

çekilebilecek.

Kayıt işlemlerinde sınırlayıcı bir düzenleme ön-

görülmüyor. İşletmelere, sermayeye ilave etme, özel 

fon hesabında tutma veya işletme borçlarının öden-

mesinde kullanma konusunda ihtiyarilik sağlanıyor. 

Bu varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, 

gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından 
gider veya indirim olarak kabul edilmeyecek.

Varlıklar sermayeye dahil edilmezse vergi de yok 
Kanuni defterlere kaydedilen varlıklar, yurt dı-

şında bulunan banka veya finansal kurumlardan 
kullanılan ve düzenlemenin yürürlük tarihi itibarıy-
la kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin, en geç 
aynı tarihe kadar kapatılmasında kullanılabilecek. 
Bu takdirde, borcun defter kayıtlarından düşülmesi 
kaydıyla, ödemede kullanılan varlıkların Türkiye’ye 
getirilme şartı aranmaksızın bu düzenlemeden ya-
rarlanılabilecek. 

Varlık barışında bildirilen veya beyan edilen iş-
lemler dönem kazancının tespitinde dikkate alın-
mayacak. Diğer bir anlatımla bu varlıklar için vergi 
alınmayacak. Kanuni defterlere kaydedilen varlık-
ların, sermayeye ilave edilmemiş olması kaydıyla, 
işletmeden çekilmesi kar dağıtımı sayılmayacak ve 
bu nedenle gelir ve kurumlar vergisi tarhiyatı yapıl-
mayacak. 

BEYAN YETERLİ OLACAK

Bildirim veya beyanda bulunanlarla bunların kanuni temsilcileri hak-
kında, başkaca bir nedenle gerekli olması hali saklı kalmak üzere sırf 
bu beyanın yapılmış olmasından dolayı ve bu beyandan hareket edile-
rek, hiçbir şekilde herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya 
kovuşturma yapılmayacak ve idari para cezaları uygulanamayacak.  
Kanun hükmünden yararlanmak için kanunun yayımlandığı tarihi izle-
yen ikinci ayın sonuna yani ekim ayı sonuna kadar ilgili kuruma başvu-
rulması gerekiyor. Bu başvuru tarihi, işletme kayıtlarının düzeltilmesi 

için kasım ayı, varlık barışı için ise 2016 yılı sonuna kadar devam 
edecek.  

Vergi affı ve varlık barışını Maliye Bakanı Naci Ağbal açıkladı



50 • Eylül 2016

 İNOVASYON   
Esen Erkan 

 �Elektrikli araba kullanıcılarının uzun mesafeler-
de seyahat ederken en büyük sıkıntısı, şüphe-
siz şarjlarının ne kadar süre dayanacağı. Menzil 
kaygısı ile ilgili bu korkuları azaltmak için çalı-
şan otomotiv mühendisleri, ABD standartlarında 
315 mil menzille büyük bir başarıya imza atmış 
görünüyor. Kısa bir süre önce Model S Sedan ve 
Model X Spor araçlarının yeni sürümlerini tanı-
tan Tesla, akülerin enerji yoğunluğunu artırarak 
pil kapasitesini 90 kilovat-saatten (kwh) 100 ki-
lovat-saate çıkarttıklarını açıkladı.
Yeni geliştirilen 100 kilowat saatlik batarya sa-

yesinde Model S, sıfırdan saatte 96 kilometre hıza 
2,5 saniyede ulaşıyor. Bu hız aynı zamanda 483 kilo-
metre üzerinde mesafeyi tek şarjla kat edebilen ilk 
elektrikli otomobil olması anlamına geliyor. 5 yetiş-
kin ve 2 çocuk kapasitesine sahip olan Model S araç 
sahipleri, anahtar teslimi henüz yapılmamış ya da 
aracı hali hazırda kullanan olarak, 10-20 bin dolar 
arasında bir fark ödemesi ile yeni P100 model ba-
taryaya sahip olabiliyor.

Ferrari’den daha hesaplı!
Tesl’nın CEO’su Elon Musk yakında zamanda 

katıldığı bir konferansta, Model S P100D‘nin Ludic-

rous modunda 0 km/h’den 10 km/h hıza sadece 2,5 
saniye içerisinde çıkacağını açıkladı. Musk, otomo-
bil endüstrisinin geleceğinde bir dönüm noktasına 
gelindiğini vurgularken şirketin kendi sitesinde ya-
pılan açıklamada, P100D modelinin dünya üzerinde 
üretim hattına sahip en hızlı üçüncü otomobil ol-
duğu belirtiliyor. İlk iki sırada yer alan LaFerrari ve 
Porsche 918 Spyder ile karşılaştırıldığında, Model 

Milyon dolarlık araçlara inat, en hızlısı Tesla’dan geliyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla Motors, tek şarjla 315 mil (507 
kilometre) yol kat edebilen yeni pil teknolojisine sahip elektrikli 
araçları ile bir ilke daha imza attı. Bağımsız bir otomobil üreticisi 
olarak ünlenen Tesla’nın CEO’su Elon Musk, yeni model Ludicrous 
P100D’yi şu sözlerle duyurdu: Dünyanın en hızlı otomobilini 
yapıyoruz 



Eylül 2016 • 51

▶ Güneş enerjisi üretimini ucuzlatacak buluş

Güneş enerjisi üretimini ucuzlatacak buluş
Xerox PARC’ın geliştirdiği sıvı alaşımdan çip 
basan baskı cihazı, Massachusetts Teknoloji 
Enstitüsü’nün MIT Technology Review isimli 
teknoloji portalında, güneş enerjisi panellerinin 
daha uygun maliyetlere üretilebilmesini 
sağlayacak Xerox buluşu olarak tanıtıldı.

 �Dünyanın en büyük teknoloji ve iş süreçleri yöne-
timi şirketlerinden Xerox’un ünlü AR-GE labora-
tuvarı Xerox PARC, baskı cihazlarında kullanılan 
mürekkepler gibi sıvı formda olan ve basıldığın-
da katılaşarak elektronik bir devre işlevi görecek 
çipler üreten bir baskı cihazı geliştirdi. ARPA-E’nin 
Mikro Ölçekte Optimize Edilmiş Güneş Pilleri Prog-
ramı (MOSAIC) kapsamında güneş enerjisi panel-
lerinin daha verimli, hafif ve uygun maliyetli bile-
şenlerden üretilmesinde kullanılacak baskı cihazı, 
potansiyel getirileriyle bilim ve teknoloji dünyasın-
da da büyük heyecan uyandırdı.

Süper güneş panelleri geliyor
MIT’nin aylık bilim teknoloji dergisi MIT Techno-

logy Review’un teknoloji portalında yayınlanan “Sü-
per Güneş Panelleri için bir Xerox makinesi” (A Xerox 
Machine for Super Solar Panels) başlıklı makalede, 
Xerox PARC’ın üç yıl içinde tamamlanması beklenen 
projesi ile daha az malzeme ve güneş paneli kullanı-
larak aynı oranda veya daha yüksek miktarda ener-
ji elde edilebileceği vurgulandı. Xerox’un çip basan 
baskı cihazı, yalnızca güneş panellerinde değil, önü-

müzdeki yıllarda her türlü teknolojik cihazın üreti-
minde de kullanılabilecek denildi.

MIT Technology Review, günümüzde güneş paneli 
üretiminde geleneksel silikon sistemler kullanıldığı-
nı ve bu yöntemin oldukça masraflı olduğunu söylü-
yor. Teknoloji portalına göre, bu uygulama şekli kab-
lo döşeme ve tesisat kurulum işlemlerinden dolayı 
önemli ölçüde gider yaratıyor ve güneş panellerinin 
yaygınlaşmasını önlüyor. Xerox PARC’ın teknolojisi-
nin ise daha büyük ölçekte enerjiyi daha az malze-
me, daha uygun maliyet ve daha verimli bir şekilde 
üretebildiğini söylüyor.

Sıvı formda basılan elektronik devreler
Basılı elektronikler (printed electronics) konusu 

üzerinde uzun yıllardır çalışan Xerox PARC’ın sıvı bir 
alaşımdan elektronik devre basabilen baskı cihaz-
ları, kağıdın üzerine mürekkep basma teknolojisine 
benzer bir modelle çalışacak. Bu yazıcıda kullanıla-
cak sıvı mürekkep, elektronik devreleri oluşturacak 
sıvı formdaki çipler olacak. İçinde kum tanesi bü-
yüklüğünde milyonlarca çip bulunan bu sıvı alaşım, 
hafif ve katlanabilir yüzeylerin üzerine kusursuz bir 
şekilde basılarak, güneş enerjisi üretecek milyon-
larca minik solar hücrelere dönüşecek. Sıvı alaşım 
yazıcıları ile basılacak elektronik devrelerin kullanı-
lacağı güneş enerjisi panelleri sayesinde çok daha 
fazla miktarda enerji daha ucuz, daha uzun ömürlü 
ve kolayca üretilebilecek.

S P100D‘nin ekonomik açıdan daha ulaşılabilir ve 
elektrikli olduğu ayrıca daha büyük kapasiteye sahip 
olması ön plana çıkıyor. 

Elektrikli araçlar, düşük benzin fiyatları nedeniyle 
yavaş hızda ilerliyor gibi görünse de milyon dolarlık 
markalara karşı duruşları bile takdir edilesi. Musk, 
elektrikli araçlara olan talebi enerji fiyatlarına bağlı 
olmaksızın artırmak ve ucuz ve çekici bir pazar ol-
mak istediklerini vurguluyor. Tesla, 2017 yılı başında 
Model 3 adlı ürünü de daha ucuza satmayı hedefli-
yor. Tesla’nın en düşük fiyatlı elektrikli otomobili şu 
anda yaklaşık 66 bin dolardan başlıyor. Model S’in 
fiyatı 70 bin, Model X’in ise 80 bin dolardan başlıyor. 

Tesla Model P100D‘nin 134 bin 500 dolar, SUV mode-
linin ise 135 bin 500 dolardan satışa çıkacağı tahmin 
ediliyor. 

NASDAQ borsasında işlem gören halka açık bir 
şirket olan Tesla, tarihinde ilk defa 2013 birinci çey-
reğinde hissedarlarına kar payı dağıttı. Tesla’nın 
tamamen elektrikli ilk spor otomobil üretimi Tesla 
Roadster ve şirketin ikinci aracı ise Model S... Tam 
elektrikli lüks sedan otomobil olarak da bilinen 
Model S’i, Model X ve Model 3 izliyor. 2016 haziran 
ayındaki son verilere göre, 2008 yılındaki ilk Tesla 
Roadster’in teslimatından bugüne yaklaşık 140 bin 
elektrikli araç satışı yapıldı.
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 �Ağustos 2016 döneminde dikkat çeken değişik-
likler elektrik piyasası tüketici cephesinde ger-
çekleşti. 4 Ağustos 2016 tarihli ve 29791 sayılı 
Resmi Gazete’de Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu tarafından yayımlanan değişiklik yönet-
meliği, hali hazırda yürürlükte olan Elektrik Pi-
yasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin birçok 
maddesinde güncelleme getirdi. Güncellemelere 
genel izlenimim, tüketici memnuniyeti ilkesinin 
düzenlemeler kapsamında da somutlaştığı ay-
rıca operasyona giderek netlik kazandırılmakta 
olduğu yönünde.  

Son kaynak tedariği 
Bilindiği üzere, yönetmeliğin “Son Kaynak Tedari-

ği Kapsamında Perakende Satış Sözleşmesinin İm-
zalanması” başlıklı 10’uncu maddesinde son kaynak 
tüketicilerinin görevli tedarik şirketi ile imzalaya-
cakları perakende satış sözleşmesine ilişkin husus-
lar düzenlendi. Değişiklik yönetmeliğiyle söz konusu 
maddeye yeni bir fıkra eklenerek, olası bir sözleşme 
imzasının gecikmesi durumunda, son kaynak tüketi-
cisinin gerçekleştirdiği tüketime ilişkin, görevli teda-
rik şirketine karşı ödeme yükümlülüğünün ortadan 
kalkmadığı hususu vurgulandı. 

Buradaki değişiklik gerekçesinin “Elektriğin Ke-
silmesi ve Kesilmiş Olan Elektriğin Yeniden Bağlan-
ması” başlıklı 16’ıncı maddede yapılan değişikliğin 
de zemini olduğunu görüyoruz. Zira maddenin, “İkili 
anlaşma ile elektrik enerjisi ve/veya kapasite satın 
almakta olan bir serbest tüketicinin; 

a) İkili anlaşmasının sona ermiş olması,
b) Sona erme tarihi itibarıyla serbest tüketicinin 

elektriğinin kesilmiş olması,
durumunda, serbest tüketicinin ilgili görevli te-

darik şirketi ile perakende satış sözleşmesi yapma 
tarihine kadar, söz konusu tüketici son kaynak teda-
riğinden yararlandırılmaz” fıkrası kaldırıldı. 

Borçtan dolayı tüketicinin elektriğinin 
kesilmesi

Bu madde kapsamına, kaldırılan fıkra yerine, 
tüketicinin borcunun kaynağına göre elektriğinin 
kesilmesi hususuna değiniliyor. Yeni fıkraya göre, 
tüketicinin ikili anlaşmalardan kaynaklı borçlarına 
istinaden elektrik enerjisinin kesilemeyeceği; diğer 
yandan tedarikçi değiştirmiş olsa dahi perakende 
satış sözleşmesine ilişkin borçlarından dolayı elekt-
rik kesintisi yapılabileceği belirtiliyor. 

Tüketim bedelinin taksitlendirilmesi
Yönetmeliğin “Tüketim Miktarının Tespiti” başlıklı 

11’inci maddesinin, “Tüketim miktarının tespiti, oku-
ma ve fatura dönemleri” olarak madde adı değiştir-
diğini ve kapsamında da operasyona yönelik hüküm-
ler eklediğini görüyoruz. 

Taksitlendirme konusunda, limit teşkil eden süre 
olan 6 ay, 3 ay olarak değiştirildi. Şayet elektrik sa-
yacının, tüketiciden kaynaklanan bir nedenle okuna-
mama durumu varsa ve bu nedenle fatura dönemi 
3 ayın üzerine çıkıyorsa, bu durumun belgelendiril-
mesi halinde tüketici taksitlendirme imkanından ya-
rarlanamayacak. 

Söz konusu değişiklikle dağıtım şirketinin sayaç 
okuma operasyonuna yönelik netlik kazandıran ila-
veler görüyoruz. Dağıtım şirketi tarafından her tak-
vim ayında 1 kere, en az 25 en fazla 35 gün periyot-
larda sayaç okuması yapılacak.  Ayrıca şayet serbest 
tüketicinin talebi olursa dağıtım şirketi tarafından 
okuma bildirimi bırakılacak. Bu bildirimde olması 
gereken bilgi ve veriler eklenen fıkra ile yönetme-
likte belirtiliyor. 

Mesken abonelerinin borcuna ilişkin yasal 
işlem başlatılması 

Yönetmeliğin “Zamanında Ödenmeyen Borçlar” 
başlıklı 15’inci maddesine eklenen fıkrayla düzen-

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri 
Yönetmeliği güncellendi

Ağustos ayında güncellenen Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği hem 
dağıtım şirketleri hem de tüketiciler açısından birçok yenilik getiriyor. Yapılan 
değişiklikler tüketici memnuniyeti ilkesinin somutlaştığını gösteriyor
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▶ Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği güncellendi

lemeye tabi tarife ile görevli tedarik şirketinden 
elektrik enerjisi tedarik eden mesken abonelerinin 
zamanında ödenmeyen borçları için yasal işlem 
başlatabilmek için gerekli koşullar tanımlanıyor. 
Yasal işlem başlatılması için borcu olan tüketicinin 
mevcut durumunda;

 î Elektriğinin fiilen kesilmiş olması,
 î Sözleşmesinin feshedilmiş olması
 î Güvence bedelinin borçlarına karşı mahsup edil-
miş olması gerekiyor. 
Aksi halde başlatılan yasal işlemler sonlandırı-

larak oluşan masraf ve giderler aboneden talep edi-
lemez. 

Güvence bedelinin iadesi 
Değişiklik yönetmeliği, yürürlükteki yönetmeliğin 

“Güvence Bedelinin İadesi” başlıklı 37’nci madde-
sine yaptığı ilavelerle bir nevi operasyona yönelik 
netlik getiriyor. Bilindiği üzere, yürürlükteki madde 
uyarınca sözleşmenin feshi, sona ermesi veya eski 
sayacın ön ödemeli sayaçla değiştirilmesi durumla-
rında güvence bedelinin iadesi gündeme geliyor. 

İade işlemi için güvence bedelinin tespiti sırasın-
da, olası ihtimaller de gözetilerek aşağıdaki düzen-
lemeler yapıldı. 

 î Aboneye ilişkin olarak, görevli tedarik şirketinin 
işletme kayıtlarından sonuç alınamaması ya da 
güvence bedeli makbuzunun bulunmaması duru-
munda, aboneliğin güvence bedeli alınmadan ya-
pılmış olduğuna dair de bir bulgu yoksa, tüketim 
yerinin işletme kayıtlarındaki bağlantı gücü ve 
abonelik başlangıç tarihi dikkate alınarak güven-
ce bedeli tespit işlemi yapılır.  

 î Bağlantı gücü ve/veya abonelik başlangıç tarihi 
bilgisinin de kayıtlarda bulunmadığı durumlarda, 
tüketim yerinin mevcut bağlantı gücü ile abone-
liğin başlangıcındaki birim bedeller göz önünde 
bulundurularak tespit edileceği belirtiliyor. Abo-
nelik başlangıç tarihi tespit edilemiyorsa, böyle 
durumlarda 31/12/2006 tarihi, abonelik başlan-
gıcı olarak kabul edilecektir. 
Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği üzerinde çalış-

malar bununla da bitmedi, 22 Ağustos tarihinde 
EPDK tarafından bir taslak düzenleme yayımlandı. 
Beraberinde de söz konusu yönetmeliğin “Tüketici 
Hizmetleri Merkezi” başlıklı 17’nci maddesi uyarın-
ca hazırlanan “Elektrik Dağıtım Şirketleri ile Görevli 
Tedarik Şirketleri Çağrı Merkezleri Hizmet Kalitesi 

Standartlarına İlişkin Usul ve Esaslar” Taslağı da 
yayımlandı. Her iki Taslak da 5 Eylül’e kadar piyasa 
oyuncularından görüş bekliyor. O halde taslak hü-
kümler uyarınca ne gibi önemli değişikliklerin gele-
ceğine bakalım: 

İmtiyazlı tüketiciler
Yeni taslakla yönetmeliğe eklenmesi önerilen 

“Tüketicilerin Korunması” başlıklı madde ile dağıtım 
şirketlerinin ve görevli tedarik şirketlerinin operas-
yonlarında bir öncelik maddesi açılmış oluyor. Bu 
doğrultuda, elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, 
solunum cihazı ve benzeri mahiyette cihazlara ba-
ğımlı olan ve destekleyici belgelere sahip tüketicile-
re ait abonelikler dağıtım şirketleri tarafından kayıt 
altına alınacak; planlı ya da plansız elektrik kesinti-
leri söz konusu olduğunda bu abonelikler öncelikle 
haberdar edilecek. 

Bu aboneliklerin borcundan dolayı elektriği kesi-
lemeyecek ve borcun ödenmesine yönelik taksitlen-
dirme yapılacak. 

Çağrı merkezi hizmet kalitesi
Taslak metinde söz konusu yönetmeliğin “Tüke-

tici Hizmetleri Merkezi” başlıklı 17’nci maddesinin 
2’nci fıkrasına çağrı merkezi hizmet kalitesi stan-
dartlarına ilişkin usul ve esasların kurul kararı ile 
belirleneceği ifadesi eklenerek, bu taslak usul ve 
esaslar metni “Elektrik Dağıtım Şirketleri ile Görevli 
Tedarik Şirketleri Çağrı Merkezleri Hizmet Kalitesi 
Standartlarına İlişkin Usul ve Esaslar” adı ile yayım-
landı. 

Böylece dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şir-
ketlerinin faaliyet konularına ilişkin sahip oldukları 
çağrı merkezlerinin, sahip olması gereken asgari 
koşullar belirtilerek, hizmet kalitesi göstergeleri be-
lirlenmiştir.  

Söz konusu bu usul ve esaslar taslağı ile, çağrı 
merkezlerine ilişkin sadece kapsam belirlenmedi 
aynı zamanda oluşturulan bu kapsam sınırı içinde 
yürütülecek çağrı merkezi operasyonunun çıktıları-
nın izleneceğine de dair hükümlere yer verildi. Bu 
doğrultuda, dağıtım şirketlerine ve görevli tedarik 
şirketlerine, her yıl Kurum’a rapor sunma, çağrı 
merkezi kalite göstergelerine ilişkin gerçekleşme-
lerin iletilmesi, tüketici şikayetlerinin kaydının tu-
tulması ve EPDK’ya sunulması gibi sorumluluklar 
getiriliyor. 
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 YÖNETİM & İK   

 �Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araş-
tırmaya göre, haftada 70 saat veya daha fazla 
çalıştığınızda, düşen verimlilik nedeniyle 55 saat 
çalışan kişi ile aynı miktarda iş yapmış oluyor-
sunuz. Çalışma hayatınızda dengeyi sağlamak ve 
verimli bir iş hayatına geçiş yapmak ise özellikle 
hafta sonlarınızı iyi değerlendirmekten geçiyor. 
Araştırmanın sonuçları, daha verimli bir çalışma 
haftası için hafta sonlarını rahatlatıcı ve size özel 
faaliyetler ile geçirmeniz gerektiğini gösteriyor. 
Aşağıdaki liste, başarılı insanların hafta sonla-
rında dengeyi nasıl sağladıklarını ve pazartesiye 
yüzde 110 verimle başladıklarını gösteren taktik-
leri içeriyor.

1. İletişimden koparlar: Listedeki en önemli 
hafta sonu stratejisi iletişimin kesilmesi. Cuma 
akşamından pazartesi sabahına kadar size 
ulaşmanın elektronik yollarını kapatmazsanız, 
o zaman işe 2 günlük ara vermenizin de bir 
anlamı kalmıyor. 7 gün 24 saat ulaşılabilir biri 
olmak, yeniden odaklanmak ve güç kazanmak 
için ihtiyaç duyduğunuz enerjiye ulaşmanıza 
engel olur ve iş stresini üzerinden atmanız 

mümkün olamaz.
2. Gündelik işlerini 

minimize eder-
ler: Evdeki işleri 
hafta sonuna er-
telemek gibi kötü 
bir alışkanlık 
pek çoğumuz-
da var. Oysa 
gündelik işle-
ri tamamen 
hafta sonuna 
devrettiğimiz her durumda, dinlenmenin önü-
nü kesmiş oluyoruz. Daha da kötüsü tüm bun-
ları yaparken aslında tüm hafta sonumuzdan 
vazgeçiyor ve 7 günlük bir çalışma haftasının 
içine düşmüş oluyoruz. Bunu önlemek için ça-
lışma günlerinizde yaptığınız gibi işleri hafta 
sonunda da planlamak gerekiyor. Belirlenen 
süre içinde yapmanız gerekenleri tamamla-
mak mümkün olmazsa, ilerleyen hafta sonu 
için yeni bir planlama yapılabilir.

Daha az çalışarak 
başarılı olmak 
mümkün mü?

Başarılı bir iş hayatı için tüm saatlerinizi işinize adamanın pek bir anlamı yok. Başarının sırrı, 
işinize ve özel hayatınıza ayıracağınız saatleri verimli kullanmaktan geçiyor. Araştırmaya 
göre, bir çalışma haftasının toplamda 50 saati geçtiği her durumda, saat başı verimlilik 
belirgin şekilde düşüyor. 50 saatin üzerine çıkılan her saatte daha fazla çalışmanın hiçbir 
anlamı kalmıyor; çünkü aynı miktarda işi bitirmek için sadece saatler uzuyor
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▶ Daha az çalışarak başarılı olmak mümkün mü?

3. Fikirlerini yansıtırlar: Haftalık yansıtma, iyi-
leşme için güçlü bir araçtır. Sektörünüzü, or-
ganizasyonunuzu ve işinizi şekillendiren büyük 
güçleri düşünmek için hafta sonunuzu kulla-
nın. Pazartesinin iş yoğunluğu ve cumanın dik-
kat dağıtıcı etkileri olmadan yepyeni bir ışık ile 
iş hayatınızı değerlendirin. Önünüzdeki hafta 
için iş etkinliğinize yönelik zihinsel yaklaşımlar 
geliştirmek verimliliğinizi artıracaktır.

4. Egzersiz yaparlar: Hafta içinde egzersiz yap-
mak pek mümkün değil. Buna vakit bulama-
yanlar için her hafta sonu 48 saatlik süre mev-
cut. Günde en az 10 dakika boyunca hareket 
egzersizleri yapmak vücudunuzda yatıştırıcı 
bir etki yaratır ve stresin serbest bırakılması-
nı sağlar. Egzersiz aynı zamanda yeni fikirler 
üretmenin de en harika yoludur. Yenilikçi ve 
başarılı pek çok insanın yaratıcılık kıvılcımları 
saçarak dışarılarda bir yerde egzersiz yaptığı-
na tanık olmanız mümkün.

5. Bir tutkuyu takip ederler: Hafta sonlarında 
tutkulu olduğunuz şeylerin peşinden gitmek 
olumlu etki yaratabilir. Stresten kaçmak ve 
yeni düşünme yolları bulmak için zihninizi tut-
kulu olduğunuz yönlere açmak harika bir yol-
dur. Müzik, okuma, yazma, resim ya da çocuk-
larınız ile saklambaç oynamak... Önünüzdeki 
hafta boyunca farklı düşünsel yapılar geliştire-
rek rahatlamanıza imkan verecek etkinlikler-
den bazıları olabilir.

6. Aile ile kaliteli zaman geçirirler: Eğer dinlen-
mek ve yeniden enerji elde etmek istiyorsanız, 
hafta sonunda ailenizle birlikte kaliteli zaman 
geçirmek esastır. Hafta içi sürekli bir koştur-
maca içinde olduğunuzdan aileniz ile kaliteli 
zamanların kaçma ihtimali yüksek; ama bunun 
hafta sonu olmasına kesinlikle izin vermeyin. 
Çocuklarınızı alıp parka gidin, eşinizle en sev-
diğiniz restoranda yemek yiyin, anne babanızı 
ve kardeşlerinizi ziyaret edin ya da arkadaş-
larınıza vakit ayırın. Göreceksiniz, siz de tüm 
bunları yapmaktan çok memnun hissedecek-
siniz.

7. Küçük çaplı maceralar planlarlar: Konsere, 
tiyatro oyununa, sinemaya bilet alın. Bir koşu 
bandı üzerinde koşmaktansa, bir yerlere gidin 

ve doğa yürüyüşleri yapın. Daha önce yapma-
dığınız ya da uzun süredir yapamadığınız şey-
ler için küçük planlarınız olsun. Araştırmalar, 
bir aktiviteyi zevkli kılan şeyin; aslında iyi ola-
bileceğini tahmin ettiğiniz zamandan itibaren 
başladığını gösteriyor. Unutmayın, cumartesi 
günü için planladığınız ilginç bir şey varsa, bu 
plan tüm hafta boyunca ruh halinizi önemli öl-
çüde iyileştirecektir.

8. Hep aynı zamanda yataktan kalkarlar: Haf-
ta sonu sabahları, uykunuzu almak için en iyi 
fırsat olarak görülebilir. Eğer hafta içinde dü-
zenli olarak uyandığınız saati hafta sonunda 
ötelerseniz, geçici iyi hissetme halinin bir yan-
dan vücut ritminizi bozduğuna, bir yandan da 
moralinizin düşmesine ve yorgun hissetmeni-
ze yol açtığına tanık olabilirsiniz. Beyin eğitime 
hazır bir şekilde, uyanmanız gereken süre ile 
uyumlu hareket etmeye odaklanır ve bu süre 
değiştiğinde tüm ritimler bozulur. Bazen çalar 
saatinizin çalmasından çok kısa bir süre önce 
uyanmanızın nedeni de beyninizin uyanmak 
için önceden bu süreye odaklanmış olmasıdır. 
Pazartesi günü daha üretken olmak istiyorsa-
nız, uykunuzu hafta sonu da aynı miktarda ve 
zamanda almaya çalışın.

9. Sabahları kendi zamanları olarak görürler: 
Hafta sonları sabahları kendinize vakit ayır-
mak bazen zorlaşabilir. Sabah ilk iş olarak tut-
kulu olduğunuz bir faaliyete girişmek ise mutlu 
olmanızı ve zihin temizliğini sağlar. Bu yöntem 
hafta içerisinde kendinizi zorlayarak kalktığınız 
zamanlarda da ritminizi mükemmelleştirmek 
için harika bir yoldur. Zihin, uyandığınızdan 2-4 
saat içerisinde zirvede olur. Sabah erken kal-
kıp egzersizler yaptıktan sonra oturup zihinsel 
bir şeylerle meşgul olduğunuzda zihninizin 
yüksek performansına şahit olacaksınız.

10. Yaklaşan hafta için hazırlanırlar: Hafta sonu, 
yaklaşan haftayı planlamak için de güzel bir 
zamandır. En fazla 30 dakikalık bir planlama 
ile verimlilik ve düşük stres açısından önemli 
kazanımlar elde edebilirsiniz. Bir plan içinde 
hareket ettiğinizde haftanızı çok daha “yöneti-
lebilir” hissedersiniz çünkü tek yapmanız ge-
reken önceden yaptığınız plana odaklanmaktır.
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 �2016 yılı Ocak-Haziran döneminde, öngörülen top-
lam sabit yatırım tutarı 44.8 milyar TL olan toplam 
2 bin 908 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendi. 
44.8 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 
18.7 milyar TL’si enerji sektörüne, 9.9 milyarı hiz-
metler, 12.7 milyarı imalat sektörüne ve 3.5 milyar 
TL’si de madencilik sektörüne verildi. 
2 bin 908 adet yatırım teşvik belgesinin 2 bin 

800’ü yerli firmalar, 108’I ise yabancı sermayeli fir-
malar tarafından alındı. Yerli firmalar için düzenle-
nen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tuta-
rı 38 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar 
için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit 
yatırım tutarı 6.8 milyar TL oldu. 

Haziran verilerine göre 2 bin 908 adet belgenin 
2 bin 214 adedi komple yeni yatırım, 515 adedi tev-
si, 179 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan 
oluştuğu görülüyor. 44.8 milyar TL’lik toplam komple 
yeni yatırım, 7.7 milyar TL’si tevsi ve 6 milyar TL’si 
ise diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşuyor. 

Haziran ayının lideri de enerji oldu
Ekonomi Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere 

göre, 2016 yılı Haziran ayında, öngörülen sabit yatı-
rım tutarı toplam 6.8 milyar TL olan 473 adet yatırım 
teşvik belgesi düzenlendi. Yatırım teşvik belgelerin-
de öngörülen toplam 6.8 milyar TL’lik sabit yatırım 
tutarının 2.4 milyar TL’si enerji sektörüne, 1.1 milyar 
TL’si hizmetler, 3.3 milyar TL’si imalat ve 64 milyon 
lirası da madencilik sektörüne verildi. 

Söz konusu 473 yatırım teşvik belgesinin 446 
adedi yerli firmalar, 27 adedi yabancı sermayeli fir-
malar tarafından alındı. Yerli firmalara düzenlenen 
teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım 
tutarı 5.3 milyar TL olurken, yabancı sermayeli fir-
malara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen 
toplam sabit yatırım tutarı 1.6 milyar TL olarak açık-
landı. 

Son üç yılın haziran ayında enerji sektöründe dü-
zenlenen yatırım teşvik belgesi istatistikleri aşağı-
daki şekilde: 

Yıl (Haziran) Belge Adedi 
Sabit Yatırım  
(milyon TL) 

2014 19 413 
2015 85 2,365 
2016 161 2,385 

GES projeleri artış gösteriyor
Haziran ayında, 143 güneş santralı projesine 692 

milyon TL teşvik verildi. 
İstanbul merkezli Hitit Güneşi Enerji’nin Şanlı-

urfa’da kurmayı planladığı iki adet GES projesi 143 
GES’ten yatırım teşvik tutarı en fazla olan projeler 
oldu. Bunlardan Hitit Güneşi 3 Enerji A.Ş’ye ait 5 MW 
kurulu güce sahip olması planlanan projeye 22 mil-
yon TL yatırım teşviki verilirken, yine aynı şirkete ait 
10 MW kurulu güce sahip olması planlanan GES pro-
jesine 35 milyon TL yatırım teşviki verildi. 

Tulpar Elektrik ise 4 MW kurulu güce sahip gü-
neş santralı projesi ile yatırım teşvik tutarı en fazla 
olan üçüncü proje oldu. Ankara’da kurmayı planladı-
ğı proje için 18 milyon TL yatırım teşviki verildi. 143 
güneş santrali projesinden en fazla kapasitede olan 
Ankara merkezli İmbatges Elektrik’e ait 1000 MW 
kurulu güce sahip güneş santralı projesi ise toplam 
5 milyon TL’lik teşvik belgesi aldı. 

2016 yılının ilk yarısında düzenlenen teşvik belgelerinin toplam tutarı 44. 8 milyar oldu. 
Bu rakam içinde aslan payını 18.7 milyar dolar ile enerji sektörü aldı. Yerli şirketlerin 
teşvikler içindeki payı da artış gösterdi…

Yılın ilk yarısında enerjiye 18.7 milyar TL teşvik verildi

 ENERJİ IQ  



Eylül 2016 • 57

 �Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ağustos ayı-
nın başında aldığı kararla, 25 Kasım 2014 tari-
hinde yürürlüğe giren yeni ÇED Yönetmeliği’nin 
omurgası konumundaki bazı maddelerin yürüt-
mesini durdurdu. Yürütmesi durdurulan madde-
ler arasında, yönetmeliğin kapsam maddesi, bazı 
tanımlamalar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
ÇED sürecini uzatmasına ilişkin 20’nci madde de 
bulunuyor. 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun nihai ka-

rarı uyarınca, bundan böyle ÇED süreci, Bakanlık ka-
rarı ile uzatılmayacak. Ayrıca büyük ölçekli entegre 
projeler için ayrı ayrı ÇED başvurusu yapılamayacak. 

Yönetmelik dayanaksız mı kaldı? 
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nın açtığı dava 

üzerine alınan karara göre, yönetmeliğin ‘Kapsam’ 
başlıklı 2’nci maddesinin c bendinde yer alan “Çev-
resel Etki Değerlendirmesi kapsamına giren proje-
lerin inşaat, işletme ve işletme sonrası izlenmesi ve 
denetlenmesini kapsar” ifadesinin yürütmesi durdu-
ruldu. 

Çevre Mühendisleri Odası, Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu’nun bu kararı ile yönetmeliğin temel 
dayanağının ortadan kalktığı görüşünde. ÇED Yönet-
meliği’nin 4’üncü maddesinin p bendindeki “izleme 
ve kontrol” tanımının da yürütmesinin aynı kararla 

durdurulması, 9 Şubat 2016 tarihli yönetmelik de-
ğişikliğini de hükümsüz kılmış oldu. 

ÇED’de süre uzatımına durdurma 
ÇED Yönetmeliği’nin ‘Sürelerin uzatılması ve dur-

durulması’ başlıklı 20’nci maddesinin de yürütmesi 
durduruldu. Böylece Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’nın sürelerin uzatılması ve sürecin durdurulması 
yönünde karar alma yetkisi ortadan kalktı. Bakanlık, 
özellikle termik santral ve hidroelektrik santral pro-
jelerinin ÇED süreçlerinin zorlu olması nedeniyle bu 
süre uzatma hakkını kullanıyor ve yatırımcıya işlem-
leri tamamlaması için zaman tanıyordu. 

Danıştay’dan çok kritik ÇED kararı 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ağustos ayının başında aldığı kararla, yeni ÇED Yönetmeliği’nin 
omurgası konumundaki bazı maddelerin yürütmesini durdurdu 

Yerli kaynaklara merit order’da kanun güvencesi
Haziran ayında yürürlüğe giren 6719 sayılı 

kanunla Elektrik Piyasası Kanunu’nda değişiklik 
yaparak, özellikle linyit yakıtlı termik santrallara 
öncelik ve avantaj sağlayan Enerji Bakanlığı, yerli 
kaynakları öne çıkaracak yeni bir yasa değişikliği 
daha hazırladı. Varlık Fonu’nun kuruluşu amacıyla 
hazırlanan ve TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi 
devam eden yasa tasarısına, Plan ve Bütçe Komis-

yonu’nda eklenen bir maddeyle yerli kaynaklara 
öncelik veren kapasite mekanizmaları oluşturul-
masının önü açılıyor. Bu mekanizmalar kapsamın-
da TEİAŞ tarafından yapılması gerekecek ödemeler, 
iletim tarifesi hesaplamalarında dikkate alınacak. 
Maddenin yasalaşması halinde, konuya ilişkin usul 
ve esaslar, Enerji Bakanlığı’nın görüşleri alınarak 
EPDK tarafından belirlenecek. 



2016 yılı Temmuz ayında 
gerçekleşen toplam 23,888 GWh 
elektrik üretiminin %57,9’u ser-
best üretim şirketleri tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Serbest üre-
tim şirketleri, üretimdeki paylarını 

1 Aylık bazda en güncel verilerden 
faydalanılmıştır.

bir önceki aya göre 3,3 puan azal-
tırken, geçtiğimiz yılın aynı döne-
mine göre 2,9 puan artırmıştır.

Serbest üretim şirketlerini 
%21,1’lik oran ile EÜAŞ santral-
leri ve %15,1’lik oran ile yap işlet 
santralleri izlemektedir. Toplam 
üretimin kalan %5,9’luk oranını 
ise İşletme Hakkı Devir Santralleri 

ve Yap İşlet Devret Santralleri 
oluşturmaktadır2. 

Temmuz ayı içerisinde gerçek-
leşen toplam üretimin %33’ü do-
ğalgaz ve LNG santralleri, %31,1’i 
kömür santralleri tarafından kar-

2  Kaynak olarak 31 Temmuz 2016 
tarihli TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi Sistemi ra-
poru kullanılmaktadır.
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şılanmıştır. Doğal gaz ve kömür 
santrallerini %20,0 ile hidrolik 
baraj ve %5,7 ile hidrolik akar-
su santralleri izlemektedir. 2016 
yılı Haziran ayında %4,9’luk bir 
orana sahip olan rüzgâr santral-
leri ise 2016 Temmuz ayında top-
lam üretimdeki paylarını %7,5’e 

çıkartmışlardır3. 
Gerçekleşen üretim verilerine 

göre, 2016 Haziran ayında top-
lam üretimin %65,6’lık bir kısmı-
nı karşılayan termik santraller 

3  Kaynak olarak 31 Temmuz 2016 
tarihli TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi Sistemi ra-
poru kullanılmaktadır.

2016 Temmuz ayında 0,2 puanlık 
bir azalma ile toplam üretimin 
%65,4’lük kısmını karşılamakta-
dırlar. 

2016 yılı Temmuz ayında or-
talama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2015 yılı Temmuz ayı ortalama 
elektrik fiyatına göre %1,7 ora-
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nında artarak, 135,06 TL/MWh 
olarak kaydedilmiştir. Bu değer 
2015 yılı Temmuz ayında 132,81 
TL/MWh olarak gerçekleşmiştir. 
Temmuz ayı ortalama piyasa ta-
kas fiyatı bir önceki ayın ortalama 
fiyatı olan 141,70 TL/MWh’e göre 
%4,7 daha düşük gerçekleşmiştir. 
Temmuz ayında en yüksek piyasa 
takas fiyatı 16 Temmuz tarihinde 
168,07 TL/MWh olarak gerçekle-
şirken, en düşük ortalama PTF, 6 
Temmuz günü 51,27 TL/MWh ola-
rak gerçekleşmiştir. 

2016 yılı Temmuz ayında pik 
saatlerde4 153,87 TL/MWh olarak 
gerçekleşen ortalama PTF, bir ön-
ceki yılın aynı döneminde gerçek-
leşen 152,03 TL/MWh’lik değerine 
göre %1,2 oranında artmıştır5. Pik 
saatler ortalaması, bir önceki ayın 
pik saatler ortalama değeri olan 
169,15 TL/MWh’e göre %9,0 daha 
düşüktür. 2015 Temmuz ayında 
pik dışı (off-peak) saatler ortala-
ması 113,59 TL/MWh iken, bu de-
ğer 2016 Temmuz ayında 116,25 
TL/MWh olarak gerçekleşmiş ve 
%2,3 oranında bir artış kaydet-
miştir.

2015 Temmuz ayı içerisinde 
toplam 23.637.171 MWh olan 
elektrik talebi bir önceki yıla göre 

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

5  Gün Öncesi Piyasası ortalama 
elektrik fiyatları hesaplamalarında kay-
nak olarak Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. 
Piyasa Gelişim Raporları PTF ortala-
maları kullanılmaktadır.

168,07 TL/MWh olarak gerçekleşirken, en düşük ortalama PTF, 6 Temmuz günü 51,27 
TL/MWh olarak gerçekleşmiştir.  
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TL/MWh’e göre %9,0 daha düşüktür. 2015 Temmuz ayında pik dışı (off-peak) saatler 
ortalaması 113,59 TL/MWh iken, bu değer 2016 Temmuz ayında 116,25 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiş ve %2,3 oranında bir artış kaydetmiştir. 

 
2015 Temmuz ayı içerisinde toplam 23.637.171 MWh olan elektrik talebi bir önceki yıla göre 
%3,1’lik bir artış göstererek 2016 yılı Temmuz ayında 24.369.865 MWh değerine 

                                            
4 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri ifade eder. 
5 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır. 
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yükselmiştir6. 2015 Temmuz ayında günlük ortalama 31.707 MWh olan talep, 2016 Temmuz 
ayında 32.745 MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 
2016 Haziran sonunda 76.550 MW olan toplam kurulu güç değeri %0,6’lık bir artışla 2016 
Temmuz sonunda 77.038 MW olarak kaydedilmiştir. Toplam kurulu gücün %60,7’lik kısmını 
serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ ve EÜAŞ’a bağlı ortaklık santrallerinin toplam 
kurulu güçteki payı %25,6 seviyesindedir. Yap işlet santralleri %7,9’luk bir orana sahip iken 
yap işlet devret santralleri %3’lük bir orana sahip.  

 
2016 Temmuz sonunda oluşan toplam kurulu gücün %29,3’lük kısmı doğalgaz ve LNG yakıt 
tipi santralleri ile karşılanırken, %25,2’lik kısmı barajlı hidrolik santraller tarafından 
karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %21,6’lık oran ile kömür7 izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik 
                                            
6 Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi Raporları 2015 ve 2016 yılları Günlük Raporları ile 31 Temmuz 2016 
tarihli TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi Sistemi raporu kullanılmaktadır. 
7 Kömür santrallerini taş kömürü, linyit ve ithal kömür santralleri oluşturmaktadır. TEİAŞ kurulu güç 
tablolarında asfaltit, fueloil, nafta ve motorin ile birlikte sınıflandırılmaktadır. 
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Çok Yakıtlılar Sıvı + Doğalgaz Jeotermal Hidrolik Barajlı
Hidrolik Akarsu Rüzgar Termik (Lisanssız)
Rüzgar (Lisanssız) Güneş (Lisanssız)
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%3,1’lik bir artış göstererek 2016 
yılı Temmuz ayında 24.369.865 
MWh değerine yükselmiştir6. 
2015 Temmuz ayında günlük or-
talama 31.707 MWh olan talep, 
2016 Temmuz ayında 32.745 
MWh olarak gerçekleşmiştir. 

2016 Haziran sonunda 76.550 
MW olan toplam kurulu güç değe-
ri %0,6’lık bir artışla 2016 Tem-

6  Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi 
Raporları 2015 ve 2016 yılları Günlük 
Raporları ile 31 Temmuz 2016 tarih-
li TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi Sistemi raporu 
kullanılmaktadır.

muz sonunda 77.038 MW olarak 
kaydedilmiştir. Toplam kurulu 
gücün %60,7’lik kısmını serbest 
üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ ve EÜAŞ’a bağlı ortaklık 
santrallerinin toplam kurulu güç-
teki payı %25,6 seviyesindedir. 
Yap işlet santralleri %7,9’luk bir 
orana sahip iken yap işlet devret 
santralleri %3’lük bir orana sahip. 

2016 Temmuz sonunda 
oluşan toplam kurulu gücün 
%29,3’lük kısmı doğalgaz ve 
LNG yakıt tipi santralleri ile kar-
şılanırken, %25,2’lik kısmı baraj-

lı hidrolik santraller tarafından 
karşılanmaktadır. Bu yakıt tip-
lerini %21,6’lık oran ile kömür7 
izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik 
santraller %8,9’luk bir orana sa-
hipken rüzgâr santralleri toplam 
kurulu gücün %6,6’lık bir kısmını 
oluşturmaktadır8. 

2015 yılı Temmuz ayında 3,29 
milyar m3 olarak kaydedilen top-
lam doğalgaz tüketimi, 2016 yı-
lının yedinci ayında 2015 yılının 
Temmuz ayına göre %8 oranında 
bir değer kaybı ile 3,02 milyar m3 
olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğalgaz 
miktarı 2015 yılı Temmuz ayın-
da 1,20 milyar m3 iken bu miktar 
2016 yılının aynı döneminde %5,0 
oranında azalarak 1,14 milyar m3 
olarak kaydedilmiştir9. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğalgaz 
miktarının toplam doğalgaz tü-
ketimine oranı 2015 yılı Temmuz 
ayında %36,5 iken, bu oran 2016 
Temmuz ayında %37,7 olarak 
gerçekleşmiştir.

7  Kömür santrallerini taş kömürü, 
linyit ve ithal kömür santralleri oluştur-
maktadır. TEİAŞ kurulu güç tabloların-
da asfaltit, fueloil, nafta ve motorin ile 
birlikte sınıflandırılmaktadır.

8  Kaynak olarak TEİAŞ 2016 yılı Ha-
ziran ayı Kuruluş ve Yakıt Cinslerine 
Göre Kurulu Güç tablosu kullanılmak-
tadır.

9   2016 yılı Haziran ayı Elektrik üre-
timi için tüketilen toplam doğalgaz 
miktarı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 
raporlarından alınmaktadır.

yükselmiştir6. 2015 Temmuz ayında günlük ortalama 31.707 MWh olan talep, 2016 Temmuz 
ayında 32.745 MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 
2016 Haziran sonunda 76.550 MW olan toplam kurulu güç değeri %0,6’lık bir artışla 2016 
Temmuz sonunda 77.038 MW olarak kaydedilmiştir. Toplam kurulu gücün %60,7’lik kısmını 
serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ ve EÜAŞ’a bağlı ortaklık santrallerinin toplam 
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yap işlet devret santralleri %3’lük bir orana sahip.  
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tipi santralleri ile karşılanırken, %25,2’lik kısmı barajlı hidrolik santraller tarafından 
karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %21,6’lık oran ile kömür7 izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik 
                                            
6 Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi Raporları 2015 ve 2016 yılları Günlük Raporları ile 31 Temmuz 2016 
tarihli TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi Sistemi raporu kullanılmaktadır. 
7 Kömür santrallerini taş kömürü, linyit ve ithal kömür santralleri oluşturmaktadır. TEİAŞ kurulu güç 
tablolarında asfaltit, fueloil, nafta ve motorin ile birlikte sınıflandırılmaktadır. 
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kısmını oluşturmaktadır8.  

 

2015 yılı Temmuz ayında 3,29 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğalgaz tüketimi, 2016 
yılının yedinci ayında 2015 yılının Temmuz ayına göre %8 oranında bir değer kaybı ile 3,02 
milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik santrallerinde tüketilen doğalgaz miktarı 2015 yılı 
Temmuz ayında 1,20 milyar m3 iken bu miktar 2016 yılının aynı döneminde %5,0 oranında 
azalarak 1,14 milyar m3 olarak kaydedilmiştir9. Elektrik santrallerinde tüketilen doğalgaz 
miktarının toplam doğalgaz tüketimine oranı 2015 yılı Temmuz ayında %36,5 iken, bu oran 
2016 Temmuz ayında %37,7 olarak gerçekleşmiştir. 

 

 

                                            
8 Kaynak olarak TEİAŞ 2016 yılı Haziran ayı Kuruluş ve Yakıt Cinslerine Göre Kurulu Güç tablosu 
kullanılmaktadır. 
9  2016 yılı Haziran ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. 
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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Merkez: Yanıkkapı Tenha Sk. Uçarlar Han. No:8 34420 Karaköy - İstanbul / Türkiye  Tel: +90 (212) 256 81 90 - Fax: +90 (212) 256 81 97

Fabrika: Akçaburgaz Mah. 58. Sk. Esenyurt - İstanbul / Türkiye  Tel: +90 (212) 886 26 39 - Fax: +90 (212) 886 86 94 e-mail: kohlerfabrika@kohlersayac.com.tr
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Enerji kontrolü sizin elinizde olsun!
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Abone Olmak İçin...

� Doğal gazda çift haneli indirim olacak mı?

� Kapasite piyasası geliyor

� ”Türkiye, doğal gaz ihraç edebilir”


